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A captación de turismo mediante tópicos elude as posibilidades culturais do país 

Non todo vai ser exaltación da vieira 
Se hai algo no que están de acordo os turistas que veñen á Galiza é que a gastronomia é estupenda. Tamén 
coinciden en que as praias son un grande atractivo e, por esta razón, nas Rías Baixas amoréanse miles de tu
ristas durante Agosto. O turismo cultural, que poñen en prática pequenos concellos do interior e recomendan 
os programas da UE, percura a visitantes que, ademais de comer e beber, esten interesados en coñecer. 

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 . 

Sindicatos e ecoloxistas denúncian 
a maquilaxe de dados dos incéndios 

páx.4 

Irregularidades na selección de persoal 
de duas entidades da Xunta 

páx.7 

Comezaron os ensaios do Valle lnclán español 
no proxecto máis custoso da história 

do Centro Dramático 
páx 21 

Ourense 
Desde hai anos os historiadores 
teiman en documentar a perse
cución do galega baixo o fran
q u ismo. Ahonda como símbolo 
da época aquel panfleto ruín 
deitado nos anos 50 pala Coru
ña advertindo aos galega falan
tes: "No sea bárbaro, hable la 
lengua de Cervantes". 

O Estado, conscente da sua po
téncia asimiladora, apresenta ao 
nacionalismo como un fato de 
rosmóns sempre a protestar, re
petindo como unha ladaiña o 
seu discurso revindicativo. Hai 
uns meses logro~se, despois de 
anos de paciéncia, que o Con
greso aprobase por unanimidade 
a denominación de Ourense e 
A Coruña como únicas formas 
admitidas. Consecuentemente 
tamén se aceitou o troco nas 
matrículas do OR a OU. Pasa
dos carro meses a burla conti
nua, e a ameaza de multa da 
garda civil segue sobre os ouren
sáns que exerzan a sua dignida
de, "porque ainda non saiu pu
blicado no BOE". Daquela vol
ver a petar na mesa será apre
sentado romo un exercício de 
impaciéncia. 

No caso das matrículas, a deso
bediéncia civil axudou no seu 
momento a trocar un estado de 
causas que pasaban por nor
mais. A Leí de Normalización 
aprobouse en 1984 e ainda ad
mi tindo que a sedución forme 
parte da planificación lingüísti
ca, alguns pensan que os cida
dáns de Galiza ternos que seguir 
dicindo que chove cando o Es
tado mexa por riba de nós. + 
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ANOSATERRA 20 DE AGOSTO DE 1998 

Responsábeis de itinerários culturais da UE recomendan máis promoción local e 
cultural como elementos diferenciadores 

1 

O património existente faria de Galiza un 
destino cultural de primeira 

* ARANTXA ESTÉVEZ - BELÉN REGUEIRA 

É un ano excelente para o turismo na Galiza. As boas temperaturas, os prezos baixos e o declive 
doutras zonas como o Levante provocaron que zonas como as Rias Baixas non dean abasto para 
atender aos visitantes. Na boa gastronomia, todos están de acorde en darlle un sobresainte. Pero, 
cal é a oferta cultural do país? A recente visita de representantes da UE, responsábeis de itinerários cul
turais, puxo de manifesto a necesidade de oferecer algo máis que praias a quen quera coñecer Galiza. 

odas os visitantes coinciden nun 
ponto: a gastronomia galega é 
extraordinária. Tamén nisto esti-

. veron de acordo quince delega
dos do proxecto da U E chama
do Pléiades, que ten como ob
xectivo a conformación de itine
rários culturais por toda Europa 
e no que participa a Sociedade 
Comarcal de Galiza. Proceden
tes de Suecia, Franza, Irlanda, 
Gales e Holanda, os expertos vi
sitaron "libreta en man" as co
marcas de Bergantiños, Ortegal 
e O Salnés. Fixeron inventário 
do património histórico-artístico, 
do património natural, das mani
festacións culturais e da forma 
de vida. Quedaron satisfeitos da 
comida pero deron unhas can
tas indicacións para captar o "tu
rismo de calidade" que, segundo 
o seu critério, é aquel que vai de 
vacacións a algo máis que co
mer e beber. 

Desde 
o programa 
Pléiades 
daUE 
recoméndase 
utilizar máis · 
a cultura para 
desenvolver 
o turismo 

Cada vila, unha festa gastronó
mica. Nos últimos anos, ás fes
tas xa coñecidas únenselle ou
tras que exaltan os produtos típi
cos da zona. Con ese motivo, 
naceron as primeiras hai trinta 
anos -como a festa do marisco 
do Grave ou a do Xamón da Ca
ñiza- argalladas polos produtores 
ou os próprios concellos. A feira 
do queixo de Arzua, da lamprea 
do Ulla, da pataca de Coristanco, 
do pemento de Herbón, do choco 
de Redondela, da empanada en 
Bandeira ou do carneiro ao espe
to en Maraña... provocan a che
gada de mareas de galegas e tu
ristas que, poden completar a 
sua axenda de verán, acudindo 
dia si, día tamén, ás citas gastro
nómicas, case todas elas com
plementadas con actuacións e 
bailes folclóricos para que . non 

sol. Aos turistas non 
se lles escapan o cus
te relativamente bara
to das vacacións en 
Galiza, onde é posíbel 
comer unha parrillada 
de mariscos por duas 
mil pesetas e durmir 
nun hotel confortábel 
por catre mil , e o de
clive doutras zonas 
tradicionalmente ma
sificadas como a cos
ta de Levante, prexu
dicada tamén polo 
cámbio climático con 
trombas de auga ines
peradas. 

Eucaliptos e desin· 
formación 

Os representantes do 
programa europeo 
buscan a potenciación 
da cultura local e do 
turismo cultural e, por 
esta razón , ao ampa
ro do Pléiades, Holan
da vai promocionar 
once cidades de 
Friesland , en Gales 
tarase fincapé na pe
gada medieval, Irlan
da ensinará os seus 
mosteiros e Suecia, 
os seus bosques e 
ríos. A mensaxe é dar 
a coñecer o patrimó
nio que, como norma, 
non se sinala nos ma
pas turísticos , asisti
dos economicamente 
pala UE e como medi
da para contrarrestar, 
ainda que só sexa le
vemente, o turismo de 
masificación , praia e 
marisco. 

Que o potencial cultu
ral é bon non é preci
so que o reseñen os 
representantes do pro
grama Pléiades que, 

Os representantes do programa europeu Pféiades aconsellaron mellorar a sinalización dos roteiros por outra parte, sina-
galegos. ANT 

todo sexa "comer e beber". 

A secretaria xeral para o Turis
mo ainda non ten elaboradas as 
cifras de chegada de visitantes 
no que vai de verán, pero sábe
se que é un ano excepcional. 
Nos últimos veráns, a cifra de vi
sitantes tiña superado as catro
centas mil persoas durante o 
mes de Agosto. Os hosteleiros 
están satisfeitos da ocupación 
nos seus estabelecementos, as 
praias, especialmente as das 
Rías Baixas, rebordan bañistas 

e o ambiente nocturno das zo
nas costeiras non deixa lugar a 
dúbidas. O alcalde Sanxenxo -
vila que canta con máis de cen 
hoteis dos 400 de toda a provín
cia-, sinalaba recentemente que 
na comarca habia unhas cen mil 
persoas máis durante o mes de 
Agosto, o que supón un esforzo 
en servizos como o suministro 
de auga ou a recollida de lixo. É 
precisamente nas Rias Baixas 
onde se concentra a maior parte 
do turismo e onde a publicidade 
institucional fai máis fincapé no 

lan que hai que facer 
máis fincapé nel como 

o "veículo" para coñecer un país 
e que a conservación do patri
mónio, tanto natural como artísti
co, é unha obriga. Sinalización 
dos lugares e información son 
duas críticas feitas no informe 
dos enviados da UE. Lugares 
como os muíños de Estaca de 
Bares, son case inaccesíbeis pa
ra o visitante; as fragas do Eu
me, que ainda que plagadas de 
eucaliptos, constituen unha ex
cepcional mostra natural e aga-

Pasa á páxina seguinte 
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Ven da páxina anterior 

chan tesouros como o semia
bandoado mosteiro de Caaveiro, 
son un exercício de serte para 
quen as visite, xa que non hai in
formación dispoñíbel senón a 
través das perguntas aos viciños 
o dos danos do campin máis 
achegado; as terras do Xallas e 
a desembocadura 
do próprio río ado-

ña nengun carácter diferenciador. 
Se alguén pergunta que facer, 
respostaranlle en Turismo que ou 
vai ás illas Cíes ou ao monte do 
Castro. Deuse o caso recente
mente de que unha editora ingle
sa vendía unha guia na que se 
avisaba ao viaxeiro que podía pa
sar de largo por Vigo na sua visi-

ta a Galiza. No 
concello, o grupo 

ecen de malas si
n ali zació ns po
dendo pasar a cen 
metros sen ente
rarse; o próprio 
santuario de San
to André de Teixi
do, ainda acce
dendo desde a vi
la de Cedeira, po
de ser un labirinto 
para que non o 
coñece etc. 

Oengado 
de governo botou 
as mans á cabeza 
berrando polo 
agrávio, pero te
sauros da arte ga
lega contemporá
nea como os que 
descansan no mu
seo municipal, con 
Castelao, Lugris e 
Laxeiro, ademais 
de nomes que re
presentan move
mentos máis ac
tuais, ou os asen-Un turismo 

diferente ao 
de Benidorm 

de Galiza, na 
promoción 
oficial, segue 
cimentándose 
na gastronomía, 
na terra meiga e 
na amabilidade 
da xente tamentos anterio

res á epoca cas
trex a á beira da 

A atracción de ci
dades como A Co
ruña e Santiago é 

-----------t'ilta-de-=Foralla son 
descoñecidos pa
ra o turista. 

indubidábel. Ambas oferecen un
ha combinación, suma de oferta 
cultural e diversión, de museus e 
tapeo polas ruas vellas, se ben 
exercen un peso que desequili
bra as zonas próximas. O caso 
de Ourense e Lugo vese afecta
do pola descompensación turísti
ca entre o Leste e o Oeste do pa
ís. O de Vigo, pésie a sua privile
xiada situación nas Rias Baixas, 
é un caso atípico. O abandono 
da zona vella, as eternas obras 
na area portuária e a nefasta ur
banización da cidade fai que no 
médio da oferta turística, non te-

Ainda que é apreciábel un cám
bio de rumo na propaganda que 
desde a Xunta se fai para con
solidar o país como unha zona 
turística, os peares do "engado" 
de Galiza seguen cimentándose 
na gastronomía, na terra meiga 
e na "amabilidade" das suas 
xentes. A empanada ou o roda
ballo merecen capítulos aparte, 
os escritores e a poesía non. 
Paga a pena explaiarse no sig
nificado das manifestacións reli
xiosas pero para saber que hai 
unha língua própria, o turista te
rá que buscar entre liñas.+ 

As Rias Baixas contlnuan aumentando cada ano o número de turistas. Oito de cada 
dez visitan outras zonas de Galiza. 
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Castro de Viladonga. 

Os Foz COa e os Stonehenge do país 
O escritor e etnógrafo Fran
cisco António Vida!, que ten 
percorrido o país estudando o 
noso acervo cultural, valora a 
importáncia do turismo como 
fonte de riqueza e como "por
ta para amasarnos ao mundo 
sen perder a nasa identidade". 
Alerta contra o risco de ofere
ce r unha imaxe de Galiza 
equiparábel á das vilas medi
terráneas, como empeza a 
acorrer nas Rias Baixas, e de 
recorrer a tradicións importa
das como as corridas de tau
ros mentres non se aproveitan 
nen promocionan as potencia
lidades culturais próprias. Di
ferencia entre os visitantes a 
aqueles que buscan "comida, 
bebida e praias" e aqueloutros 
que "queren coñecer en pro
funáidade o país". Vidal recla
ma tamén unha política de vi
xiáncia e conservación do pa
tri mónio "que impida o dete
rioro dos gravados rup~stres, 
os monumentos megalíticos 
ou zonas coma as dunas de 
Corrubedo". 

Galiza ten perto de duas mil 
pedras con gravados rupes
tres. A política arqueolóxica po
deria ser unha importante fonte 
de atracción turística, segundo 
o arqueólogo do Museu de 
Pontevedra Antonio de la Pe
ña, se non fose máis facil na 
Galiza dinamitar un petroglifo 

que investigalo. A mellar arte 
rupestre da península está es
quecida mentres na viciña Por
tugal o parque Foz Coa atrae a 
curiosos de todo o mundo. En 
Campo Lameiro, ao lado de 
Pontevedra, ató-

importante e é que o 80% do 
turismo que se concentra nas 
Rias Baixas vai visitar Santia
go, que é un destino emi
nentemente cultural". De cal
quer maneira, Vitor Vaqueiro 

pase un destes G -
tesauros, con _aliza 
gravados do 

ten duas mil 
pedras 
con gravados 
rupestres e 
moitas delas 
poden 
perderse 

opina que as po
líticas de promo
ción turística que 
seguen tanto a 
Xunta como as 
empresas priva-
d as non son 
adecuadas. "Ga
liza está catalo
gada como a co
munidade autó
noma con máis 
património histó-
rico-artístico. Te
rnos monumen
tos megalíticos, 

quinto milénio 
A.C., ainda que 
sexan difíceis de 
atapar. Até San 
Xurxo de Sacos 
atópanse os pe
trog l if os nun 
complexo "que 
pode desapare
cer en dez anos" 
mália ser "un 
produto galega 
de calidade". en pOUCOS anos Románicos, Gó-

ticos etc. · que · 
Vitor Vaqueiro, 
escritor e fotó
grafo en traba
llos como a Guia 
das Festas Po
pulares de Gali-
cia~ está convencido de que o 
turismo que chega á Gali?a 
"non é o mesmo que vai a To
rremolinos". Sinala Vaqueiro 
que a Galiza ven moito vera
neante de clase media que ten 
certo nível cultural e que está 
interesado en sairse da praia 
para visitar monumentos ou 
coñecer o interior. Hai un dato 

non son coñeci
dos. En arqueo
loxla, o país é un 
paraiso e, en tro
ques, a Xunta 
paralisa excava

ción s", sinala. En canto ao 
chamado "turismo local", Va
queiro considera importante o 
papel a xogar polos concellos. 
"Non todos teñen a capacida
de de Allariz para artellarse 
pero hai casos como Ribadá
via ou Betanzos, que padecen 
o abandono tendo moito que 
ensinar", comenta.+ 

A diferéncia entre Sangenjo e Sanxenxo 
"A botella custa cincocentas pesetas pero voulla 
cobrar a mil e xa verás como ainda lle parece barata", 
comentaba un hosteleiro en Compostela que servia a 
mesa a uns turistas alemáns. A sua atitude é 
significativ~ en dous aspectos; por un lado tiña toda a 
razón xa que ao alemán pagar mil pesetas parecíalle 
un regalo e, por outro era, a pequena escala, unha 
mostra da filosofía de facer o Agosto axiña sen 
preocuparse de que o extranxeiro en cuestión se 
decate de que o están timando. Como todos os 
destinos turísticos, Galiza pasou polo dilema de 
reformar a sua fisonomia e vender/la aos que veñen 
deixar os seus cartas no país durante o verán, ou 
oferecer a quen nos visita o país tal como é, que non é 
pouco. 

Nalgunhas zonas, sobre todo nas Rias Baixas, venceu 
a filosofia do deixar facer, da especulación urbanística, 
dos chalés en primeira liña de praia, da invención de 
noites para veraneantes, do marisco a esgalla ... Todo . 
para o turista ainda que na párroquia do lado non haxa 
suministro de auga potábel. Cando se intenta meter 
man na desfeita coa lexislación, as vilas xa están 

convertidas en novos Torremolinos. Cando, ademais, 
desde as institucións se seguen venciendo como 
valores intrínsecos ao povo as suas praias, a sua 
comida e o seu ánimo festeiro-máxico, a existéncia 
doutras realidades permanece agachada para o 
turista. Ninguén deixa de ser un veraneante en quince 
dias pero semella incríbel -e é moi frecuente- marchar 
de Galiza sen saber que ten un idioma próprio e, moito 
menos,,sabendo citar saquera a un pintor ou a un 
poeta. E como ir a Cancun porque o billete de avión é 
barato e pasar todo odia na praia tendo uns restos 
milenários a trinta quilómetros, ou como viaxar á 
República Dominicana para confinarse nun complexo 
hoteleiro cuxas únicas saidas son para percorrer nun 
jeep as aldeas tirando moedas aos nativos. 

Para chegar á conclusión de que o modelo de turismo 
desarrollista non é válido nen para quen ten interese 
en vender o país nen para quen quer coñecelo, non é 
preciso que desde a UE outorguen subvencións baixo 
o calificativo de turismo cultural. Hai anos que 
algunhas vilas do interior do país que, estando en 
desvantaxe coas costeiras, teimaron por conservar o 

mellar de seu e aprender a dalo a coñecer. O caso de 
Allariz é ben coñecido pero cantas posibilidades teñen 
destinos tan pouco promocionados como Betanzos, 
Ribadávia, Celanova, Castro Caldelas, O lncio, Navia 
ou O Cebreiro, por dar só alguns exemplos? Se a 
cultura é un ben a explotar -e o é como amasan as 
cifras de Estados Unidos ou Inglaterra-, a recuperación 
e conservación local é o que vai di1erenciar o que hai 
que oferecer na Galiza do de Benidorm ou da Costa 
do Sol. Mal exemplo disto é a oferta de casas rurais, 
cuxo descontrol por parte da Xunta, levou a que 
moitos botaran unha placa enriba dun galpón e 
colocaran a placa de "casa tradicional". 

Para comer, ir a romarias e tumbarse nas praias, 
actividades que promocionan moi ben conselleiros e 
ministros de vacacións, valen moitos lugares no 
mundo. O que diferéncia a un turismo de calidade dos 
domingueiros é que os primeiro raña un pouco na 
superficie das guias turísticas e consegue, ao remate 
das vacacións, lembrar algo máis que "a comida 
estaba moi boa" e "habia un tempo estupendo".• 

ANOSA '!'ERRA 
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GAL IZA 
Sindicatos_ e ecoloxistas denúncian a descoordenación e a maquilaxe de dados 

Postos en entredito os resultados das catro administracións 
que participan na loita contra o lume 
* H.V. 

O conselleiro de Meio Am
biente, Carlos del Álamo, 
desmentiu as denúncias do 
sindicato Comisións Obrei
ras, da organización ecolo
xista Greenpeace e do PSOE 
conforme a que o departa
mento que dirixe falsea os da
dos dos lumes producidos. 
Contodo, o portavoz forestal 
da CIG, Cláudio Quintillán, 
confirmou que si se manipulan 
dados. En calquer caso, desde 
1990, todos os anos destína
se unha partida de 5.000 mi
llóns a unha actividade cuxos 
resultados están en cuestión. 

Segundo a CIG, a maquilaxe de 
dados prodúcese ao aproveitar as 
distintas catalogacións do lume 
que fai a Xunta; isto é: queimas, 
conatos e incéndios. Un conato é 
un lume que non supera os 5.000 
metros e unha queima pode ser 
un lume que afecte a unha super
fície de 300 hectáreas de toxeira, 
pero nen queima nen conato son 
incéndios, de modo que cando se 
dan dados de incéndios a Conse
llaria só aterece aqueles que ela 
mesma califica de tales, con isto 
conquire reducir a apariéncia real 
da incidéncia do lume. 

As estatísticas son outra forma 
de manipular os dados de lu
mes. A Xunta manexa o concei
to de eficácia, que é o resultado 
de dividir a superfície queimada 
polo número .de lumes. Como 
na Galiza o número de incén
dios vai a máis, a cada a eficá
cia é un cociente cada vez máis 
baixo que no resto do Estado. 
Pero o certo que desde 1990, 
cando Manuel Fraga chegou ao 
poder, o número de incéndios 
recoñecidos sempre supera os 
7.000 ou 8.000, unha cifra moi 
por riba dos 5.000, cantidade 
que estaría no límite do comun. 

Anualmente invistense na Galiza 5.000 millóns para extinguir o lume, pero non hai cartos para a prevención. ANT 

Por último, a falta de profisiona
lización tamén incide na baixa 
efectividade nas labores de ex
tinción. A precariedade laboral 
dos operários provoca que sexa 
escaso o número deles os que 
participan con regularidade nas 
sucesivas campañas, coa con
seguinte falta de coñecimento 
da actividade que realizan. Por 
iso a CIG hai anos que ven soli
citando a criazón dun cadro de 
traballadores do sector público 
polivalentes e dedicados ao 
meio ambiente.• 

Ademais, houbo anos como o 
95 ou o 97, onde o número de 
incéndios superou a cantidade 
de doce mil. 

No que atinxe ás causas, a Xun
ta distribuiu unha folla estatísti
ca de extinción na que figuran 
dezaseite causa distintas pelas 
que se pudo producir un lume, 
pero entre os máis de cincuenta 
detidos por este comportamento 
nengun deles caiu nas mans po
liciais como consecuéncia dun
ha investigación, isto malia ha-

ber unha unidade da Policía au
tonómica específicamente espe
cializada nestas pescudas. 

Desorganización 

A desorganización na loita con
tra o lume é outra das causas 
da propagación dos incéndios. 
Concellos, comunidades de 
montes, Protección Civil e a pró
pria Xunta son os organismos 
que encargados da extinción do 
lume. A pesar de que as tres 
primeiras institucións solicitan 

Dad~s ocultos por mor da centralización da información. 
A oficina de prensa da Conse-
11 aria de Meio Ambiente é o 
único órgan·o de difusión dos 
dados relativos aos incéndios, 
pero tamén o mellar sistema 
para agachar a dimensión real 
do problema. Mesmo os funcio
nários da Administración auto
nómica que están adscritos 
aos sistemas de extinción te
ñen dificuldade para acedar a 
información que non sexa a es
trictamente necesária para de
senvolver o seu labor. 

A Confederación lntersindical 
Galega denunciou que a Con
sellaria de Meio Ambiente infor
ma dos lumes rexistados, pero 
faino en base aos incéndios 
producidos localmente. Cando 
a información é global, segundo 
a CIG os dados non aparecen 
desagregados, de forma que 
non é posíbel comprobar a ve-

racidade da información. 

Do que si se subministran da
dos é dos detidos realizando 
práticas pirómanas, pero nunca 
se explica se forman parte de 
grupos organizados nen se dá 
canta do proceder das organi
zacións supostamente intere
sadas na propagación do lume. 
Neste caso cómpre subliñar 
que o próprio presidente Ma
nuel Fraga denunciou no seu 
dia unha trama organizada pa
ra prender lume. 

Outro dos dados que subminis
tra a Consellaria é o relativo 
aos falecidos nos labores de 
extinción do lume, pero a mes
ma institución oculta sistemati
camente os feridos nestas acti
vidades. Un exemplo disto últi
mo sucedeu o pasado Venres 
14 de Agosto nun lume produci-

do na Lama. Cando tres mem
bros dunha brigada de extin
ción de lume tentaban apagalo, 
un hidroavión pasou por riba e 
deixou cair 8.000 de auga, 
arrastrando aos traballadores 
monte abaixo. Como resultado 
deste acidente, as tres persoas 
houberon de ser transladadas 
ao hospital do Meixoeiro de Vi
go, desde onde foron desvia
das a tres centros hospitalários 
distintos. Mália que dous dos 
acidentados foron dados de al
ta, apresentaban lesións a re
sultas das que teñen que levar 
colarins. A Consellaria non deu 
información sobre este aciden
te. A respeito do hidroavión, o 
regulamento proibe expresa
mente que alguén traballe de
baixo da sua zona de acción, 
de modo que un responsábel ti
ña que ter coordenado os labo
res de extinción do lume. • 

da Xunta subvencións e estas 
abrigan a certa coordenación, 
en realidade non hai tal porque 
habitualmente os integrantes 
dos piquetes realizan traballos 
que nada teñen que ver coa ex
tinción. Ademais, o critério de 
reparto de subvención está con
dicionado pola maior preocupa
ción das autoridades de centrar 
a actividade de extinción nas 
zonas onde os incéndios son 
máis visíbeis, é dicer, na costa 
de nos arredores das grandes 
vilas, non asi no interior do país. 

XAN CAHBALLA 

Os que veñan detrás que arreen 
Alfonso Osorio, aseguraba que a capacidade política do actual presi
dente da Xunta estaba completamente limitada pola funesta manía 
de só pensar en si mesmo. O proceso no que o seu partido leva en
guedellado os últimos meses parece asegurar esa análise vista · a sua 
incapacidade para resolver as tensións internas do PP galego cun 
proxecto colectivo que trascenda o reparto provincial caciquil. 

A sensación de que só se ten peso político se se ten território, foi rapi
darnente utilizada por Cuiña. Mariano Rajoy ten a pexa de non cum
prir unha das duas condicións que lle daban algo de futuro, e que 
enunciou cruamente Fraga ("antes terá que casar e falar galego"). Ade
mais perdeu unha grande infl.uéncia na sua área natural pontevedresa. 

Apesar de controlar con man de veludo o seu feudo, o ministro de 
Sanidade considerouse traizoado no recente congreso, e non dá re
composto a figura nen coas suas ceas con Fraga. O autopostulamento 
de Lendoiro á Depuración e a procura dun candidato en Santiago 
por fóra do control do presidente provincial, son duas novas labaza
das políticas na cara de quen serviu de ponte de prata para abridle 
paso a Ftjaga en Galiza. Por moito que pratique o dito de poñer a ou
tra meixda, todo parece indicar que a batalla das listas en toda Gali
za, pero Jingularmente na Coruña, pode ser o princípio do seu fin. + 
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20 DE AGOSTO DE 1998 

Os exilados foron lembrados no Día de Galiza Mártir 

Reivindicación política e recuperación 
histórica na homenaxe a Bóveda 
*C. VIDAL 

A lembranza do recén falecido 
Arturo Cuadrado e de Roberto 
Blanco Torres no acto cele
brado o Domingo dia 16 dian
te do monumento a Bóveda 
serviu para incluir aos exila
dos entre o numeroso listado 
dos mártires da persecución 
fascista de 1936, entre os que 
se encontra o escritor e xor
nalista que será lembrado no 
Día das Letras do próximo 
ano. O Dia de Galiza Mártir en
cheuse de reivindicación polí
tica ao demandar a recupera
ción da nosa memória e rei
vindicar, máis unha vez, das 
institucíóns, en especial da 
Deputación e o Concello de 
Pontevedra, a restitución da 
figura de Alexandre Bóveda. 

O concelleiro nacionalista de 
Poio, Xosé Martínez foi quen 
mentou a Arturo Cuadrado e 
Blanco Torres no monumento 
que comemora o 60 aniversário 
do asasinato de Alexandre Bóve
da. "Duas figuras mortas en cir
cunstáncias diferentes" sinalou, 
pero as duas víctimas da perse
cución fascista. A Marcha do Rei
no de Galiza serviu de escenário 
musical para a ofrenda floral pro
tagonizada por Amália -tilla de 
Bóveda- e Fernando Quintela -
presidente da Fundación Alexan
dre Bóveda que insitiu na revi
sión do proceso ao nacionalista
nunha xornada na que o alcalde 
Luciano Sobral mostou o com
promiso do Concello de Poio na 
recuperación da memória. 

Máis carga política tivo o acto ce
lebrado pola Fundación na tarde 
do 17 na praza de Curros Enrí
quez de Pontevedra. O secretá
rio da Fundación Alexandre Bó
veda, Xosé Castro Ratón recrimi
nou ás instucións de Pontevedra 
e ao Parlamento de Galiza -"que 
tanto lle deben, en especial a De
putación para a que traballou"
que continuen negando o reco
ñecemento da figura de Bóveda, 
"que sigue ardendo 62 anos des-

pois" sinalou. Castro Ratón ven
turou un futuro governo naciona
lista na cidade que recupere á fin 
a memória do que tora secretário 
de organización do PG. 

Foi o deputado do BNG, Bieito 
Lobeira o encargado de pronun
ciar o discurso central do acto, 
máis numeroso que en anteriores 
edicións que reuniu a máis de cin
cocentas persoas. Lobeira reco
ñeceu que na xuntanza non se 
estaba a desenvolver nen "un 
exercício de masoquismo nen de 
tradición" senón de recoñecemen
to da memória histórica e dos que 
"foron aniquilados pola barbárie". 
"Estamos aqui os tillos dos que 
non viran rematada a sua obra e 
estamos aqui nós para porlle fin" 
asegurou o deputado referíndose 
ao "bo momento" polo que está a 
pasar o nacionalismo. Referiuse 
tamén Lobeira á acometida do 
centralismo contra a Declaración 
de Barcelona acusando ao impe
rialismo de ser "responsábel da 
miséria de tres cuartas partes da 
Humanidade mentras é o na
cionalismo o beneficioso para 
acadar a liberdade dos pavos". 

Pronosticou o deputado do BNG 
un crecemento ainda maior do 
apoio ao nacionalismo até dar o 
"cámbio cualitativo" de conseguir 
o governo e debullou parte do que 
seria o seu programa de acción 
necesário para que "os galegos 
podamos traballar na nasa terra, 
para que se apoie o comércio lo
cal, para que non expulsen a na
sa flota, se poténcie a nasa lingua 
e contemos cuns servizos sociais 
dignos". Con anterioridade cele
brárase no cemitério de San Mau
ro unha cirimónia relixiosa á que 
asistiu a muller de Bóveda, Amá
lia, e máis seus tillos que protago
nizaron tamén a ofrenda floral 
diante da tumba do galeguista. 

Con auséncia dos gaiteiros, a se
sión rematou co canto do hino, 
por segunda volta na praza xa 
que meia hora antes, unha con
centración convocada por Ami
gos da Cultura coa participación 

das organizacións AMI, CAR, Es
tudantes Independentistas, JU
GA, MOL e MNG reuniu a unhas 
corenta persoas diante do monu
mento para " homenaxear a to
dos e todas os patriotas galegos 
caidos ou represaliados polas for
zas represoras do colonialismo 
español nas suas variadas for
mas de actuación". No comunica
do lido na praza recóllese que 
"mártires" non son só os que per
deron a vida senón tamén os exi
lados que tiveron que marchar fó
ra "o que supón a meirande tortu
ra que se lle pode aplicar a un ser 
humano con conciéncia na
cional". Aproveitaron tamén a 
ocasión para lembrar aos presos 
independentistas, con especial 
mención a Manuel Quintáns, deti
do en México, e o "rebrote re
pressor que experimentamos na 
Galiza" desde que Diz Guedes foi 
nomeado delegado do governo. 

Oleiros con poesia 

Poético foi o acto celebrado en 
Oleiros convocado pala Agrupa
ción Cultural Alexandre Bóveda, 
o Concello e a Asociación Cultu
ral Os Rueiros. Manuel Maria, 
Pilar Pallarás, Lino Braxe, Cesá
reo Sánchez e Xavier Seoane 
participaron nun acto conducido 
por Flor Maceiras no que actua
ron ademáis grupos de gaitas e 
danzas da asociación de viciños. 

Na Casa da Cultura de Souto
maior a Asociación de Amigos do 
País rendia tamén unha homena
xe ao galeguista asasinado, con- . 
vertido xa en símbolo contra a re
presión, e foron entregados os 
prémios que levan o seu neme 
ao artista Enrique Grandin e ao 
presidente da Fundación Caste
lao, Avelino Pousa Antelo. 

No mesmo dia que asasinaron a 
Alexandro Bóveda perdia a vida 
na mesma represión o que tora 
alcalde de Ferrol, Xaime Quintani
lla. A asociación que leva o seu 
nome protagonizou nese dia unha 
concentración na cidade diante do 
monumento a Pablo lglésias. + 

ANOSATERRA 

As autovias 
quedarán para o 2001 
A Xunta informou de que ainda está por rematar un tér
cio das autovias á Meseta, ainda que, sempre segundo 
a Xunta, na parte galega só falta por finalizar algo mais 
de un quinto. A Administración galega indicou que están 
pendentes 209 quilómetros, entre os que están os cinco 
treitos de Pedrafita. A mesma institución de·u agora unha 
nova data para o remate desas vías de comunicación: o 
ano 2001. Primeiro dixeron que remataban no 93, des
pois empregaron a expresión "rematar definitivamente 
no 96", despois dixeron que rematarian "agás os pasos 
de montaña de forma inminente". Agora acuñaron un no
vo conceito, moitos tramos atópanse "operativos", pero 
non todos están "en servizo". Oeste xeito, incluen nos 
dados de treitos rematados, partes deses tramos que 
ainda están por concluir. Un exemplo é o treito Ribadá
via-Melón, o túnel de Lentille ou o tramo Melón-Barbantes. + 

A lei da administración local quedou 
en papel mollado, segundo o PSOE 

5 

O grupo parlamentário do PSOE denunciou que, un ano 
despois de promulgarse, a lei da administración local 
quedou en papel mollado e en todo ese tempo non se 
aplicou nengun dos propósitos enunciados no texto e 
apenas se publicaron regulamentos que desenvolvesen 
a lei, agás un que regula a denominación do_s concellos 
turísticos. A citada lei foi promovida no seu dia pola 

· Xunta e aprobada no Parlamento só ·cos votos a favor 
do PP. Os seus artigos fixan o marco de relacións no 
seo dos governos lo.cais, permiten a ordenación das 
áreas metropolitanas, e-stabelecen prazos máximos 
para a celebración dos plenos e regulan os 
mecanismos para ·o financiamento, a contratación de 
persoal e as contas públicas. Segundo o deputado 
socialista Ismael Rego, a atitude da Xunta "é unha 
tomadura de pelo" cara o Parlamento por non levar 
adiante os acordos que toma esta institución.• 

Tráfico quer multar aós veículos 
que levan a matrícula OU 
A adaptación das matrículas dos veículos de Ourense ao to
pónimo oficial foi aprobada polo Congreso dos Deputados o 
pasado 14 e Maio, pero como ainda non se publicou no 
BOE, a Dirección Xeral de Tráfico advertiu que poderá mul
tar aos carros que leven o indicativo OU nas suas matrícu
las. A Mesa pela Normalización Lingüística criticou a lentitu
de dos trámites e pediu prudéncia aos condutores para que 
agarden a que se cumpran todos os requisitos legais. 
Mentres, Tráfico segue tramitando a documentación co in
dicativo OR e os concesionários só tramitan a placa-co OU 
a petición dos clientes e sempre que o fagan por escrito.• 

lbéria suprime ca'1'0 voos galegos 
para reforzar liñas máis rendíbeis 
Un voo desde Peinador, outro desde Lavacolla e dous 
máis desde Alvedro son os voos semanais con Madrid 
que vai suprimir a compañia de aviación comercial lbéria 
a partir do mes de Setembro. A empresa asegurou que se 
trata de dunha decisión que afecta ao conxunto do Estado 
ante a falta de avións para atender as liñas, pero ao 
tempo informa que a supresión afecta ao horário con 
pouca demanda de pasaxeiros. lsto significa que eses 
avións irán destinados a outras liñas que si teñen 
demanda de pasaxeiros. Pero ademais, as afirmacións da 
compañia chocan co dado de que en Peinador vai 
suprimir unha liña a primeira hora da mañá, precisamente 
unha das de máis demanda de vixeiros. lbéria, pola sua 
banda, informou que en Outubro reestabelecerá o servizo, 
pero non concretou en que termos.+ 

A Xunta reduce nun 96,4o/o os cartos 
para a xestión de _residuos perig.osos 
A Consellaria de Medio Ambiente destinou un presu
posto de 506 millóns de pesetas para a xestión de resí
duos industriais perigosos no periodo 1998-2000. Se
gundo denunciou a Federación Ecoloxista Galega 
(FEG) este orzamento supón un recorte do 96,4 por 
cento con respecto ao presuposto previsto polo Plano 
de Xestión de Residuos Perigosos de Galiza elaborado 
pola Xunta en Novembro de 1995, cando era compe
téncia da Consellaria de lndústria. Daquela previase in
vestir no mesmo periodo un total de 14.076 millóns e 
segundo a FEG a Xunta está renunciando a atinxir o 
cativo obxectivo de redución da contaminación en orixe pre
visto no Plano, que era tan só do 10-15% para o ano 2000 
frente ao 40% estabelecido para o 9onxunto do Estado.+ 
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CATALUNA--GALIZA, 
A OLLADA INEXISTENTE 

Podernos cornezar por esquecemos de Ribera 
i Rovira (autor de Portugal, Galicia, nación), 
de Miguel Ventura Balañá, poeta catalán 
que no 1916 vai publicar un fato de poemas 
en galego ( ¡ Fala armoñosa, non morrerás ! . .. ) , 
podemos esquencer a Carles Riba, que de 
mozo escribiu vários poemas en galego. Po, 
demos esquencer a Tornas Garcés ( tradutor 
de poetas galegos ao catalán). Podernos mes, 
rno esquencer de Josep Maria Llornpart, qui, 
zais o escritor catalán que rnáis atención vai 
adicar á Galiza e a sua literatura. E se quere, 
rnos, podernos tarnén esquecer a Xulio Ri, 
cardo Trigo, escritor, poeta e crítico catalán 
nacido na Galiza, e que adernais de traducir 
a poetas galegos, desenvolve a acción das 
suas novelas nun território nornedo Ligácia. 
Si, podérnolos esquecer a todos, ainda a 
aqueles que fillos de galegos ou de orixe ga, 
lega son parte da cultura catalana: Xaquin 
Caridad, Enrie Ucelay, Xosé Aviñoa, Josep 
Pedreira, etc se queremos falar seriamente 
da imaxe que se ten en Cataluña da Galiza. 
Non serven. Non porque non sexan impor, 
tantes, que o son. Senón porque, ademais 
de ser a excepción á regla, nen sequer son 
paradigmas do que as elites culturais catala, 
nas saben ou pensari da Galiza. 

E podemos esquencer La España 'T"egioridl, que 
se editaba en Barcelona, e daba voz aos re, 
xionalistas galegos. Podemos esquencer a 
Cambó, que vai pactar cos nacionalistas das 
lrmandades da Fala. Mesmo esquenzamos 
Galeusca, o pacto republicán e o pacto do 
exílio. Non significaran cousa para a com, 
prensión da Galiza por parte de Cataluña. 
Foi, Galeusca, simplesmente, o que hoxe no, 
mearíamos unha operación de marqueting. 
Esquenzamos o Pacto de Brest, asinado pola 
Unión do Povo Galego, o PSAN e outras 
forzas políticas do Estado español. Esquenzá, 
molo todo, agora que ainda estarnos a tempo. 
Esquezárnolo todo, para cornezar de novo. 

Galiza, ollada desde Cataluña. Só hai unha 
resposta: non se ve. Apesar de que alguén 
pense q contrário. O porque daquesta ce, 
gueira seria longo de esbrozar, rnais .... 

Ao longo dos anos 50 e 60, ao tren que co, 
municaba Galiza con Cataluña chamábano 
"Shangai", porque tardaba case 48 horas en 
comunicar Monforte de Lemas, que era o 
principal nó ferroviário galega, con Barce, 
lona. Esta podía ser a metáfora para enten, 
der como se ve Galiza desde Cataluña. Un 
lugar lonxano, distante, extrano. Un lugar 
do que non chegan nunca causas intere, 
santes. Un lugar, quizais, unha miga tercei, 
romundista. A metáfora tamén serve para 
sinalar que as "ideas" e os "feítos" que se 
producen na Galiza chegan tarde, demasía, 
do tarde, se chegan , a Cataluña. Ainda 
hoxe, nos tempos das telecornunicacións. 

En Outubro do 1997, cando nas eleicións 
autonómicas galegas o Bloque Nacionalista 
Galega resulta a segunda forza do país o 
azoramento é comprensíbel. Para as forzas 
políticas catalanas, Galiza era, simples, 
mente, o território privádo de Manuel fra, 
ga. Azoramento comprensíbel sobretodo se 
ollarnos como se ve desde o imaxinário po, 
lítico catálán - non do povo catalán; un 
imaxinário no que non existe Galiza, e se 
existe é un mundo de tópicos, como o que 
teñen todos os povos sobre os ou~ros pavos. 

Galiza, até outuibro de 1997 non se enxer, 
gaba desde Cataluña. Durante o franquis, 
rno, Galiza era a compañia de tranvías de 
Barcelona. No tardo,franquismo, e agora, 
restaurantes galegas. E aló, na outra banda 
da península ibérica: marisco barato. 

XESUS GONZÁLEZ GóMEZ 

O nacionalismo catalán nunca mirou para 
Galiza. Nen con bos ollos nen con ollas ma, 
os. Non a mirou. Pode ser que por probe. Po, 
de ser porque ficaba demaisado lonxe. Pode 
ser porque, atá agora, non se decatara de que 
existía un rnovemento 
nacionalista. Un move, 

feito ou idea que proveña de Galiza. O por, 
que desta caréncia é ideolóxico. Nacionalis, 
rno catalán e nacionalismo galego actuais 
son completamente diferentes, non só ideolo, 
xicarnente. O nacionalismo galego, agora 

triunfante, herdeiro do 

mento nacionalista que 
as forzas nacionalistas 
catalanas - non digamos 
as outras- non enten, 
den. Non saben de on, 
de_ ven, tampouco, é 
claro, onde vai. Galiza 
non existía para as for, 
zas políticas nacionalis, 
tas catalanas . Agora 
descóbrena. E non en, 
tenden nada. 

Galiza non se ve desde 
Cataluña. Nen cultural, 

nen politicamente. 

nacionalismo histórico, 
soubo romper co gale, 
guisrno de postguera, 
co pai. Usando unha 
imaxe psicanalítica, 
poderiarnos dicer que o 
nacionalismo galego 
vai matar o pai para se 
deitar coa nai, sen 
complexos. Causa que 
non conseguiu o na, 
cionalismo catalán, 
herdeiro do nacionalis, 
mo anterior a 1939 e 
continuador tanto da 
sua fasquia corno das 

E cando se ve, é pior. 
Pior porque só se chega 

a ver Galiza 

Non é o momento de 
facer unha análise por, 
rnenorizada das reac, 

en Cataluña cando 
falou Madrid" 

cións dos nacionalistas 
cataláns sobre o "trunfo" do Bloque nas elei, 
cións de Outubro de 1997. Na prensa de Bar, 
celona, as análises pasan polo que se decía ... 
en Madrid. Os mesmos tópicos que <licia a 
prensa madrileña sobre o nacionalismo gale, 
go eran repetidos na prensa barcelonesa. Os 
líderes dos partidos nacionalistas cataláns que 
falaron do "trunfo" do Bloque non entendían 
nada, non sabían que o Bloque era herdeiro 
do nacionalismo galego da Segunda Repúbli, 
ca. Non sabían que nunca o nacionalismo ga, 
lego tiña sido "ruralista". Non sabían, de ver, 
dade, que existía o nacionalismo galega. Qui, 
zais tarnpouco sabían que existía Galiza. 

J;: o que resulta pior de todo: a asimilación. 
E dicer, a comparación asimildora. Unha 
comparación asimiladora que se repete en 
cada eleición e en cada suba de votos do 
Bloque (única forza nacionlista na Galiza). 
Comparación asimiladora que consiste en 
ver ao nacionalismo galega como herdeiro 
do nacionalismo catalán ou dalgun grupo 
nacionalista catalán. En facer explicaicóns 
que n.ada expliquen. Todo intentando, un, 
ha espécie de liderazgo dos nacionalismos 
"probes". O problema é que, de súpeto, o 
nacionalismo galego non é xa tan probe e, 
ademais, é de esquerdas. 

Galiza, repetimos, non se ve desde Catalu, 
ña. Nen cultural, nen políticamente. E can, 
do se ve, é pior. Pior porque só se chega a 
ver Galiza en Cataluña cando falou Madrid. 
Desde Cataluña nunca se descubriu nengun 

suas institucións, corno 
se a sociedade non ti, 

vese mudado, sen rachar coa sua tradición. 
Tamén vai saber asumir a "eséncia do ven, 
ciclo", que <licia Adorno, é dicer, aparecer 
na sua irnpoténcia como inesencial, menos, 
preciábel e ridículo. Para o nacionalismo 
catalán, en derradeira instáncia, o naciona, 
lismo galega -a cultura galega- cando non 
un feito de floclore, no senso rnáis despecti, 
vo da palabra, era, simplemente, impotente, 
menospreciábel e ridículo. Quizais o é? Po, 
de ser se ollamos que nos diários cataláns 
Galiza só existe en tempo de eleicións, ou 
polo famoso narcotránsitto, ou o país das 
meigas, ou un lugar no que, de cando e vez, 
cométense crimes que denúncian "el atraso 
en que vive aquella gente" e "o atavismo 
dos seus costumes". O mesmo que na prensa 
de Madrid, verdadeira xanela desde a que 
Cataluña contempla a Galiza. Apesar dos 
esforzos dalguns homes e mulleres -poucos 
e poucas- cataláns para mudar esata imaxe 
de Galiza, da cultura galega, do nacionalis, 
mo galego, no imaxinário cultural e políti, 
co do nacionalismo catalán e das suas elites. 
Agardemos que non sexa só coxuntural este 
interese, xa que ambos e dous nacionalis, 
mos, ambas culturas, ambos e dous povos, 
precisan coñecerse mellar, interrelacionarse 
e non só para confrontarse a un adversário 
cornun, pois os intereses de Galiza e Catalu, 
ña son diferentes en Bruxelas, senón para se 
enriquecer mutuamente. • 

XESUS GONZALEZ GOMEZ é 
critico literario e xornalista residente en Barcelona. 
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ROUBADO! 
XESUS REDONDO ABUIN 

Os oligopólios da información son ca, 
da vez rnáis poderosos e menos permi, 
sivos cos profisionais ao seu servício. 
Ainda asi, p.egar a férida realidade é 
cada vez menos factíbel. O progreso 
técnico e científico posibilita que can, 
do un xeneral ianqui meta a un viet, 
narnita esposado cun tiro na tempa: o 
mundo ten notícia nun instante do 
crirne. 

Cando os militares de Israel parten a 
cantazos brazos, antebrazos, tibias, pe, 
ronés, fémures e espiñazos aos patriotas 
palestinos: o mundo sabe nun santia, 
rnén da sevícia. As barrigas inchadas 
dos meniños e os peitos de pergameo e 
ensurnidos das nais do mundo empo, 
brecido: entran ao instante desde as 
quimbambas nas casas do mundo rico. 

O día que os pobres de por alá teñan 
notícia asi dos despilfarros de por acá 
pode pasar o que non está nos escritos. 
Non haberá muros que o resistan. Nen 
persoa de ben que non se solidarice: 
chegado o intre, os ben nacidos, e vis, 
to, irán <liante indicándolles as despen, 
sas mellar surtidas de cada sítio. Mellar 
seria tornar medidas preventivas que o 
eviten. Están lonxe de ser o dia da ban, 
deiriña, apadriñar por cen pesetas ao 
mes un meniño, festas benéficas e cou, 
sas asi. 

O realmente humano e humanamente 
imprescindíbel para rematar coa fame 
de raíz é: devolverlles o roubado e axu, 
dalos a valerse de seu a cada país. O 
outro, como rnoito, mitiga o suplício. 

Un _non di que iso quede excluido. Un 
di que o obxectivo a conseguir é devol, 
vedles o roubado e axudalos a pór en 
pé as suas próprias economías. O mao é 
que outro é o branca dos reís do mam, 
bo neoliberal: a pasta gansa. Así non 
hai quen acabe coa fame endexamai . 

Erradicar a farne de verdade e saldar as 
inxustizas de séculas de colonialismo, 
require unha política económica global 
radicalmente orientada a satisfacer as 
necesidades sociais da aldea global, 
non a engrosar as fabulosas fortunas 
dos emperadores das finanzas. V eredes 
como saen a relucir as navallas . 

O Acordo Multilateral de lnversións e 
os que han vir da man dos apoloxistas 
do discurso único van e irán no sucesi, 
vo tras do lucro. A eles favorécelles a 
fame. Os saraos solidários que protago, 
niza a jet de vez en cando son golpes de 
efecto calculados. 

Ou as forzas de esquerda converxen pa, 
ra unha política de raigame humanista 
ou o éxodo en masa vese vir a saltos de 
galgo: o mundo rico será invadido por 
enxámios humanos que fuxen da fame 
dispostos a correr todos os riscos. Non 
haberá Estreito que os deteña nen mu, 
ros que o impidan. As esrnoliñas non 
nos van librar do sobresalto. Menos, 
claro está, as galas humanitárias a car, 
go da alta sociedade. 

O que urxe son medidas de micro e 
macro economía global de auténtico 
xorne hurnanitário. Hoxe urxe máis 
que onte, pero menos que mañán. 

T emos os días contados. Palabra.• 
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Denúncian que as prazas dunha Fundación e de Turgalicia están feitas á medida 

A CIG pide que se anulen 
as probas de persoal de duas entidades da Xunta 
As irregularidades oetectadas 
na convocatória de 15 prazas 
da Fundación para o Fomento 
da Calidade Industrial e De
senvolvemento Tecnolóxico 
de Galicia -participada de for
ma maioritária pola Xunta-, e 
nos 7 postos ofertados por 
Turgalicia neste mes de Agos
to levaron á CIG a esixir a anu
lación do proceso selectivo. A 
central nacionalista denunciou 
que as prazas estaban deseña
d as á medida e son proba, 
máis unha vez, do enchufismo 
e da maneira que ten o PP de 
converter "estas contratacións 
en simulacros de oposicións". 

Altos cargos políticos da Conse
llaria de lndústria compoñen a co
misión de selección para as pra
zas de persoal laboral fixo convo-

Pérez Varela, Conselleiro de turismo. 

cadas na Fundación para o Fo
mento da Calidade Industrial e 
Desenvolvemento Tecnolóxico de 
Galicia. A CIG entende que as 
probas son unha maneira de ''fa
cer entrar pala porta de atrás aos 

recomendados de turno" e sinala 
que os contratados como asisté
nias técnicas están no ponto de 
mira dos cargos do PP para con
vertelos en personal da Xunta. 
Vulnérase, ao seu ver, a lexisla
ción vixente na matéria, nomea
damente o princípio de igualdade 
xa que se chega a valorar nalgun
has das prazas con máis pontua
ción a experiéncia na empresa 
privada que en pastos de carácter 
público. A entrevista persoal co
mo proba determinante da adxu
dicación dunhas prazas nas que 
non se contempla a participación 
sindical, é un xeito, para o sindi
cato nacionalista de "contratar por 
influéncias sen respetar os princí
pios de igualdade de oportunida
des, mérito e capacidade". 

A auséncia de temário é outra 

das características que comparte 
coa convocatória realizada pola 
Sociedade de lmaxe e Promo
ción Turística de Galicia S.a. 
(Turgalicia). A CIG chama a aten
ción que a notícia oficial das pra
zas se faga pública no mes de 
Agosto, periodo vacacional no 
que o Diário Oficial é menos con
sultado. Nos 7 postas ofertados 
por Turgalicia esíxese experién
cia como requisito para concursar 
ás prazas, pero o tempo deman
dado varia nos casos entre dous 
anos -imprescindíbeis para os 
encargados de armacén e xefe 
de prensa- e os seis meses recla
mados ao profesor de francés. A 
central nacionalista considera 
sospeitos que os critérios valora
dos para a selección sexan "ab
solutamente subxectivos" sen 
que se podan cuantificar por un 

Reclama unha política económica 'autocentrada' e medidas activas para combater o paro entre a mocidade 

Galiza Nova rexeita o pacto polo emprego 
asinado pala Xunta, a patronal e os sindicatos estatais 
-0-B.R.L. 

O 40% da mocidade galega es
tá desempregada. Galiza Nova 
lembra o fracaso do Plano de 
Emprego Xuvenil da Consella
ria de Família, Muller e Xuven
tude e critica os acordes para o 
crecimento e o emprego asina
dos pola Xunta, a patronal e os 
sindicatos UGT e CCOO no 
pasado mes de Xullo , que se 
aplicarán nos próximos catre 
anos. A organización xuvenil 
do BNG bota en falta no acor
do bases firmes para a criación 
de postos de traballo, atención 
aos sectores produtivos do pa
ís e iniciativas para baixar a ta
xa de paro entre a mocidade. 

Os dados son a cada paso 
mais alarmantes: o 14 % da po
voación activa galega está de
s e m p regad a e a porcentaxe 
sobe até o 40% entre os mo
zos e mozas. Galiza Nova con
sidera que o pacto polo empre
go asinado o 13 de Xullo pala 
Xunta, a Confederación de Em
presários, UGT e Comisións 
Obreiras é un simples "lavado 
de cara" que só contempla 
"medidas parciais" e responde 
"á política liberal que se aplica 
desde a chegada ao governo 
do PP coa complicidade dos 
sindicatos estatais". 

Paulo Carril, responsábel na
cional de emprego de Galiza 
Nova, considera que os acor
dos non contemplan "propostas 
para conseguir competéncias 
plenas en matéria de planifica
ción económica e lexislación 
laboral". O pacto, na sua opi
nión, foi froito dunha nego
ciación "escurantista" -a CIG 
abandonara as negociacións 
tras denunciar a atitude imposi
tiva da Xunta- e non recolle 
"bases firmes de criación de 
emprego para a mocidade". 

Carril suliñou a pouca atención 
aos sectores produtivos de Ga
liza "que revela a intención da 
Xunta de converternos nun pa
ís de servizos" e desconfiou da 
util idade das tres mesas secto
riais que preven os acordes. 

Criación dun salário social 

Galiza Nova reclama a criación 

dunha Consellaria de Traballo, 
dun salário social que palie as 
bolsas de pobreza e o investi
mento dunha porcentaxe maior 
do PIB nas políticas de empre
go. A organización xuvenil na
cionalista rexeita a "nefasta" 
política de subvencións que 
consagran os acordes e o fo
mento do autoemprego "con 
cantidades millonárias". 

Martiño Santos. secretário xe
ral de Galiza Nova, suliñou que 
é o sector servizos o que está 
"maquilando" as estatísticas, e 
agachando a perda de case 
187 .000 empregos no sector 
agrário nos últimos cito anos. 

Tamén lembrou que "só o 3% 
dos contratos son indefinidos", 
mentres se incrementa a con-
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baremo establecido como son a 
capacidade de relación e integra
ción en equipos. Tampouco se 
establece a pontuación coa que 
serán estimados os currículos re
cibidos pala entidade e, como na 
convocatória da Fundación, a en
trevista volve ser fundamental na 
designación dos traballadores , 
pero, desta volta "curiosamente 
na praza de xefe de prensa non 
se esixe" sinala a CIG. 

A CIG-Administración Autonómi
ca pediu a paralisación dos pro
cesos selectivos para o que soli
citou a intervención do Presi
dente da Xunta e do Valedor do 
Povo ademáis d epoñer en co
ñecemento dos grupos parla
mentários o caso co fin de que 
"pidan a comparecéncia dos 
responsábeis políticos do PP". • 

tratación eventual e o paro de 
longa duración. Santos lem
brou o fracaso do Plano de 
Emprego Xuvenil desenvolvido 
pela Consellaria de Família, 
Muller e Xuventude e reclamou 
un cámbio "global" na política 
económica, que "debe estar 
autocentrada" e aproveitar as 
potencialidades económicas 
de Galiza.+ 
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As tarifas suben para pagar os seus compromisos e frear a demanda 

A estratéxia ·internacional da Telefónica 
limitará o uso da Internet no Estado 
-0- H. VIXANDE 

A estratéxia internacional da 
Telefónica e as suas alianzas 
están na orixe de que a com
pañia española suba as suas 
tarifas. Telefónica, que inicial
mente apostara pola consoli
dación do seu mercado, final
mente optou por un modelo de 
expansión internacional que a 
abriga a desviar recursos para 
as novas adquisicións e a fre
a r a demanda interna para 
non ter que acometer unha 
ampliación da capacidade das 
suas liñas, que requeriria un 
forte investimento. A conse
cuéncia disto, os servizos 
avanzados que están a xerar 
as telecomunicacións queda
rán en suspenso no Estado. 

O abandono do grupo Unisour
ce (que formaba con várias ope
radoras europeas) por parte da 
Telefónica e sua alianza con 
World Come MCI concidiu co 
cámbio de Governo no Estado e 
co novo modelo empresarial de 
Telefónica, máis rendida aos in
tereses económicos imediatos 
dos accionistas que ás necesi
dades dun servizo público como 
o que presta. 

Nese marco de cámbio de estra
téxia, Telefónica deu maior énfa
se á sua expansión en Latinoa
mérica e recentemente rematou 
por adquirir en compañia de vá
rios sócios, por 987.450 millóns 
de pesetas, Telebras, o principal 
operador telefónico do Brasil. 

Pero para acometer a expan
sión e mellorar as redes recén 
adquiridas, Telefónica precisa 
aprovisionarse de importantes 
fundos e ter a garantía de que 
non haberá de realizar grandes 
investimentos no mercado inter
no. Estas son as razóns para a 
suba de tarifas publicada no Bo
letin Oficial do Estado do pasa
do Venres sete de Agosto. 

Basicamente, Telefónica encare
ce as chamadas urbanas -sobre
todo as de longa duración- e 
abarata as interprovinciais e as 
internacionais. Sobre as primei
ras, Telefónica conserva o mono
pólio e de feito manterao durante 
moito tempo, mália que a liberali
zación total está ao cair. Nas in
terprovinciais e internacionais, 
Telefónica vese na tesitura de ter 
que competir con Retevisión. 

O incremento de tarifas locais 
ampliará os ingresos da compa
ñia e limitará o crecemento na
queles sectores que máis pulo 
teñen na actualidade, de forma 
que Telefónica non terá que am
pliar a capacidade da sua rede 
debido á presión do consumo. 

As subas nas tarifas urbanas 
prodúcense nas de longa dura
ción. Con iso, Telefónica preten
de impulsar as de curta dura
ción, pelas que cobra unha cota 
de conexión que non afecta á 
capacidade da rede. As chama-
d as de longa duración si que 
afectan á capacidade da rede e 
abrigan á sua modernización e 
ampliación. Neste caso, tamén -

A conversión das oficinas da Telefónica en Teletendas deixou aos usuários sen lugares 
onde reclamar. ANT 

está o uso da Internet. Mália que 
se pretende facer unha rebaixa 
aos usuários desta rede, tamén 
rexista unha suba importante. 

Internet 

Os usuários da rede Internet fo
ron os primeiros que expresar a 
sua oposición ao novo sistema 
de tarifas da Telefónica. De fei
to, xa organizaron unha xornada 
de protesta e difundiron un pro
grama informático para bloquear 
as liñas de telefonia a base de 
facer chamadas aos números 
900, de carácter gratuito. 

A suba de tarifas de longa dura
ción nas chamadas locais prodú
cese nun momento no que a ten
déncia do mercado vai no aumen
to destas chamadas, de modo 
que a suba supón unha traba. 
Ademais, este incremento no uso 
das liñas locais viña facilitar a 
criazón de servizos relacionados 
coas telecomunicacións e a im
pulsar que agramasen grupos in
dustriais, de servizos e culturais 
ao abeiro das novas posibilidades 
técnicas. Estes grupos verán mer
madas as suas posibilidades de 
crecemento e consolidación preci
samente por. culpa das subas das 
tarifas telefónicas. O exemplo 
máis claro está nos servidores de 
Internet, que coñeceran unha im
portante expansión cando a rede 
comezou -a popularizarse. Poste- -

riormente, moitos dos servidores 
foron pechando como consecuén
cia da saturación do mercado, de 
modo que quedaron abertos un 
grupo deles, precisamente os que 
apostaron por unha maior profi
sionalización. Estes servidores 
agora estaban a iniciar un proce
so de consolidación con vistas a 
ampliar os seus servizos, pero os 
seus planos quedaran en suspen
so porque a suba de tarifas afoga 
o mercado. 

O nível do uso de internet no Es
tado está moi por baixo da mé
dia cos Estados ocidentais. Na 
Galiza a diferéncia tamén é no
tábel, ainda que a desventaxe 
non é tan acusada. En todo ca
so, España contrasta con países 
como Suécia no número de 
usuários da internet, xa que 
máis do 50% dos escandinavos 
usan esta rede. Pero o contrate 
tamén se produce no modelo te
lefónico que teñen ambos esta
dos. Telia Suécia, en tempos 
aliada de Telefónica en Unisour
ce, realiza unhas práticas que 
permiten a extensión no uso de 
redes telefónicas e a Telefónica 
española disuade dese empre
go. O resultado contrasta igual
mente, por canto Suécia acumu
la unha masa crítica que permite 
a consolidación de empresas de 
servizos asociados á telefonia e 
a sua preparación para a liberali
zación das telecomunicacións. • 

Unha 
. / cuest1on 

de soberania 
Cando un pai renúncia a ase, 
gurar e alimen tos por si 
próprio, h ipoteca o seu futuro, 
di o E XPRESSO de Lisboa nun 
editorial, a propó ito da desfeita 
da agricultura portuguesa den, 
tro da UE. "Quando enrrou pa, 
ra a Comunidade Económica 
Europeia, Portugal importava 
cerca da metade dos produtos 
agro,alimentares que consumia. 
Ao longo dos último 12 ano , 
essas importa<;:6es cresceram ex, 
ponencialmente e agora sao 
cerca do 80 por cento das 
necessidades alimentares dos 
portugueses. Nas estimativas do 
ministério de Agricultura para a 
quebra da produ<;:ao registada 
neste ano agrícola, máis 
fácilmente nos aperceberemos 
da gravidade da situa<;:ao: para 
os diferen tes tipos de cereais e 
frutas, as collieitas de 1998 co, 
rrespondem a 30/35 por cento, 
da média verif).cada no quadré, 
nio 1994,97_ E esta a dimensao 
da catástrofe segundo as 
previs5es oficiais. A integra<;:ao 
europeia e os incontáveis 
milh6es que vieram de Bruxelas 
nos últimos anos nao contribui, 
ram mínimamente para inver, 
ter esta situac;ao. Ou porque o 
dinheiro foi mal distribuido, a 
agricultura foi definhando ano 
após ano e está a um paso de 
agonizar sem que ninguém pa, 
reza especialmente preocupado. 
Muitos agricultores vacVie con, 
formando com a 
subsidiodependénciarecebendo 
para nao produzir ou optando 
por produzir somente o que llies 
garanta acesso a esses subsídios. 
Um país que alx:lica de garantir 
a sua propria subsisténcia 
alimentar, no ponto máximo 
que as suas condic;6es naturais o 
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permitam, enfrenta o risco de 
ver hipotecado o seu futuro, in, 
cluindo as grandes op<;:6es 
enquanJo país llvre e indepen, 
dente. E por isso que a marte 
iminemte da agricultura portu, 
guesa nao é um proqlema mera, 
mente económico. E urna 
questao de soberania". • 

Vinganza 
contra Clinton 
Cando Clinton anunciou que 
estabeleceria un seguro estatal 
de enfermidade, os grupos de 
presión norteamericanos, que 
se finanzan coas compañias de 
seguro privadas, declararon a 
guerra ao pre idente. Esta é a 
interpretación de Gore V idal 
no FARO DE VIGO. "Onte, e, 
gunda feira, dia 17 de ago to, o 
pre idente número 4 2 do Esta, 
do Unido cometeu un erro fa, 
tal ao e prestar a con te tar bai, 
xo xuramen t ás pregunt d 
fi cal Starr que gastou máis de 
catro ano e seis mil millóns de 
p etas e demon trar que Clin, 
ton é culpábel de mentir e que 
debe ria ser in validad e como 
presidente. Que hai por tras 

desta vinganza contra Clinton, 
un presideme popular? Hillary 
C linton leva razón cando di 
que todo ven dunha conspira, 
ción de extrema direita contra 
eles. Para a ua desgrácia, os es, 
tadouniden es foron adestrado 
polo meio de comunicación 
para se chufar da palabra con, 
xura que significa o mesmo que 
crer nos ovnis ou, ainda piar, 
en que houbera máis dun 
implicado no asasinato de Ken, 
nedy. A señora C linton di que 
foi a Norteamérica dos grupos 
de presión a que declarara a 
guerra aos Clinton no 93 can, 
do a inocente parella fuco por 
darlle ao povo dos Estados 
Unidos un servizo de saúde na, 
cional, algo que todo pai civi, 
lizado ten pero que non é para 
nós porque as compañias de se, 
guros moven un tércio do 
diñeiro gastado en saúde e son 
os bancos dos grupos de 
presión. De cara a enterrar o 
plano dos Clinton, compañías 
farmacéuticas e de seguros per, 
suadiron ao eleitorado cunha 
millonada de dólares de que o 
seguro nacional era comunista. 
Non contentos coa destruccion 
do plano de saúde, os grupos de 
presión foron a por eles pero 
non vaian pensar que hai algo 
personal en todo isto". • 

XOSÉ LOIS I LA REGION 



GALIZA 
20 DE AGOSTO DE 1998 ANOSATERBA 

Sabela Lahuerta 
'As consecuéncias da violéncia doméstica nas mulleres son como as da tortura nas ditaduras' 

-0- CARME VIDAL 

ENTENDE QUE ESTAMOS NUN MOMENTO DE TRANSICIÓN ONDE A VIOLÉNCIA DOMÉSTICA PASA DE SER UN PROBLEMA PRIVADO A 

CONSIDERARSE UN TEMA DE CARÁCTER SOCIAL. SABELA LAHUERTA DIRIXE A CASA DA ACOLL/DA DE VIGO E CONTA COMO SE 

AMOREAN OS CASOS DE MULLERES QUE SOFREN MALOS TRATOS, HISTÓRIAS DE TERRORISMO DOMÉSTICO QUE TOPAN AS MÁIS DAS 

VECES CUNHA FISCALIA INOPERANTE E UN CÓDIGO PENAL CATIVO QUE NON CONTEMPLA A PROTECCIÓN DAS QUE PADECEN VIOLÉN

CIA DE XÉNERO. VÍTIMAS DO TERRORISMO ENTRE AS PAREDES DA CASA, AS MULLERES BATEN CONTRA UN FUTURO SEN GARANTIAS. 

Estímase que das mulleres 
que sofren malos tratos só os 
denúncian dun 5 a un 10%. 

Son poucas as que apresentan 
denúncia pero comeza a verse 
como un problema social que 
non só afecta a casos concretos. 
Antes sempre se buscaba o de
tonante que producia a violéncia, 
o al col, o paro ... agora comeza a 
considerarse desde o ponto de 
vista social e xa mesmo desde 
as institucións dise que a violén
cia ven ocasionada polo papel 
que xoga a muller na sociedade, 
comeza a entenderse como un 
problema de xénero, como unha 
manifestación do sexismo. Tal 
como se vive a violéncia domés
tica leva a que as mulleres se 
den conta tarde de que están ne
sa situación ou mesmo que se
xan incapaces de darse canta 
precisamente porque é un pro
blema en relación co papel de 
xénero: a muller é boa se man
tén a felicidade doméstica, sepa
rarse significa ser mala muller. 
Por riba hai un nível de depen
déncia económica e afectiva. 

Non denunciar significa 
aprender a convivir coa vio
léncia? 

En todos os estudos recóllese 
que a violéncia dase en dous ni
veis, cíclica e gradualmente, é 

dicer, cada vez con máis inten
sidade. Sempre hai un periodo 
onde se vai acumulando a ten
sión cunha fase de arrepenti
mento, de lua de me/, e cada 
vez que se repite este ciclo vai
se dando con maior intensidade. 
Todo isto vai socavando a per
cepción da mullere ao fin dase 
o que se coñece como indefen
sión aprendida, decátase de 
que faga o que faga non vai 
cambiar nada e incluso pode 
empiorar a situación. A situación 
é calmar para que o home non 
explote e asi o que fai é reben
tar por outro sitio. Chega un mo
mento en que a muller queda 
rota e é incapaz de tomar unha 
decisión por si mesma, non é 
quen de dominar a situación. 
Cando consegue facer calar aos 
nenos porque sabe que iso é 
detonante da violéncia, o home 
sae porque a comida non está 
quente. Dá o mesmo. Ela só 
pensa en evitar que se poña 
violento e co tempo perde toda 
a sua autoestima. 

Mantén asi o conflito no ámbi
to privado. 

É difícil que o conte porque sin
te vergoña e culpa, e á fin, ta
m é n medo porque se sintE? 
constantemente ameazada. E 
cando aparece marcada e di 
que caiu. Un psiquiatra latinoa-

mericano que traballou as con
secuéncias das torturas nas di
tad uras chegou á conclusión 
que os efectos psíquicos son os 
mesmos da muller que sofre 
violéncia doméstica e unha das 
consecuéncias é a dependéncia 
do agresor que é quen pode dar 
a felicidade e tirarlla. Dase o 
mesmo ciclo de relación que 
cun torturador. Por iso talamos 
de terrorismo e torturadores do
mésticos. 

Entende que a solución ten 
que vir por facer pública esa 
violéncia producida na casa? 

É o único camiño para que o 
privado sexa público e que a 
sociedade tome man nunha 
das lacras que padece. Se non 
hai denúncia o problema non é 
social, non existe, pero tamén 
hai que ter en conta o grande 
nivel de heroicidade que signi
fica para as mulleres. Expoñen 
a sua vida, íspese publicamen
te e moitas veces teñen que fu
xir da casa co posta. Renúncia 
ademáis á sua intimidada, todo 
o mundo vai opinar sobre a sua 
vida. De contado pasa a formar 
parte do grupo de mulleres 
maltratadas e se a todo isto 
engadimos que ás veces non 
atopa bos resultados podemos 
explicar que as denúncias se
xan poucas. 

A.N.T. 

Estase a reivindicar -un ha re
forma do código penal, a le
xislación actual non protexe 
ás mulleres? 

A denúncia queda nun xuizo de 
faltas, e outro, e outro ... e 
mentras , el seguirá acosando. 
Os malos tratos están recolli
dos en vários sítios á vez, per
dido en mil lugares. Para que 
unha malleira sexa delito ten 
que ser habitual, e como de
monstras iso? Enténdese que 
é se tes várias denúncias ante
riores gañadas, isto quere di
cer, tunda, primeira denúncia, 
falta, outra tunda, denúncia, 
falta .. . e acumular todas as an
teriores no mesmo xulgado pa
ra que o fiscal considere habi
tual id ade. Nun caso recente 
con cinco denúncias a sexta 
volveu ser calificada como fal
ta. Enfrontámonos a un siste
ma xudicial pouco sensfbel, 
que podia axustar e maximali
zar, e atopámonos sobretodo 
cunha paralisación no sistema 
fiscal que continua calificando 
os actos de violéncia como fal
tas. Defendemos un apartado 
na lexislación que recolla os 
delitos contra a muller, cunhas 
actuacións determinadas e un
ha fiscalía que actue. 

Como se pode reclamar esa 
actuación dos fiscais? 
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O Fiscal Xeral de Galiza é quen 
ten que executar as medidas 
pertinentes para que actuen os 
fiscais. Pedimos tamén a cria
ción dunha fiscalia especial para 
os delitos contra as mulleres. O 
fiscal é quen ten que actuar de 
ofício de parte da muller e com
probamos como é preciso un 
personamento privado na defen
sa das vítimas. A muller confia 
que presentand_o denúncia e 
parte de lesións se producirá 
unha rebaixa na sua situación e 
observa sorprendida como non 
pasa nada queda sen nengun 
nivel de protección e el acaba 
só con multas de dez ou vinte 
mil pesetas. Os xuices están 
máis sensibilizados pero os fis
cais son persoas descoñecidas 
e pase o que pase quedan na 
máis absoluta impunidade. 

Está a denunciar que en situa
cións límites, cando as mulle
res veñen para as casas de 
acollida, os agresores conti
nuan nas suas vivendas? 

A primeira saida ao clamor polo 
tema foi crear máis casas de 
acollida e reabilitar aos agreso
res , sen se preo_cupar polas ví- -
timas. Todo o mundo deman
dou casas de acollida, que son 
necesárias, pero tamén unha 
solución de emerxéncia. Por 
que hai" que agachar á muller? 
O léxico é que sexa el quen 
saia da sua casa porque el é o 
perigo. A primeira pulsión foi ta
mén de xénero: actuemos so
bre a muller, encerremos á víti
ma. As casas de acollida fun
cionan como testemuña de que 
a violéncia é extrema. Chegan 
aqui fuxindo da sua casa e cal
quer pode entender que cando 
se fai iso é porque se está a 
pasar un interno e o medo é 
extremo. Son un recurso para 
protexerse pero nós tampouco 
entendemos como mero refú
xio, ten que ser un espazo on
de se traballe a recuperación 
da muller, e para iso non é sufi
ciente abrir casas senón· dotar 
de presupostos para que as 
mulleres p9dan tomar domínio 
da sua vida. Non ten xeito pen
sar que ternos que pechar á 
muller e reeducar ao home. 

E que significa preocuparse 
polas vítimas? 

A unha muller con dous tillos ca
tivos a sociedade non lle ofrece 
nengunha saida, non pode tra
ballar, non pode compaxinar un
ha xornada laboral con coidar 
aos nenos, ten que pagar piso e 
vivir por riba co acoso do home. 
Son capaces de sair adiante cun 
grande nível de heroicidade. 
Precísanse medidas de apoio 
real á muller e non é unha cues
tión de caridade senón unha dé
beda que ten a sociedade que 
está abrigada a protexer a inte
gridade dos cidadáns. Ten que 
compensar ás mulleres da sua 
incapacidade de actuar rápido, 
como fai neutros casos. Requí
rense entón casas de acollida, 
medidas sociais e pór en mar
cha a recuperación da muller. 

A Consellaria de Família 
anunciou unha partida de 
máis de cincocentos millóns. 

Alegrámonos de que se tale de 
presuposto pero seguimos á es
pectativa. A partida é, en todo ca
so escasa, e pensamos que está 
escorada nas medidas de sensi
bilidade xeral e escasean as de 
apoio ás mulleres. De todos xei
tos estamos á espera para facer 
unha valoración que se concreten 
os destinos da partida.• 
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O alcalde auséntase de vacacións no vórtice da crise 

Cuiña descalifica aos homes de Pérez Varela en 
Redondela e di que nunca apoiou a moción de censura 
-0- G. LUCA 

O alcalde de Redondela ausen
touse da vila por vacacións 
en plena crise da maioria de 
governo despois da direc
ción do Partido Popular cali
ficar de oportunista ao con
celleiro tránsfuga Manuel Alon
so Lemos, que ven de arriar o 
despacho de Urbanismo. 

A secretaria do partido fraguista 
di que a crise da direita en Re
dondela é consecuéncia de ter 
feito concesións erradas e irres
po ns ábe is a dous tránsfugas 
para derrubar ao socialista Xai
me Rei da alcaldia. Un deles, 
Francisco Puch Casal, da lista 
do PSOE, presionaba á maioria 
de governo para liberar unha li
céncia en altura no bairro de 
Chapela que ameazaba con ex
tender a cuadrícula urbana pe
chada entre a extrema de Vigo 
e o casco de Redondela; Alonso 
Lemos daba o seu voto ao can
didato Amado Ricón a cámbio 
da carteira de urbanismo e coa 
intención declarada de macizar 
en altura a estrada de A Portela 
e o areal de Cesantes. 

Amado Ricón Virulegio, alcalde de Redondela. ANT 

O redondelano Xesús Pérez Va
rela, actual conselleiro de Cultu
ra, daquela secretário xeral da 
Comunicación, defendeu ante a 
dirección do partido que o alto 
prezo pagado palas moción de 
censura variase logo compen
sado pola consolidación da di
reita nun concello urbano con 
maioria de esquerda desde as 
primeiras eleicións. Pérez Vare-

la forzaba a man por gañar un 
territorio clientelar no que ase
gurar a sua posición dentro do 
partido, dependente só da pro
tección de Fraga, de 76 anos, 
autor único da sua resurrección 

lazárica desde un dos postas fi
nais da lista de favores eleito
rais do PP en Madrid, lastrado 
por unha gravosa hemeroteca 
golpista e pala amizade pública 
cos axentes do 23 F. 
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O feito deste espazo cobizado 
por Pérez Varela encontrarse 
dentro dun área dominada por 
Xosé Guiña Crespo, define de
contado duas posicións arredor 
de Amado Ricón, alcalde grá
cias á compra dos dous conce-
11 ei ros. Pérez Varela chama 
dunha parte a monetarizar a 
paso de cabalo a especulación 
para contentar ao eleitorado 
coas rendas multiplicadas das 
suas propriedades e finanzar 
novas obras e campañas; Gui
ña, promotor por antonomásia 
do cámbio sen límites de tipo
loxia rural e urbana co pago de 
votos, adopta en Redondela 
unha postura legalista para a 
que recebe enormes facilida 
des de Alonso Lemos , un 
aventureiro sen escrúpulos nen 
formación que desafia na praia 
de Cesantes a Lei de Costas e 
hipoteca a continuidade da 
maioria de governo. No médio 
desta feira de licéncias para 
macizar, Amado Ricón procura 
representar o papel do home 
de letras que descoñece as ba
nalidades técnicas do urbanis
mo. Alonso Lemas lémbralle 
coa sua dimisión os termos do 
acorde que asinaran para re
movar a Rei da Alcald ia: as 
únicas letras importantes na 
política municipal do PP son as 
de cámbio. 

Xosé Guiña víngase de Pérez 
varela e de Amado Ricón sobre 
a cabeza de Lemas ao que cali
fica de descoñecido e axente 
dunha moción de censura que 
nunca contara co seu voto.• 
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Marian Leboreiro, 
redactora do Plano do 
Casco Vello de Cangas 

'O plano de Cangas 
pretende conscienciar 
sobre o património 
para mellorar os usos' 

Vostede redactou o plano do 
Casco Vello de Cangas, po
de explicar a sua filosofia? 

Preténdese a protección do 
que queda, basicamente da 
trama histórica polo seu intere
se, xa que permite seguir o 
crecemento da zona urbana 
desde a orixe até que se con
solida, cando a rua Real come
za a estruturar todo. Tivemos 
en conta que non é un conxun
to monumental pero que repre
senta a memória colectiva da 
vila. Importa a protección des
de a conscienciación da xente 
de que hai algo do que se po
den mellorar os seus usos. 

Con que propostas traballa
ron? 

Con várias . Por exemplo, de 
cada tipoloxia histórica cállese 
unha casa, estráese do plano 
e convírtese nunha referéncia 
que non se podará tocar. O 
resto das vivendas ás veces 
hai que modificalas para intro
ducir servizos. T amén se fixo 
unha proposta de imaxe cor
porativa que permite identifi
car o casco através do mobi
liário urbano ou do pavimento. 
Logo pretendemos a moderni
zación do comércio . Quere
mos que Cangas poda explo
tar o turismo, que hoxe pide 
máis ofertas de servizos. 

Non é difícil conciliar turis
mo e urbanismo? 

Quen levaba o plano era cul
tura e deu máis xogo por esta 
compoñente . Un exemplo foi 
propor criar o hotel horizontal, 
con doce tipoloxias de casa 
para facer habitacións xestio
nadas polo Centro de Iniciati
vas Turísticas. Será un hotel 
de calidade que serva de re
feréncia. A idea é que non hai 
que derrubar as vivendas pe
q u enas, que non son uteis 
para unha família dun mari
ñeiro cos seus tillos, pero si 
para duas persoas . 

E o traballo de campo? 

Moi agradábel, o periodo de 
suxeréncias foi regular, algun
has apresentacións foron un 
fracaso. Había tres suxerén
cias fundamentais que eran 
alegacións. Non houbo con
vulsión e ninguén pediu a des
catalogación da sua casa.• 
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O Valedor recomendou correxir os erras do estudo meio ambiental 
; 

O Parlamento europeu investiga o encoro do Umia 
ao achar 'graves irregularidades' 
Despois de atopar "graves 
irregularidades", unha comi
sión do Parlamento europeu 
admitiu a trámite unha denún
cia da Coordenadora Anti En
caro do Úmia relativa ao estu
do de impacto ambiental da 
presa, que fora copiado dun 
realizado na localidade anda-
1 uza de Puebla de Guzmán. 
Agora o Parlamento estudará 
o proxecto para facer un pro
nunciamento. Parellamente, o 
Valedor do Povo recomendou 
a Augas de Ga/iza correxir os 
erros do estudo e pediu que 
non se repitan. A Coordenado
ra convocou unha manifesta
ción en Caldas para o Sábado 
22 de Agosto ás oito da tarde. 

Hai cinco meses, a Coordenado
ra Anti Encaro do Úmia -que 
reune ás plataformas dos conce
llos afectados: Caldas, Cúntis e 
Maraña-, denunciara ante o Par
lamento europeu o estudo de im
pacto ambiental realizado por 
Augps de Ga/iza para o encaro 
do Umia, que fara copiado dun 
redactado para unha presa cons
truid a no concello andaluz de 
Puebla de Guzmán. O estudo 
sobre o Úmia reproducía a topo
nímia da localidade andaluza e 
facia referéncia a espécies da
quela zona. Ante estas evidén
cias , unha comisión do Parla
mento europeu decidiu admitir a 
trámite a denúncia e calificou as 
irregularidades como "graves". 
Pola sua banda, a Coordenadora 
tivo coñecimento da decisión do 
Parlamento o pasado Martes on
ce de Agosto. Segundo o porta
voz da Coordenadora, Xosé Pi
ñeiro, o Parlamento solicitou in
formación a Augas de Galiza e á 

O Sábado 22 de Agosto haberá unha nova manifestación en Caldas contra o encoro. 

própria Coordenadora, pero só 
achou resposta por parte desta 
última, xa que o organismo públi
co de xestión de augas galegas 
non adoita respostar. En todo ca
so, o Parlamento abordará esta 
cuestión proximamente e a Coor
denadora confia que a investiga
ción do Parlamento conclua coa 
paralisación definitiva das obras. 

Valedor do Povo 

O Valedor do Pavo tamén reali
zou un pronunciamento sobre o 
estudo de impacto ambiental des
pois de dirixirse a el a Coordena
dora Anti Encaro. O Xoves trece 
de Agosto o vice valedor recebia 

á Coordenadora e informaba so
bre os trámites levados a cabo. O 
Valedor recomendou a correc
ción dos erras nos que incidiu o 
estudo e pediu maior dilixéncia 
para que non se volvan repetir. 
Contado, a institución que presi
de Xosé de Cora, ao carecer de 
capacidade executiva, só emite 
unha recomendación que a Ad
ministración autonómica pode in
cumprir. "De todos xeitos, é im
portante que o Valedor faga un 
pronunciamento neste sentido", 
indicou o portavoz da Coordena
dora, Xosé Piñeiro. 

Por outra banda, tanto a Coorde
nadora Anti Encaro como os con-

Criada unha comisión contra o aparcadoiro baixo chan da Praza do Concello 

ANT 

cellas afectados pala presa están 
pendentes dos dous recursos. 
contencioso administrativos inter
postos un pala Coordenadora e 
outro polos concellos afectados 
diante do Tribunal Superior con
tra a resolución que aprobaba a 
construción do encaro. Segundo 
estimacións da Coordenadora, o 
Tribunal Superior poderia emitir 
algunha resolución a meiados do 
vindeiro mes de Setembro. 

Por último, a Coordenarora Anti 
Encaro do Úmia convocou unha 
nova manifestación contra a 
construción da presa a celebrar 
en Caldas o vindeiro Sábado 22 
de Agosto ás oito da tarde.+ 

A política urbanística en Verin desata a oposición viciñal 
-0- XERARDO DAS Al RAS 

Vários acontecimentos de alcan
ce social e político contribuiron a 
caldear o ambiente na vila veri
nense. Ás elevadas mortanda
des de peixes, aínda non escla
recidas oficialmente, nos rios Ca
breiroá e Támega, viñeron enga
dirse as protestas pala inoperán
cia do dispositivo anti-incéndios 
da bisbarra. A todo sumouse un
ha praga de pulgas en Campo
becerros, que centraría a aten
ción informativa e tamén o desin
terese do Conselleiro de Sanida
de que o veu calificar como un 
tema menor e sen importáncia 
para o seu departamento, "cuxa 
misión non é matar pulgas". 

O anúncio da construcción dun 
aparcadoiro baixo chan nos xar
dins da Praza do Concello de 
Verin motivou, desde un princí
pio, unha forte oposición ao mes
mo por parte dun amplo sector 
de viciños que se opoñen á defo
restación dunha das poucas áre-

as verdes que quedaban no cen
tro da vila. A polémica suscitada 
por esta obra municipal xa tivo 
outro precedente semellante ao 
eliminar o Concello os xardins da 
Praza da Mercede e sustituílos 
totalmente, agás unhas altas pal
meiras, por un solado a base de 
placas de pedra serrada. 

Esta política descolocou na cria
ción dunha Comisión de Defensa 
do Xardin do Concello, que ade
mais de recoller perto de duas mil 
sinaturas en contra do proxecto, 
apresentou un contencioso no 
Tribunal Superior de Xustiza. Es
ta campaña viciñal, con amplo 
despregue informativo, teria unha 
réplica inmediata por parte dogo..: 
verno municipal do PP, que edi
tou folletos e carteis a toda cor 
nos que tenta rebatar os argu
mentos viciñais a base dun dese
ño por ordenador que amosa a 
futura imaxe do xardín. Mais a 
oposición viciñal segue senda 
forte e mesmo ante a presenza 
dos antidistúrbios da Guarda Ci-

vil, máis numerosos que os mani
festantes, conseguen a paraliza
ción temporal da obra e o tras
plante das árbores arrincadas, en 
espera do dictame xudicial. 

Durante un tempo, os viciños fi
xeron gardas nocturnas a pé de 
obra, convocaron manifesta
cións, denunciaron a aparición 
de gretas nalguns dos edificios 
colindantes e advertiron da pre
cária saúde das árbores tras
pi antad as, xa secas nunha 
grande porcentaxe. A intensida
de da polémica provocou a bi
polarización das opinións políti
cas na rúa. 

Entanto, a Comisión Viciñal ape
la á Consellería de Medio Am
biente, replicándolle esta inme
diatamente que non vai a entrar 
nese xogo. O concelleiro-porta
voz do BNG, aoque denegaron 
a información sobre a obra e que 
por isto cualificara de terrorista 
esta política municipal, é denun
ciado polo alcalde por terlle cha-

mado terrorista. Mais se o xulga
do sobresee ao pouco esta acu
sación, o alcalde en funcións, 
cuestionado por un ficticio trata
mento e mal estado das árbores 
trasplantadas, deféndese ale
gando que o que teñen aquelas 
só é que xa están no periodo de 
caída da folla. O final vai ter re
mate o mércores dia 12, ao expi
rar o prazo dado aos viciños po
lo governo municipal e á empre
sa en espera do, dictame do Tri
bunal Superior. As seis da mañá 
deste dia, abafante como outros 
anteriores polo ambiente de afo
go e calor dos cómplices lumes 
arboricidas que asolaban a bis
barra, as máquinas da empresa 
do aparcadoiro con forte vixilán
cia da Guarda Civil e Policía Lo
cal, proceden a tronzar as árbo
res restantes do xardin, nun feíto 
que a Comisión coa rábia da im
poténcia, cualificaría de preme
ditado, nocturno e alevoso. A 
mesma comisión está á espera 
do procedemento do Tribunal 
Superior.+ 
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Cuiña e Vázquez 
pactan o Plano Urbano 
da Coruña 

O conselleiro de Política 
Territorial, Xosé Guiña (PP), e 
o alcalde da Coruña, 
Francisco Vázquez (PSOE), 
están a piques de chegar a un 
acorde para desbloquear o 
Plano Xeral de Ordenación 
Municipal. Guiña quer que 
Vázquez introduza várias 
modificacións e propuxo que a 
metade do dez por cento do 
chan que teñen que ceder os 
promotores sexa para que a 
Xunta construa vivendas 
sociais. Este acorde poderia 
ser o comezo dunha 
colaboración entre un sector 
do PP e Vázquez ante as 
vindeiras eleicións locais de 
Xuño de 1999 para Vázquez 
continuar na alcaldia mália 
estar en difiduldades a 
renovación da maioria 
absoluta que aGádou nas 
últimas municipais. • 

Opóñen·se á instalación 
do parque eól~co 
da serra do Xistral 

A Asociación pola Defensa 
Ecolóxica de Galiza 
(ADEGA) oponse á 
declaración de utilidade 
pública do parque eólico 
de Alabe-Soán, na Serrado 
)_(istral, aprobada pola 
Dirección Xeral de 
lndústria. 

Os ecoloxistas alertan 
sobre os efeitos 
irreversíbeis que unha 
instalación destas 
características terian sobre 
a flora e a fauna da zona, 
considerada hábitat natural 
prioritário e incluida dentro 
da Rede Natura 2000. 
ADEGA asegura que a 
Consellaria de Meio 
Ambiente dispón de 
informes internos que 
desaconsellan a 
construción da central e 
denúncia a falta de firmeza 
do conselleiro Carlos del 
Álamo.+ 

O Superior obriga 
ao Concello de Vigo 
a paralisar as obras 
da subestación do Castro 

A Sala do Contencioso do 
Tribunal Superior comunicou 
ao Concello de Vigo a arde 
de paralisar as obras da 
subestación eléctrica que 
Unión Fenosa estaba a 
construir a pé do monte do 
Castro, no centro da cidade. 
O pasado Venres 14 de 
Agosto os viciños afectados 
acudiron ao concello para 
entregar a arde 
persoalmente ao alcalde, 
Manuel Pérez, que non quixo 
recebelos. Pérez manifestou 
que acataba a decisión do 
Tribunal Superior, que xa 
paralisara a construción do 
transformador no 1 995 , pero 
tamén asegurou que a 
corporación municipal 
recorrerá a orde. • 



12 Nº 844 - ANO XXI 
20 DE AGOSTO DE 1998 ECONOMIA 

Denúncian que as ,primas. da Unión Europea non van beneficiar ao bovino galega 

A partir do 2002 as perdas do sector da carne vacun 
poderán superar os 4.771 millóns anuais 
-0-P.B. 

Lonxe de garantir un nível de 
vida digno para as explota
cións agrárias, as medidas 
pensadas pola Unión Euro
pea para os produtores de 
carne vacun poderian agra
var nos vindeiros anos a pro
blemática que padece o sec
tor. Os prezos, máis baixos 
que hai unha década, seguirán 
descendendo pola caida do 
30 por cento que prevé a UE 
para conseguir aproximarse 
ao mercado mundial. Para 
amortiguar o descenso na 
renda das medianas e peque
nas explotacións propóñen
se primas que non dan res
posta, segundo denúncian o 
SLG e o BNG, ás necesida
des dos produtores no país. 

Ao descenso dos prezos súma
se que os gadeiros galegas pra
ticamente non receben primas 
de bovinos machos porque a UE 
exixe que estes animais cum
pran 1 O meses de vida antes do 
seu sacrificio. Este critério é con
traditório coas normas de deno
minación de calidade que, como 
Ternera Gallega por exemplo, 
estabelecen que deben ser sa
crificados antes dos dez meses. 

Engádese a isto, segundo de
n ú n ci a a frente nacionalista 
nun documento no que analisa 
a problemática do sector, que 
os direitos de prima para as va
cas aleitantes ou nodrizas son 
claramente insuficientes. Neste 
sentido o SLG xa ten manifes
tado que namentres o censo é 
de 230.000 vacas aleitantes só 
se cobra por 130.000. Este sin
dicato coincide tamén en sina
lar a necesidade de conseguir 
un volume de primas igual á 
cabana gadeira existente e 
deste xeito cobrar por todas as 
nodrizas que hai no país. 

Na negociación da Organización 
Comun do Mercado (OCM) do 
aceite, o Ministério de Agricultu
ra, Pesca e Alimentación aceitou 
a perda de aproximadamente 
46.000 direitos de prima espe
cial frente aos 649.896 previsto 
para o Esta~:to español na OCM 
da carne .. "E difícil entender -di 
Lidia Senra, do SLG- como se 
pode entregar como moeda de 
cámbio o sector gadeiro galega, 
cando é un sector extratéxico 
para a nosa economia". 

"O grande problema está en que 
tendo Galiza aproximadamente 
13% da vacas aleitantes do Es
tado e máis do 30% das vacas 
de leite -di o informe nacionalis
ta- só percebe arredor de 8.000 
primas para bovinos machos, e 
dicer, o 1,3 por cento do Esta
do". Neste sentido denúncian 
que a cifra é coñecida pola Con
sellaria de Agricultura, pero está 
"celosamente gardada, negán
dose sistematicamente a facilita
la tanto aos sindicatos como á 
Asociación de Cooperativas". 

Se se teñen en canta ademais 

en función das 
necesidades do 
Estado". Neste 
sentido enúncia
se a urxéncia de 
"paralizar a re
forestación de 
terras agrárias , 
polo menos do 
xeito indiscrimi
nado que se es
tá a facer e esti
mular a transfe
réncia dos seus 
usos polos ga
deiros a título 
principal me
diante axudas á 
compra, arren
damento ou ou
tras formas po
síbeis". Sinálase 
que cómpre ne
gociar tamén a 
reforma da 
OCM de tal xei
to que polo me
nos nesta área 
xeográfica a pri
ma de vacas 
aleitantes au
mente conside
rabel mente ou 
que se poidan 
perceber cando 
os becerros se 
sacrifican aos 
oito meses, co
mo carne de ca
lidade. 

Para os na
cionalistas cóm
p re considerar 
tamén que a 
existéncia de 
boscodebe ac
tuar como un 
factor de correc
ción da carga 
gadeira, "xa que 

Os gadeiros galegos praticamente non receben primas polos bovinos machos porque namentras a UE exixe que é perfeitamente 
vivan máis de 10 meses a denominación de caridade "Ternera Gallega" abriga a que sexan sacrificados antes. a SU m Í be 1 a m -

as cantidades que vai percibir 
cada becerro subvencionábel, é 
dicer con máis de dez meses, 
non vai haber segundo as análi
ses do BNG carne de calidade 
que poida resistir a competéncia. 
No ano 2000 cada becerro sub
vencionábel vai recibir 35.280 
pesetas ao ano, 47.040 pesetas 
no 2001 e 59.640 no 2002. "Da
da a realidade gadeira de Galiza 
debería receber primas especiais 
por aproximadamente 80.000 
xatos máis que na actualidade. 
De non ser así e de seguiren as 
causas tal e como están, suporá 
no ano 2000 a perda de 4. 771 
millóns de pesetas anuais só por 
este conceito'', sinalan. 

Pala contra as vacas aleitantes 
só perceberán como cantidades 
máximas 29.400 pesetas no ano 
2000; 34.440 no 2001 e 39.480 
·nos seguintes. Oeste xeito só 
existirá a posibilidade de perma
necer no sector produtivo "tendo 
a posibilidade de perceber as 
duas primas, as de aleitantes e 
a prima especial por bovinos 
machos, ou ben refundindo as 
duas nunha soa que favoreza · 
especialmente as explotacións 

CHUS GARCIA I ARQUIVO b i e n ta 1 m e n te 
que teñan vacas de pastoreo". unha carga máis elevada na

O problema 
da densidade gadeira 

O direito a perceber primas pa
ra vacun de carne está limita
do, ben a un máximo de 15 va
cas aleitantes ou a non superar 
nas explotacións unha carga 
de 1,4 Unidades de Gado 
Maior (UGM) por hectárea. "Na 
Galiza debido a inconcebíbel 
política forestal da Xunta que 
promove celosamente median
te incentivos a plantación de 
espécies de crecimento rápido 
nas terras agrárias, a superfície 
agrária útil cada ano é menor. 
lsto provoca escasez de terra 
para a maioria das explota
cións e sobretodo para as máis 
dinámicas, o que reduce ou 
anula as posibilidades de solici
tar as primas existentes". 

Propón a primeira forza da opo
sición "dar a batalla tanto en Bru
xelas, na reforma da OCM da 
carne, como no Estado para pre
sionar ao Ministério e que unha 
vez máis Galiza non sexa a 
grande prexudicada e sacrificada 

quelas áreas xeográficas nas 
que, como no caso de Galiza, 
os bosques ou o mato ocupan 
grandes superfícies". "As axu
das -engaden- deben ter en 
canta tamén os efectivos huma
nos que viven da gadeiria nun
ha área determinada, corres
pondéndolle máis axudas ás ex
plotacións máis limitadas polo 
meio físico ou pola idade das 
persoas que traballan co gado". 

Outro dos problemas cos que 
se atopan as explotacións e 
que o grao de parcelación das 
estruturas de propriedade impi
de a adopción de sistemas efi
caces de manexo das explota
cións. Ao fio desta análise de
nú ncian que o sector está 
abandonado actualmente pola 
Consellaria de Agricultura por
que se están a desvirtuar as 
funcións do Servizo de Exten
sión Agrária. Defenden que de- ' 
beria ser o centro neurálxico 
dun sistema eficaz de transfe
réncias tecnolóxicas, próximo 
aos gadeiros, que promoverán 
unha mellara de traballo dos 
rendimentos económicos.+ 

Discriminan 
aos parados 
non inscritos 
no Servizo Galego 
de Colocación 

Os parados que só están 
inscritos no rexisto 
obrigatório das oficinas de 
emprego son discriminados 
con respecto aos que tamén 
forman parte das listas do 
Servizo Galega de 
Colocación, segundo 
denúncia o Sindicato da 
Administración Pública da 
Confederación lntersindical 
Galega. A CIG revela que o 
Concello de Vigo oferta 
douscentos postas de 
traballo temporal mediante 
o Servizo Galega de 
Colocación, co conseguinte 
prexuízo para quen non 
está incluido no seu rexisto. 
O sindicato nacionalista 
rexeita a potenciación deste 
Servizo que impide que 
todos os parados poidan 
aceder en igualdade de 
condicións ás ofertas de 
emprego.+ 

As pensións galegas 
son as máis babeas e 
perden 
poder adquisitivo 

Galiza convértese nun 
país subsidiado no que as 
pensións baixaron entre 
Xaneiro e Abril un 0,2% 
con respeito ao ano 
anterior. Un xubilado 
galega cobra de média 
67 .300 pesetas, frente ás 
104.000 que percibe un 
basca ou ás 103.000 que 
recibe un asturiano. Os 
baixos saldos e o feíto de 
que a economia estexa 
subsidiada son as causas 
desta situación. A 
constante promoción 
pública para que se 
abandone a produción 
provoca que traballadores 
novas vivan dun 
subsfdio,quefaique 
descenda a cotización á 
Seguridade Social nos 
últimos anos de vida 
laboral e con íso a 
pensión que se percibe.+ 

Galiza poderia 
perder 
entre 31.500 e 42.000 
millóns 
pola aplicación da PAC 

Segundo o PSOE, a 
aplicación estricta da 
Política Agrária Comun 
poderia significar para a 
Galiza unha perda de entre 
31.500 e 42.00 millóns de 
pesetas ao ano 
correspondentes ao fundos 
procedentes da Unión 
Europea. 

Os socialistas queren que se 
estude o impacto das 
propostas do Parlamento 
Europeu para recortar as 
axudas, que no noso país xa 
son de seu moi cativas. Se 
durante os últimos cinco anos 
anualmente a UE aportou 
800.000 millóns de pesetas á 
agricultura española, os 
labregos galegas só 
percibiron 6.500 millóns, 
menos do un por cento. • 
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DEPORTE-ESPECTÁCULO 

As ligas estatais entre a desaparición e o estrangulamento 

Os grandes propoñen 
unha liga europea de 32 equipas e a UEFA resposta 
coa unificación dos campeonatos continentais 
Un grupo de grandes clubes 
de futbol europeus prepara 
unha competición continen
tal. En resposta, a UEFA fi
xo unha contraproposta pa
ra fusionar a Recopa coa 
Copa da UEFA. Se a primei
ra opción significaria rema
tar coas actuais ligas, a se
gunda poderia estrangulalas. 

O diñeiro da televisión é o do
ping do futbol actual en Europa, 
e a dependéncia remata por 
provocar toleráncia. Asi , os clu
bes precisan máis e máis diñei
ro para sobreviver e para man
ter vivo un espectáculo a cada 
máis desvencellado do deporte. 

Os cartas que o futbol recibe 
das televisións medran de forma 
exponencial e as diferéncias or
zamentárias entre clubes gran
des e cativos aumentan na mes
ma medida en que diminuen os 
resultados nas ligas estatais. 
Nas últimas competicións , Mi
lan , Real Madrid ou Bayer de 
Munich tiraron a casa pala fies
tra para amañar unhas equipas 
que non marcaban goles e que 
sucumbian frente a equipas 
máis modestas. Proba disto foi 
o amago de malleira que este 
dia estivo a piques de levar o 
Milan ante o Celta. 

Con resultados máis ben pobres, 
non quedaba máis recurso que a 
fuxida cara adiante e a solución 
foi ir madurando unha idea que 
viña de atrás : un campeonato 
continental para encher os cam
pos de figuras, as bancadas de 
siareiros e as televisións de es
pectadores. É o futbol dos gran
des. Da fórmula talaron, aprovei
tando o Teresa Herrera, os presi
dentes do Lazio, o Madrid e o 
Atlético. Na reunión estaba un in
vitado de compromiso: o presi
dente de Deportivo, Augusto Cé
sar Lendoiro, raiña por un dia. 

De momento hai vários esbo
zos. O que máis soa é unha li
ga de 32 equipas, dezaseis de
las fixas e as restantes de ace
s o meiante unha promoción 
ainda por definir. Pero para isto 
teria que haber duas competi
cións territoriais como sucede 
no Leste e no Oeste na liga de 
baloncesto americana NBA. 
Outra opción seria facer unha 
liga de 40 equipas en duas divi
sións, primeira e segunda. Pero 
tanto a primeira como a segun
da posibilidade implicaría que 
os participantes na competición 
continental abandonasen as 
suas respeitivas ligas estatais. 
lsto remataría coas actuais 
competicións profisionais esta
tais, desprovistas das equipas 
de máis tirón e dos cartas das 
televisións. 

Proposta da UEFA 

A idea non é do gasto das equi
pas modestas nen da UEFA. 

As equipas galegas ferian dificuldades de pervivéncia nunha competición continental. 

Despois de ir tomando corpo a 
pretensión dos grandes clubes, 
a UEFA realizou unha contra
proposta consistente na fusión 
da Liga de Campeóns coa UE
FA para deseñar unha competi
ción a base de eliminatórias na 
que participarian 32 equipas. A 
solución permitiria a partici
pación das grandes equipas nas 
ligas estatais compaxinada coa 
competición continental. Esta 
opción é máis aquelada para as 

' DA~ TERRA 
ASIBA&.l.ADA 

As nais 
presas 

,I' -tamen tenen 
. 

que emigrar 
Rosa G.N., unha interna da re~ 
centemente inaugurada cadea 
de Teixeiro, en Cúrtis, ven de 
solicitar que a trasladen a un 
centro penitenciário de Ma~ 

• ' ' •• 1 1' 

equipas modestas, como as ga
legas, pero remataría estrangu
lando ambos campeonatos, afo
gados por un excesivo número 
de partidos. 

Se non agrama unha nova pro
posta conciliadora de todos os 
intereses, as equipas galegas 
irian esmorecendo coa fórmula 
proposta pala UEFA ou desa
parecerían se prospera a inicia
tiva dos grandes clubes. Ante 

drid para que a sua filla de 
dous anos poida viver en con~ 
dicións axeitadas. Rosa quixo 
ingresar no cárcere de Teixei~ 
ro, no que está desde o 19 de 
Xullo, cando soubo que conta~ 
ba cunha unidade de nais que 
realmente non entrou en fun
cionamento nen o fará a curto 
prazo. 

Rosa e a sua filla foron aloxa~ 
das co resto das internas e 
posteriormente illadas, pero a 
nena non dispón de instala
cións acaídas e alimentación. 
axeitada á sua idade nen pode 
relacionarse con outros cativos. 
Os país da pícara consideran 
que a situación supón "un peri~ 
go potencial" para a sua saúde 
e unha "violación da normati~ 
va que non pode prolongarse 
máis", tal como fan constar 
nun dos dous escritos que lle 
remitiron ao xuiz de vixiláncia 
penitenciária solicitando o 
traslado a unha prisión na que 
a nena poida receber un trato 

. '. 
'· 

XURXO S. LOBATO/ VOZ NOTICIAS 

semellante perspectiva, só ca
beria unha solución, ensaiada 
en Vigo agora hai 75 anos. Da
quelas, duas equipas locais ri
valizaban enconadamente, 
eran o Vigo e o Fortuna. A uni
ficación das duas deu paso ao 
Celta de Vigo. Agora, a unida
de do Celta e do Deportivo po
deria levar ao futbol galega a 
Europa, só haberia que alternar 
o estádio no que xogan, ora 
Riazor, ora Balaidos. • 

digno, como a de Carabanchel, 
na que Rosa permaneceu en 
prisión preventiva e que si con
ta con unidade de nais. 

A normativa de prisións exixe 
que os estabelecimentos peni
tenciários para mulleres dis
poñ an dunha dependéncia 
con material de obstetrícia 
que permita facer un segui
mento dos embarazos e das 
presas que veñan de dar a luz. 
Tamén están obrigados a con~ 
tar cunha garderia infantil pa
ra educación preescolar, de 
xeito que as internas poidan 
coidar dos seus fillos mentres 
os cativos non superan a ida~ 
de de escolarización obrigató~ 
ria. As novas cadeas de Tei~ 
xeiro e A Lama foron inaugu~ 
radas con pompa e boato no 
pasado mes de Xullo ignoran~ · 
do as recomendacións dos 
funcionários de prisións, que 
reclamaban mais tempo e 
mais persoal para poñelas en 
funcionamen to . • 
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Xui10 contra Sanidade 
pola utilización 
do fármaco Pulmonate 

Despois de intentar negociar 
coa Xunta e tras o abandono 
da consellaria de Sanidade 
aos afectados polo plasma 
contaminado polo "mal das 
vacas tolas", o caso vai 
chegar aos xulgado-: no mes 
de Outubro. 

Boa parte dos afectados 
apresentaron unha demanda 
contra a Xunta despois de ter 
sido tratados co fármaco 
contaminado Pulmonate e 
peden cincuenta millóns de 
pesetas de indemnización 
máis tratamento -· 
especializado. Mália ter 
constáncia a finais do pasado 
ano da utilización deste 
fármaco para probas de 
pulmón, a consellaria só 
enviou un telegrama aos 
afectados despois de que 
unha viciña da Coruña fixera 
pública a denúncia. • 

lllas desabitadas 
integrarán o ·primeiro 
parque nacionat galego 

As illas Sálvora e Ons e os 
arquipélagos das Cíes e 
das Sisargas ~onformarán 
o primeiro parque nacional 
de Galiza, segundo a 
proposta que está a 
elaborar a Consellaria de 
Meio Ambiente e que 
deberán aprobar o 
Parlamento galego e o 
Congreso dos Deputados. 
Fóra de Ons, todas as illas 
están desahitadas e 
posuen algunhas das 
colónias de aves mariñas 
mais importantes da 
Península. 

O parque seria bautizado 
coa denominación 11/as 
Atlánticas e estaria co
xestionado pola 
Administración central. 
Probabelmente, a proposta 
será elevada á cámara 
autonómica no próximo 
periodo de sesión s.• 

Un proxecto permitirá 
que os ordenadores 
falen galego 

Un dos proxectos que 
desenvolve este ano o centro 
Ramón Piñeiro, dependente 
da Consellaria de Cultura, é 
o denominado Sintetizador 
texto-fa/a para o galego. O 
programa, no que traballan 
enxeñeiros de 
telecomunicacións e 
lingüistas das Universidades 
de Santiago e Vigo, pretende 
criar un programa informático 
que permita a conversión 
dun texto escrito nun 
ordenador nunha cadea oral 
en galega. 

O Ramón Piñeiro desenvolve 
outros 18 proxectos de 
investigación, entre eles 
unha bibliografia 
informatizada da lingüística 
galega, un dicionário de 
fraseoloxia e a base de 
dados cinematográfica
audiovisual da Gal iza.• 
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Desde 1976 os socialistas cataláns manteñen un debate entre nacionalistas e españolistas 

Reventós e Maragall desmárcanse das descalificacións 
de Borrell á Declaración de Barcelona 
-0- XAN CARBALLA 

Joan Reventós recebeu o pa
sado 18 de Xullo, como presi
dente do Parlament de Cata
luña, a Xosé Manuel Beiras, 
Xabier Arzallus, Pere Esteve e 
ás delegacións de PNV, BNG 
e CiU. Era un guiño do repre
sentante máis acaido do sec
tor nacionalista do PSC que 
ven de declarar, na liña de 
Pasqual Maragall e fronte á 
de Borrell, que a Declaración 
de Barcelona ten moitos ele
mentos positivos para o diá
logo. É o vello debate entre o 
sector nacionalista e o espa
ñolista no socialismo catalán. 

Apesar do balbordo armado po
las propostas de lei de normali
zación e do cinema en catalán 
realizadas desde a Generalitat, 
o certo é que os deputados do 
PSC veñen apoiando todas es
tas iniciativas puntualmente. Pa
radoxicamente nunca saen nos 
meios de comunicación do esta
do os dirixentes socialistas de 
Cataluña para dar o seu ponto 
de vista, que dificilmente se dis
tinguiria, nesta matéria, dos ra
zonamentos de CiU. Nas rai
ceiras desta posición, antes moi 
maioritária e hoxe igualada or
ganizativamente co sector que 
se pode denominar máis espa
ñolista, está a própria xénese do 
socialismo catalán. 

Joan Reventós indicoullo no seu 
discurso de benvida aos na
cionalistas, ao dirixirse explicita
mente a Xosé Manuel Beiras 
lembrando os seus tempos co
muns na Federación de Partidos 
Socialistas (FPS) en 1976 e 
1977. Con efeito naqueles anos 
da transición, Reventós dirixia o 
Moviment Socialista Catalán, 
unha formación de ideário na
cionalista que propuña no seo 
da FPS, na que tamén se inte
graba o PSG de Beiras, unha 
organización federal do Estado. 

Naquela altura a Federación 
Catalana do PSOE apenas xun
taba militantes pero -nun pro
ceso semellante ao seguido na 
Galiza- captou para unha coa
lición eleitoral ao MSC, no que 
militaban xa daquela Pasqual 
Maragall, Raimon Obiols ou Jo
aq uim Nadal que xunto a Re
ventós teñen sido os sucesivos 
candidatos socialistas, á presi
déncia da Generalitat. E o grupo 
coñecido como os music, que 
impuxeron maioritariamente as 
suas teses federalizantes no 
Congreso celebrado en Xuño de 
1978. 

Reventós ven de declarar nes
tes dias que na transición "unha 
das polémicas máis encirradas 
e máis ocultas do socialismo es
pañol foi a que se produciu pala 
cuestión do catalanismo dentro 
do PSC". Das eleicións de 1977 
e 1979 saira un grupo parla
mentário próprio dos socialistas 
cataláns en Madrid, autonomia 
que rematou en 1982 cando o 
trunfo eleitoral de Felipe Gonzá
lez. Meses antes, cando se es
taba a discutir a LOHAPA, o de
putado Ernest Lluch tora comi-

Reventós recebeu no Partamento a Anallus e Beiras canelo os nacionalistas asinaron a Dedaracaián de Bcnelona o pasado 18 de Xullo. 

sionado pala organización cata
lana para enmendar en Madrid 
a LOHAPA e non o fixo, o que 
foi considerado unha traición ás 
posicións catalanistas. De con
tado Lluch pasou a ser Ministro 
de Sanidade do primeiro gabi-
nete socialista. · 

Un partido catalaniz:ado 

Do núcleo da Federación Cata
lana inicial case ninguén se lem
bra do máximo líder desa ponla, 

Joaquim Fou Fonolla. Porén, 
manteñen continuidade case to
dos os líderes do MSC, que sen 
embargo non controlan total
mente o aparato organiativo, le
vado con man exclusiva por Jo
sep Mª Sala, que apesar da 
condea de FI LESA segue tendo 
situado aos seus homes. En pa
labras dun xornalista catalán "as 
bases eleitorais son máis do 
PSOE e as intelectuais naciona
listas'', o que levado sen embar
go á práctica lingüística é en xe-

G. LL 'CA 

Cortarlle as asas a Kabila 
Quince meses é o prazo medido que Estados Unidos lle deu a Laurent 
Desirée Kabila para examinalo de política económica. Despois de en, 
trar en Kinshasa, o líder da Alianza de Forzas Democráticas para a Libe, 
ración do Congo (AFDL), non deixou de mantera inflación en míni, 
mos para aguantar a cotización e os pagos da débeda ao Banco Mundial. 

A extrema urxéncia de acometer reformas nun país arrasado polo vi, 
rreinato colonial de Mobutu, facia máis dura a tirania de non poder 
aumentar o gasto do Estado. Ainda asi, Kabila demostrou neste tem, 
po que podia facer funcionar a administración e a bandidaxe dos 
FAZ, os gorilas de Mobutu, desapareceu. 

Estados Unidos di que o funcionamento do AFDL non é democrático 
e que no país hai fame, alarmas que, con apareceren máis agravadas 
que hoxe nos tempos de Mobutu, nunca se encenderan. O cerro é que 
nestes quince meses, asi que Kabila dá os primeiros pasos para o país 
chegar á auto,suficiéncia na produción agrícola, Washington lanza 
decontado a maldición contra o que califica de discurso económico au, 
tárquico, como se realmente a miséria do Congo fose unha consecuén, 
cia do novo governo. Estados Unidos intervén contra Kabila para que 
non poda consolidar o respaldo popular que o levara ao governo e os 
axentes de Clinton na área son Uganda e Ruanda, que entran profun, 
damente no país sen consolidaren nengunha posición. O que procu, 
ran son novas concesións de Kabila, convertelo nun novo Mobutu, 
nun cónsul norteamericano no Congo, evitar o pésimo exemplo da 
autonomia e evitar que lle rompa as costas a Sawimbi ( unha peza da, 
ve para o secuestro occidental de Angola) na fronteira Suloeste. • 

ral moi coerente coa catalaniza
ción. Sirva como exemplo o ca
so do secretário de organiza
ción, José Montilla, alcalde de 
Cornellá, nacido en Córdoba, 
pero catalán talante habitual 
que mesmo comeza a escreber 
nos últimos tempos o seu nome 
catalanizado como Josep. Ape
sar da impresión que poda pro
ducir a información dos xornais 
estatais o PSC tampouco está 
detrás do Foro Babel, verdadei
ra ponta de lanza ideolóxica 
contra o nacionalismo, no que 
se ben participan alguns desta
cados militantes do PSOE (Vic
tória Camps, por exemplo), non 
é sostida pala dirección do PSC, 
que mesmo suspendeu recente
mente de militáncia a dous afi
liados socialistas aderentes ao 
Foro que organizaron un inci
dente en Palamós. 

Polo demais a organización ca
talana consegue manter un alto 
degrau de autonomia co aparato 
central do PSOE que procura 
non meterse nos seus debates, 
toda vez que foi en Cataluña un 
dos poucos lugares onde o par
tido mantivo en crecemento o 
voto nas últimas eleicións xe
rais. Ás portas dunha decisiva 
campaña en Cataluña, prevista 
para Febreiro de 1999, Pasqual 
Maragall procura manter esa 
posición que o distinga de Bo
rrell, e na mesma liña de Reven
tós ven de asegurar que "a De
claración de Barcelona é unha 
idea moi a tomar en canta. Non 
é un pancada á Constitución". 
Quen non define especialmente 
a sua posición é o secretário xe
ral, Narcís Serra, do que as ba
ses e algun dirixente teñen dita 
"poderá cair o mundo, e só se 
salvarán duas persoas, o Papa 
e Serra". + 

20 DE AGOSTO DE 1998 

O IRA-Auténtico 
atribuese o atentado 
deOmagh 

Nun comunicado dirixido ao 
diário de Belfast lrish News o 
IRA Auténtico atribuiuse o 
atentado que o pasado 
Sábado 15 en Omagh 
causaba a marte a 28 
persoas. No comunicado o 
IRA-A negou que tivera 
intención de provocar a marte 
de civis e atribuiu a unha 
confusión o falido desaloxo do 
centro de Omagh. 

No comunicado o 1 RA-A 
sinala que fixo tres 
adverténcias sobre a 
colocación do coche bomba, 
en duas das cales dixo 
especificamente onde estaba 
situado. O antiterrorismo 
británico sinala a Michael 
McKevit, xefe de 
aprovisionamento do 1 RA até 
Outubro do pasado ano, como 
principal responsábel do 
1 RA-A, un ha escisión do 1 RA 
que desde hai un ano respeta 
a tregua. Ao peche desta 
edición permanecian retidas 5 
persoas cuxas detencións se 
producian o Luns 16 nas 
proximidades de Armagh. • 

Un preso galego 
na Arxentina irá á cadea 
española de Soto del Real 

A xustiza española 
asignoulle a cadea de Soto 
del Real a Xaquin Santos, o 
galega que cumpre cadea 
perpetua en Buenos Aires 
desde que en 1989 foi 
acusado de estar implicado 
nos sucesos de La Tablada. 

A asignación de cadea na 
que o preso cumprirá o 
resto da condena é un dos 
requisitos que estabelece a 
xustiza arxentina para 
tramitar a sua extradición 
ao Estado. A decisión do 
xuiz négalle a Ramos a 
posibllidade de cumprlr 
cadea perto do lugar do que 
é natural, Noia.+ 

Bélxica admite 
a trámite a petición 
de asilo político 
a Juan. Cruz Maiztegui 

O Martes 18 as autoridades 
belgas puñan en liberdade ao 
presunto colaborador de ET A, 
Juan Cruz Maiztegui, que foi 
detido con pasaporte falso no 
aeroporto de Bruxelas o 29 de 
Xuño á sua chegada de 
México. A sua posta en 
liberdade produciase lago de 
que o Comisário Real para os 
Refuxiados belgas, Luc de 
Smet, admitira a trámite a sua 
petición de asilo político. 

A decisión basease nun 
dictame do Alto Comisariado 
para os Refuxiados Políticos 
da ONU a petición do 
comisário belga no que se 
estima que o asunto "é digno 
de ser estudiado con detalle". 
Maiztegui poderia ser o 
primeiro en acadar o estatuto 
de asilado político nun país da 
UE.+ 



•LUÍS P. LEIRA 

N aceu o 9 de xullo de 1895 
en Ouselle, Becerreá (Lu
go), e senda case un nena 

partiu como polisón rumo á illa 
de Cuba. Por aqueles anos Cuba 
posuía unha colónia galega moi 
grande. Os exiliados da Primeira 
República e a emigración de pri
meiros de século converteron es
te país nun dos destinos máis so
licitados polos emigrantes. Pala 
illa pasaran Ramón de la Sagra, 
Curro Enríquez, Ca tro Chané, 
Nan de Allariz, Waldo Álvarez 
Ínsua, etc. Fuco Gómez, ávido de 
ter coñecimentos, princípia a sua 
formación autodidacta. A finais 
da primeira década do século, 
vinculou-se á colectividade gale
ga, e parricipou das suas activida
des. Lago comezou a escribir nos 
distintos xomais e revistas: "Gali
cia", "Heraldo de Galicia" e "Ecos 
de Galicia", entre outros, até que 
se converteu nun dos animadores 
mái activos da emigración. Sen
da moi novo foi presidente da 
Sociedade de lnstrución de Bece
rreá e o seu contorno, entidade 
desde a que desenvolveu un in
tenso labor cultural e patriótico. 

Fuco Gómez tivo participación di
recta na constitución dos primeiros 
grupos nacionalistas criados en 
Cuba á calor dos movimentos ga
leguistas que se xestaban en Gali
za e no Rio da Plata. O poeta Julio 
igüenza erá en 1917 un dos pro

motores da primeira Irmandade 
Galega da Habana. En 1919 fun
dou- e en Cuba o Partido Autono
mista Galega. O 20 de xuño de 
1920 constituíu-se a Xuntanza Na
cionali ta Galega da Habana da 
que é elexido conselleiro primeiro 
André · Orjales e vicecon elleiro 

gundo Fuco Gómez. O seu pri
meir órgao x malí tico foi "Nó ", 
e rito en idioma galega, o cal 
aiu durante oito número . 

En 1921 a Xuntanza Nacionali ta 
editou, baixo a dirección de Fuco, 
o xornal "Tierra Gallega". Ese 
mesmo ano fundou o Comité Re
voluzonárlo Arredista Galega, de 
n to carácter independentista. 
Unha série de proclamas revolu-
ionária , chamando á indepen

dén ia da pátria galega, foi unha 
constante da sua actividade cons
pirativa. A ideoloxia <lestes comi
tés era semellante á das 
sociedade secretas do 
nacionalismo irlandés nos 
EE.UU. Os cataláns na
cionalistas residentes en 
Cuba e Bos Aires tiñan 
formas organizativas se
mellan tes . Estas ideas 
independentistas-radicais 
foron expresadas nos 
mesmos anos pola Agru
pación Cultural Galega "A 
Terra" e posteriormente 
pala "Pondal", todas elas 
de Bos Aires. 

O 16 de agosto de 1928 
chegou a Cuba o líder 
dos nacionalistas cataláns 
Francesc Maciá. Os inde
pendentistas galegas, li
derados por Fuco, ven 

u 

Fuco Gómez, ao que tamén vemos na foto de abaixo dirixíndose aos asistentes 
a unha festa dos "Hijos de Becerreá y su comarca", explicando o significado da 

enseña social e da pátria galega. 

no vello caudillo o líder que non relacións intemacionais con inte
tiña Galiza . Durante a sua visita lectuais simpatizantes da causa 
Fuco entrevista-se con Maciá. galega. Foi nomeado Académico 
Ambos os nacionalistas coinciden Honoris Causa da Academia Uni
na necesidade de derrubar a dita- versal de Humanidades de Bos 
dura de Primo de Rivera e decla- Aires . Outra institución ar:xentina 
rar en cada nación ibérica un es- outorgou-lle un diploma coa má
tado próprio . Segundo restemu- xima distinción de "Benemérito 
ñas pre enciais, Fuco Gómez di- da Cultura" da Orde Beneméritos 
xo-lle en público a Maciá: "Rece- na Cultura da Publicación Artísti
ba, don Francesc Maciá, esta for- co-Literária-Cultural "Tribuna de 
te aperta no nome da miña aldra- las Peñas" de Bos Aires. Foi ta
xada Galíza ... ". Os patriotas cata- mén membro de Honra da Uni
láns e galegas que os rodeaban versidade Sintética Latina e Ame
interromperon con estrondosos ricana de San Salvador. 
aplausos e con vivas a "Galiza 
Independente" e a "Catalunya 
Llivre". 

Fuco Gómez cultivou, através da 
prensa nacionalista, unha chea de 

Desde decembro de 1941 e até 
1960 a pareceu a revista mensual 
"Patria Gallega", dirixida por Fu
co Gómez e de neto carácter na
cionalista. 

No seu longo historial como escri
tor podemos nomear algunhas das 
case cincuenta obras editadas: 
"Grafía Galega" (1927), "Naciones 
Ibéricas", "Pastorelas", "O idioma 
dos animás", "La agonía de Ibe
ria", "Martí", "Guía de Almas" e 
"Ensayos de Crítica e Historia de 
Galicia" (1961), "Galicia es Eterna" 
(inédita), "Patria Galega", "Gramá
tica Teóríco-Praitico-Etimolóxico 
da Llngua Galega", "Novísimo Di
zionario Galego-Hespañol", "Rie
ras e Gramas", "A Preito da Lin
gua", "Por Galicia y contra sus 
enemigos". Un dos seus poemas, 
"Louco d'Amor", foi seleccionado 
-segundo o escritor norteamerica
no Victor Stahal- pala revista "The 
Ajax" para ser traducido a vários 
idiomas, entre eles inglés, espa
ñol, italiano, grego moderno, ale
mán, francés, portugués e catalán. 

Foi un home de ideas socialistas 
moi influenciado palas correntes 
progresistas-liberais de primeiros 
de século. A sua devoción por fi
guras como Pi i Margall, Curros 
Enríquez, ]osé Martí, San Martín, 
Sarmiento e Bernardino Rivadá
via, todos eles masóns, e o seu 
vínculo con entidades venceUa
das ao libre pensamento, indican
nos que Fuco Gómez estaba 
fortemente ligado á masoneria 
cubana, a cal contou en toda a 
sua história con destacados diri
xentes da colectividade galega. 

Coa instauración da Segunda Re
pública translada-se a Galiza, coa 
intención de participar activamen
te do proceso político . Intentou 
gañar adeptos para a declaración 
do Estado Galega, mais non tivo 
eco entre os membros do Partido 
Galeguista. En 1931 hai un intento 
de declarar o Estado Galega, co
mo o realizara -non habia moito
Maciá en Cataluña,....Alguns emigra
dos da Ar:xentina encabezadQs por 
Campos Couceiro, integrante da 
Federación de Sociedades Galegas 
de Bos Aires, aproveitan unha fol
ga xeral en protesta pala suspen
sión das obras do camiño de ferro 
para declarar o "Estado Gal ego". 
Os folguistas forman unha Xunta 
Revolucionária e nomean a Alon
so Rios presidente desta, con sede 
en Santiago de Compostela. Co
munistas e galeguistas da emigra
ción serian os compoñentes máis 
activos da conspiración. Apesar 

das proclamas patrióticas 
e o clima favorábel, non 
atoparon o apoio nece
sário, e o recentemente 
elexido presidente tivo 
que restituir o poder ao 
Alcalde de Santiago de 
Compostela. Co fracaso 
desea intentona, Fuco 
Gómez afonda os seus 
fortes enfrentamentos 
cos galeguistas modera
dos, xa que para el estes 
non eran patriotas conse
cuentes. 

Fuco Gómez, o que fara 
un dos líderes máis radi
cais do independentismo 
galega, falecía na Habana 
o 9 de xaneiro de 1972 
aos 77 anos de idade. + 
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Fuco Pérez dirixiu o xornal 
"Patria Galega" durante vinte 

anos. 

2 

ulio César González Pagés, historiador 

'O socialisino que defende Fuco Góinez 
pasa pritneiro por unha Galiza independente' 

• G. LUCA 

Julio César González Pa
gés, profesor de História 
da Universidade da Haba
na prepara un libro so
bre a obra xornalística 
de Fuco Gómez, o emi
grante de Becerreá que 
fundara en Cuba a revis
ta Patria Galega, publi
cada desde 1941 a 1961. 
O historiador cubano fa
lou en Santiago e Vigo so
bre esta figura pouco co
ñecida do xornalismo na
cionalista da emigración. 

Como era o xornal Patria Ga-
1.ega nos primeiros anos? 

Nos anos 40 Fuco Gómez estaba 
preocupado polo papel que xoga
ria Gflliza nún momento de gran
de mobilidade das nacionalidades, 
con unificacións e -desmem
bramentos en todo o mundo. En 
Cuba arredor da primeira Consti
tución, que se discute entre o 40 e 
o 44, dase un amplo debate e, 
nesta conxuntura, Fuco Pérez ase
gura que é comunista e naciona
lista; pasado un tempo xa non o 
volverá dicer porque o Macarthys
mo dase tamén en Cuba e no Par
tido Revolucionário Auténtico 
(PRA) hai unha forte corrente anti
comunista. Estes dados son impor
tantes para comprender que Gó
mez é un nacionalista galego pero 
que non vive nunha torre de mar
fil en Cuba, onde a prioridade era 
a loita pola independéncia. Falar 
da independéncia de Galiza en 
Cuba poderia ser tan lonxano co
mo falar aqui hoxe da de Bósnia. 

Fuco Gómez intervén contra as 
opinións despectivas para os 
emigrantes galegos 

Nunha colección de pasquines de 
toda a etapa republicana, desde 
1902 a 1958, a opinion é despecti
va para o galego. Estes textos ad
virten que chega da Península Ibé
rica "unha gandalla de albaneis, de 
mulleres que veñen como manda
deiras e e xa sabemos realmente 
para que chegan". Desde o xomal 
Pátria Galega, Fuco critica dura
mente estas atitudes de menospre
zo racista pero tamén é durísimo 
coa própria emisora do Centro Ga
lego porque di que "a pesar de es
creber en galega, Rosalia foi unha 
excelente poeta". Gómez desarro
lla una enorme actividad e organi
za grupos de intervención contra 
os espectáculos que considera 
ofensivos, como a película El 
Amor de los Amores que escárnia 
ás mulleres galegas ou o filme ar
xentino Cándida. A embaixada de 
España ou o Centro Galego non ti
ñan opinión sobre estes insultos. 

Canto duro u Pátria Galega? 

Vinte anos, desde 1941 a 1961, 
cunha edición sistemática e 
coidada da que era director, re-

dactor e administrador. Finanzá
base con anúncios dos negócios, 
sociedades comarcais e clínicas 
galegas e un cincuenta por cento 
das colaboracións están escritas 
por el. Sendo un periódico regu
lar, con tantos anos de vida, pode 
sorprender o rápidamente que foi 
esquecido, se cadra porque era 
moi crítico. O discurso del adían.,. 
touse ao seu tempo. Vai case vin
te anos por <liante do que des
pois se defendería desde outras 
comunidades de emigrantes e 
aquí mesmo na Galiza. 

Gómez mantén unha batalla 
contra o galego como arqueti
po do teatro popular cubano. 

AB figuras do galego, o taberneiro 
ou tí, o negro e a mulata son o 
centro do teatro popular cubano. 
O Galego e o negro usan toda 
clase de trampas para gañar o 
amor da mulata e entre eles rifan 
por ver quen ten razóns para 
acusar ao outro de ignorante. En 
todos eses anos de República é a 
eséncia do teatro popular cuba
no. Esa é unha das razons polas 
que a Revolución proscrebe esa 
clase de representacións, unha 
decisión que fora criticada como 
inxusta coa tradición. 

A ideoloxia da revista Patria 
Galega é sempre democrática 
e de esquerdas. 

Inequívocamente. É afervoada
mente antiracista, e adica moitos 
traballos ás figuras negras da in
dependéncia para os que alguns 
nacionalistas cubanos non teñen 
se cadra tanta atención até que 
chega a Revolución. No xogo do 
cubilete, moi popular en Cuba, as 
figuras dos negros e dos galegos 
son as que menos valor teñen. 
Ocúpase tamén da exclusión de 
xénero, nun entorno nacionalista 
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claramente falo-centrista. E unha 
das cousas que reclama desde o 
periódico ao Partido Comunista 
de España é que non caía nunha 
atitude racista ao excluir o pro
blema nacional de Galiza, men
tres se solidarizan con Filipinas, 
Nicaragua, Irlanda etc. Nese as
pecto é intransixente. Compre ad
vertir que Fuco Gómez chegou 
analfabeto a Cuba e tivo que se 
formar sobre a marcha e xa no 
41 ten unha ideoloxia nídia. 

Durante a 11 República veu a 

Ga1iza defender o independen
tismo. 

E o seu fracaso foi rotundo. O ga
leguistas do interior considerábano 
un aventureiro; as asociacións ga
legas de América non lle daban o 
seu aval, viano coma un f rancoti
rador. Nas reseñas das celebra
cións que organizan os galego en 
Cuba é raro que apareza o eu no
me. E iso que o seu discurso é ben 
máis interesante, vivo polémico 
ca o da maioria da personaxe 
homenaxeadas na emigración. Gó
mez rebélase contra os dirix mes 
desta emigración que renún ian ao 
seu idioma. É unha das per oas 
que máis loitou desde a migra
ción pola continuidade da lingua. 

Que outros elementos definen 
a sua posición de esquerdas 

O seu socialismo está vinculado a 
un forte proceso nacionalista, co
mo é o caso en toda América La
tina. O socialismo que defende 
Fuco Gómez pasa primeiro por 
unha Galiza independente, con 
capacidade para desenvolver en 
liberdade o ideário comunista. En 
1921 participara na fundación do 
Comité Revolucionário Arredista, 
que invitaba ao establecemento 
de comités nos paises que tivesen 
emigración, sobre o esquema das 
sociedades secretas do nacionalis
mo irlandés nos Estados Unidos. 

Como é a sua relación coa Re
volución cubana? 

Coa chegada da Revolución, a 
sua actividade decae, en boa par
te pola idade e porque enferma 
de Parkinson. Desde o 59 ao 67 o 
seu labor céntrase sobre todo no 
estudo da língua sobre o que se 
conservan máis de 200 comunica
cións. No ano 61 publica Ensaios 
de Critica e História de Caliza. • 

-



acionalismo e humanismo, 
ideario dun arredista 

Hai homes que loitan un día e 
son bos. Hai outros que loitan 
moitos días e son mellares. Pero 
hai os que loitan toda a vida, eses 
son os imprescindíbeis. 

BEHTOL T BRECHT 

• XOSÉ ANTÓN BAO ABELLEIRA 

Fuco Gómez representa o 
exem plo da tenacidade dun 
home que chega á Habana en 
1913, totalmente analfabeto, 
procedente da súa aldea de 
Montaña da Agra en Becerreá, 
e a quen aos poucos anos ato
pamos xa colaborando en em
presas culturais e políticas. 
Esa constancia hase reflectir 
posteriormente na súa activi
dade nacionalista da que non 
claudicou en ningún momen
to, a pesar das variadas dificul
truies e disputas que lle supu
xo a súa ideoloxía arredista. 

A figura de Fuco vén marcada 
potas múltiple facetas da súa ac
tividade creativa como ideólogo 
do independenti mo, xornalista , 
poeta ou lingüi ta .. . Toda elas 
culrivadas sempre ao redor da 
súa gran paixón: Galiza . 

Moitas das teoñas que no seu mo
mento defendeu Fuco foron moti-
º de arduas polémicas. Sen em

bargo, nun e tudio minucioso das 
mesmas atoparemos moitas seme
llanzas con cuestións que, salvan
do a distancia e o tratamento, se 
están a revisar hoxe en día: a ma
nipulación histórica os totalitaris
mos ideolóxicos a concepción do 
Estado e das nacionalidades ou o 
diferencialismo lingüístico. 

A sua principal actividade foi a de 
articulista. Colaborou en moitos e 
diver o xornai : Galicfa, Eco de 
Galicía, Nó , Terra Galega, La No
che... ata a creación do seu pro
pio periódico Patria Galega. Gran
de parte da úa creación xornalisti
ca e tá recollida no libro Naciones 
Ibéricas publicado en 1931 e que 

resulta un compendio do pensa
mento e a ideoloxía de Fuco. 

Sen embargo, a pesar de que o 
xornalismo foi o xénero cultivado 
con maior profusión, non foi esta 
a única producción do Fuco es
critor; publicou obras de creación 
literaria como o libro de poesía 
Pastorelas ou a novela A jala dos 
animás, empre, iso si, cun hori
zonte principal: a defensa de Ga
liza e os seus valores. 

Pero a intensa actividade desen
volta por Fuco non queda reduci-

da unicamente ao papel escrito, 
senón que destaca ademais polo 
seu labor como axitador e pro
motor do que sería o primeiro 
movemento nacionalista de ca
rácter independentista: o Comité 
Revolucionario Arredista Galego, 
do que foi ideólogo e fundador. 

Sabotaxe á historia 

Un dos temas preferidos por Fuco 
é o da recuperación da verdadei
ra historia de Galiza, unha histo
ria deturpada por intereses políti
cos, alentados sobre todo desde 

Iberismo fronte hispanismo 
A grande arela de Fuco Gómez 
era conseguir a liberación de Gali
za fronte á opresión do centralis
mo españolista, representado pola 
ideoloxía hispanista. Para comba
ter esta teoría, Fuco reclamaba a 
idea dos pobos ibéricos libres: eli
minar o colonialismo español e 
substituilo por Iberia, convertida 
nunha alianza na unión das na
cionalidades que compoñen a Pe
nínsula: Galiza, Portugal, o País 
Vasco, Cataluña, Castela, Asturias 
e outras: "Os verdadeiros patriotas 
e demócratas cataláns, vascos e 
galegos queremos a unidade, la
boramos pola unidade, apoiamos 
todo esforzo encamiñado á unida
de dos pobos ibéricos; pero esta 
ten que ser unicamente nun pla
no de grandeza para todos e cada 
un <lestes pobos, e nunca a base 
de renunciamentos e de claudica-

cións por parte dos mellores, e de 
absorción total por parte de quen 
carecen de toda virtude cívica e 
nada teñen que perder na orde 
moral". 

A perigosa teoría 
da hispanidade 

Na súa concepción da igualdade 
de dereitos entre as distintas na
cionalidades, non só do que el 
chama Iberia senón tamén de 
América, atopa no hispanismo, 
ideoloxía emanada do centralismo 
españolista, un importante inimi
go do que debería ser unha con
vivencia fraternal entre os pobos. 
Este hispanismo está para el base
ado en antigos resentimentos, dis
putas e malquerencias. A mentali
dade hispanista promove o tota-

litarismo, fomenta e propaga a 
oposición e o odio das razas, 
"eleva cánticos aos desmáns e á 
política escravizadora de pobos", 
ademais de provocar o retomo do 
imperio da arbitrariedade, da in
transixencia e do exclusivismo. 

A mentalidade hispanista está 
arraigada, segundo Fuco, non só 
naqueles políticos ou personali
dades de dereitas, senón que ta
mén nos de esquerdas, que a 
pesar do seu su pos to progresis
mo, están embuídos desta ten
dencia centralista. Pregúntase se 
non existirá un pacto entre os lí
deres de <lereitas e de esquerdas 
para que cada un pola súa conta 
continúen "a mala obra da caste
lanización dos países ibéricos e 
de Latinoamérica, e procure evi
tar que as nacionalidades penin-
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sectores hispanistas, eliminando 
dela cuestións que situaban a Ga
liza no lugar que verdadeiramente 
lle corresponde. En moitos dos 
seus artigos, sobre todo no seu 
xornal Patria Galega, Fuco dedí
case a revisar partes da historia 
que foron terxiversadas ou esque
cidas. Para isto bota man dos his
toriadores e cronistas que desde a 
antigüidade e ata os nosos días, 
cantaron as glorias de Galiza fron
te aos que as esconderon ou rec
tificaron: cita así a autores clási
cos como Estrabón, Erancio ou 
Festo Avieno, ou contemporáneos 
como o doutor Huerta, Domingo 
López de Carvajal e outros. 

Os. hispanófilos sabotaron a histo
ria cantando as glorias da grandeza 
imperial de España e converténdoa 
nun exemplo de liberdade, de xus
tiza e de liberalismo, cando nunca 
e en ningún lugar estableceron un 
réxime baseado na auténtica de
mocracia, nunca houbo respecto e 
garantías para os que non profesa
sen unha relixión que non fora a 
da igrexa española, ou cando nun
ca se recoñeceu e valorou a aque
les que reclamaron para os seus 
países as mesmas consideracións e 
os mesmos privilexíos de que go
zou Castela e algún outro país. 

Todo isto creou "unha mística do 
pasado de España ou Castela , un
ha susceptibilidade ibero-ameri
cana favorable á propaganda es
pañolista" que millóns de escrito
res e poetas explotaron, aprovei
tando os favores de editores que 
espallaron sen ningún tipo de cri
terio este ideario hispanista nos 
mesmos países americanos. 

Para Fuco, ademais, o hispanismo 
arremete continuamente contra 
Galiza no que el chama a "fobia 
antigalega dos hispanistas", a cal 
foi implantando a idea de que Ga
liza é unha terra subdesenvolvida 
e que os seus habitantes non me
recen nin o máis mínimo respec-

( Continua na páxina seguinte) 

sulares irredentas cheguen a li
berarse para sempre da humi
llante tutela de Casrela". 

Para Fuco existen tres clases de 
hispanistas: os "delincuentes pro
fesionais" que cometen impune
mente inmoralidades, latrocinios 
e bárbaros crimes. Os "elementos 
reaccionarios", vergonzantes e 
enfermizos "con moitas preten
sións de superioridade e sen un 
átomo de sentido humano", que 
interpretan sempre as cousas na 
forma que máis lles convén para 
os seus innobres propósitos, e os 
"falsos demócratas, republicanos 
e socialistas sabotadores de toda 
causa xusta e patriótica dos po
bos ibéricos". Escritores, políticos 
e profesionais en base ao seu "es
pañolismo" cometen odiosos ex
cesos que son incapaces de reco-
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I Peocupáballe 

moito a situación 

da lingua galega 

e cría na 

necesidade 

de crear 

un galega culto 

que dignificase 

a lingua 

ñecer, nin son quen a eliminar os 
prexuízos que senten e alentan 
para con Galiza. 

Nunha situación semellante están 
"algúns titulados galeguistas" que 
non exteriorizan os seus sent~
mentos patrióticos, nin recoñecen 
publicamente que o apropiado 
para Galiza sería liberarse do xu
go español. Estes individuos está 
afectados por un claro complexo 
de inferioridade, o que lles impi
de manter con firmeza xuízos 
que def endan os intereses do seu 
país. Outra caste de galegos que 
"pensan en español" son moitos 
dos emigrantes que chegaron a 
constiruírse en dirixemes de so
ciedades galegas, e que fixeron 
que estas "se desviasen por com
pleto dos fins patrióticos e cultu
rais para que fo ron fundadas".• 

I_ 
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Da súa preocupación lingüística, 
en todo caso p.artindo dunha inci
piente formación filolóxica, dá fe 

a publicación en 1927 do libro 
Grafía Galega. Esta obra defínea 

Fuco como un "método praitico" 
coque se pode "adeprender a fa. 

lar e isqirbirl-o galego 
correitamente con profesor ou 

senil". Estamos perante o que foi 
un primeiro intento de elaborar 

un manual didáctico para o uso e 
a aprendizaxe do galego. 
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(Ven da páxina anterior) 
to. Xa desde o século XV, Galiza 
foi moeda de cambio con pouco 
valor para que os distintos gober
nos hispanos de todas as tenden
cias políticas e os españois de to
das as clases sociais xogasen con 
ela. Mesmo alude Fuco a todos os 
escritores que, nados en Galiza, 
contribuíron a que esa visión se 
espallase e se xulgase os galegos 
como "fillos dunha raza inferior". 

Nesta análise da discriminación a 
Galiza desde o hispanismo, céntra
se Fuco na situación ao longo da 
IIª República. Durante esta, a pesar 
das promesas de democratización, 
Galiza seguiu sendo tratada como 
unha "colonia de maleantes". Nes
te período non se aprobou nin un
ha soa leí que fose beneficiosa pa
ra o nos o país, pero si se a pro
baron outras que atentaban contra 
a economía galega. Corno exem
plo disto cita a chamada Lei Agra
ria que solucionaba problemas re
lativos ao latifundismo pero non 
arranxaba a problemática galega: o 
minifundismo, ou o Estatuto do Vi
ño, que era claramente contrario 
aos intereses galegas mentres fa
vorecía os viños doutras latitudes 
con gradación alcohólicas máis 
baixas cás dos viños galegos. Estes 
e outros asuntos, como a continua
ción do ferrocarril de A Coruña a 
Zamora e de Ferrol a Xixón, ou a 
presencia de man de obra galega 
nos Estaleiros e Arsenais ferroláns, 
son suficientes exemplos de como 
en todo-momento, mesmo nos 
rnais benignos políticamente, a 
Galiza se lle negaron as súas posi
bilidades históricas. 

A este respecto o Comité Revo-
1 u ci onari o Arredista Galego, 
aproveitando a visita de Fuco a 
Galiza, difundiu no ano 1933 un 
manifesto dirixido principalmen
te aos labregos galegos. Nel ad
vírtese dos males que o centra
lismo español estaba a causar a 
Galiza: abuso de impostos, altísi
mas contribucións, etc., o que 
supuña a imposibilidade de so
brevivir economicamente no no
so país con conseguinte éxodo 
migratorio cara aos países lati
noamericanos. 

A loita é, pois, contra o centralis
mo emanado de Madrid e contra 
as forzas hispanistas que supoñel'l. 
opresión, arbitrariedade e absor
ción. No manifesto pídese a coo
peración na instauración dunha 
"República verdadeiramente de
mocrática" , unha República igua
litaria cos homes e as mulleres, 
que teña como principio funda
mental o benestar social. Da 
independencia de Galiza depen
de que se converta ou non nunha 
nación próspera e progresista. 

A República Galega 
independente 

A independencia dos pobos , e 
por suposto de Galiza, é o ideal 
básico que preside a ideoloxía 
arredista de Fuco Gómez. Esta 
independencia dos países ibéri
cos, comparable á doutros países 
europeos como Holanda ou Bél
xica, suporía notables mellaras a 
todos os niveis: aumento da po
boación, desenvolvemento indus-

Unha revolución humanista 
Como vimos ao longo dos pre
su postos do programa político 
de Fuco, o seu pensamento está 
alentado pola necesidade de 
atopar solucións aos problemas, 
non só de Galiza, senón tamén 
a aqueles universais que axitan 
a humanidade; seguindo sempre 
tres ideais que son o fundamen
to do seu proxecto social: a li
berdade, a xustiza e a igualdade. 

A grave crise en que está sumido 
o mundo está protagonizada "po
la completa desmoralización dos 
costumes públicos, a funesta di
solución dos lazos sociais, a falsi
dade e a desvergonza que se es
tenden por todas partes; o espíri
to de egoísmo e de usurpación ... " 
A sociedade vive presidida pola 
explotación, a discriminación, po
los privilexios duns cantos fronte 
aos que non gozan deles e pola 
inxustiza. Perante isto a receita de 
Fuco é unha revolución que re
cupere os valores necesarios para 
acadar o benestar social. 

Conseguir evitar as diferencias 
económicas e sociais por medio 
do reparto de riquezas é un dos 

puntos centrais do ideario de 
Fuco:. "é lóxico supoñer que o 
día en que todos sexan propie
tarios en idénticas condicións e 
categoría, a lei xulgará e ampa
rará a todos por igual". 

A proxectada eliminación das "cla
ses", políticas e sociais, será o de
sencadeante da desaparición dun
ha serie de pragas que van unidas 
a elas: a opresión, o privilexio, os 
egoísmos e que "son incompati
bles co principio democrático no 
que se resumen a liberdade, a 
igualdade e a fraternidade". 

A igualdade entre sexos é un te
ma que tamén ten cabida no 
pensamento de Fuco. Co gallo 
da creación da asociación "Hijas 
de Galiza" en Cuba, felicita a es
te grupo de mulleres por dar un 
paso no goce das mesmas liber
dades cós homes e que a muller 
"vén solicitando desde hai anos". 
Segundo Fuco, "ningunha razón 
hai para que se rompera o equi
librio natural, privando á muller 
dos mesmos dereitos có home e 
xulgándoa inferior a el". Como 
exemplo da loita de Fuco polos 

dereitos da muller e contra a ex
plotación sirva o enfrontamento 
co empresario Fernández Doallo, 
con querela contra esta incluída, 
acusándoo de fomentar a prosti
tución entre as mulleres galegas 
emigradas a Cuba. 

A abundancia de exércitos e a ca
rreira armamentística é outro pro
blema que incide na grande crise 
existente en moitos países do 
mundo. Os presupostos destina
dos á guerra "converten a paz ar
mada dos nosos días nunha carga 
abafante, cada vez roáis pesada 
para os pobos". De aí que Fuco se 
declare antimilitarista e partidario 
da paz e da solución dialogada 
para os problemas entre nacións. 

Fuco preséntase, pois, como un 
adiantado na análise de certos 
problemas e males que palpitan 
aínda hoxe en día na nosa so
ciedade, non só a nivel galega 
senón tamén que atinxen á hu
manidade. 

No personaxe de Fuco Gómez 
conflúen varias tendencias que 
describen a un home preocupa-

trial, cultural, etc. Parte da inspi
ración <leste ideario arredista vén 
dos movementos independentis
tas catalán e irlandés, cos que o 
Comité Revolucionario Arredista 
Galego mantivo contactos en di
versas ocasións. 

A independencia para Fuco non 
pasa por unha República unitaria 
nin por unha República Socialista 
Hispánica; a solución está unica
mente na creación dunha Repú
blica Galega Independente para 
que os "separatistas ultrarradi
cais", como el se definía, contan 
cun programa definido. Sería esta 
unha República do pobo produc
tor para todos os que nela vivan, 
descentralizadora e de orde. Nela 
primará a xustiza política e o go
berno fundarase na razón e o de
reito. Unha República libre, igua
litaria e democrática. 

Entre os preceptos que rexen o 
seu nacionalismo salientan a 
Independencia absoluta de Gali
za, "baseada nunha República de
mocrática". Dentro dela as provin
cias e concellos gozarán de auto
nomía, así como os organi mos 
con finalidade social, histórico
cultural ou económica e o mesmo 
individuo que tamén será inde
pendente no seo da agrupación. 

O territorio galego dividirase en se
te rexións que se poden correspon
der cos antigos reinos de Galiza e 
recoñecerase a personalidade xuri
dica e administrativa da parroquia 
fronte ao concello rural , para sí esti
mular neses grupos "a cooperación 

. para o maior rendemento posible". 

do principalmente pola súa te
rra, Galiza, pero que intenta en 
todo momento conciliar os inte
reses políticos, sociais e cultu
rais propios con outros que 
afectan á humanidade e que te
ñen como alicerce principal a 
busca do benestar social. Fuco 
era especialmente sensible ás 
reivindicacións que na súa épo
ca comezaban a desenvolverse 
aínda moi lenemente , e que el 
xa incorpora ao seu programa 
político e social. Reivindicacións 
como a igualdade de sexos, o 
antimilitarismo, a i-ndependen
cia, resultaban altamente inno
vadoras nunha sociedade distra
ída noutro tipo de debates. 

Moitas das ideas defendidas 
por Fuco foron semente de for
res polémicas e acedas dispu
tas, sobre todo no que atinxe 
ao independentismo e ao seu 
rexeitamento total a todo o que 
significase centralismo español. 
O seu proxecto de Confedera
ción de repúblicas da Península 
Ibérica baseada na igualdade 
para o conxunto das nacións 
que a compoñen, presentábase 

Tamén inclúe entre estes precep
tos con que contará o nacionalis
mo galego na creación da Repú
blica Galega Independente, o re
parto das riquezas naturais e eco
nómicas do país. O Estado <lesa 
República encargaríase de "regular 
a distribución dos bens, a produc
ción, creación, consumos e taxas 
de prezos"; todo isto "con aten
ción a principios colectivos que 
ten dan á igualdade económica", 
para asegurar "a cada persoa as 
mesmas posibilidades de subsis
tencia e de éxito, de desenvolve
mento físico, moral e intelectual e 
toda a suma felicidade adecuada 
en toda época ao desenvolvemen
to progresivo da humanidad e". 

A Confederación 
de Repúblicas Ibéricas 

A República Galega Independente 
incluiríase no outro grande pro
xecto de Fuco: a Confederación 
de Repúblicas Ibéricas. Nesta Con
federación partid parían o paí e 
de Iberia que e tive en con tituí
dos en República libre e indep n
dente. Esta á súa vez formaría par
te doutras confederacións de paí
ses Libres europeos. O funciona
mento da Confederación obedece
ría a un sistema asembleario que 
tendería a elaborar norma co
múns de colaboración entre as 
distintas nacionalidades. eguindo 
este carácter asembleario a presi
dencia e gobemo serian de empe
ñados alternativamente por todos 
os países representados, elixidos 
entre os delegados de todos os 
países da Confederación.• 

como excesivamente anovador 
mesmo para un nacionali mo 
galego concentrado na úa 
maioría nun incipiente desen
volvemento autonómico. en 
embargo, proxectado no tempo 
observamos como o seu pro
grama, alvando matices orga
nizativos e de nomenclatura, 
mantén emellanza co presu
postos de di tribución políti a 
das nacionalidade que se es
tán deseñando actualment 
desde di tintas organización 
nacionalistas. 

Do mesmo xeito, vario dos 
puntos en que se baseaba o eu 
gran proxecto político, so ial e 
económico como a organización 
europea ou a moeda única, non 
soan na actualidade a <lema ia
do atrevidas. 

Loita constante polos seus ide
ais, traballo tenaz, coherencia le
vada ata o último extremo, xe
nerosidade e amor polo xénero 
humano e sobre todo por Gali
za, son características que defi
nen a múltiple e interesante per
sonalidade de Fuco Gómez. • 

ste caderno contou co patrocínio 
da CIG Emigración (1(1 
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Carrascal 
e a unidade 
de España 

Máis unha vez, simpatizantes 
dun partido político español, 
demonstran a sua falta de res
peito aos pavos que forman o 
Estado español. Para eles non 
pode existir máis que "una, 
grande e indivisible" e intentan 
por todos os médios asimilar 
aos demais povos. 

Tivéronnos séculos coa corda 
ao pescozo apertando forte, 
moi forte, 
mais as na
cións de Es-
paña non afo
garen, en tro
ques diso co-
11 e ron máis 
alento e ten
tan tirarse 
esa corda 
que aínda ho
xe non nos 
deixa tragar 
con facilida
de. Os caste
láns, eses es
p año is tan 
patriotas , se
g u en a tirar 
da corda con 
todas as suas 
forzas, mais 
as nosas son 
meirandes e 
chegaremos 

Tivéronnos 
séculoscoa 
cordaao 
pescozo 
apertando forte, 
moi forte, mais 
as nacións de 
España non 
afogaron, en 
troques diso 
colleron máis 
alento. 

a sacala do pescozo pero non 
para poñerlla a eles. Non, nós 
non somos tan ruins. Chéga
nos con que nos deixen vivir li
bres sen o xugo de nengun ou
tro povo asimilista. 

Xa se lle vira o plumeiro a as
tes "patriotas" de "España una 
y no cincuenta y una" cando foi 
da homenaxe a Miguel Angel 
Blanco. Con auténtica carraxe 
asubiáronlle ao artista catalán 
por cantar na súa lingua. Se
guro que se actuase un inglés 
e cantase no seu idioma todos 
aplaudirian . 

A partir desta data (xa antes o 
fixeran) foron numerosas as saí
das de ton destas xentes que 
por querer asimilarnos, privar
nos de liberdade, entran en ira 
tan amiudo. 

Se estou escribindo isto agora 
é porque ente mesmo escoitei 
a última grande falta de respei
to neste censo. Foi no "infor
mativo" da madrugada dunha 
cadea de TV, dirixido por José 
María Cascarrabias, en alusión 
á hipótese dada polos arqueó
logos e historiadores de Ata
puerca de que os homes que 
ali viviron hai miles de anos 
podía comunicarse nunha lin
guaxe oral. O señor Cascarra
bias comentou ao respeito: 

" ... Polo menos os de Atapuer
ca non tiñan o problema que 
ternos hoxe en España. Eles 
falábanse, talaban todos o me
so idioma". 

Queda claro entón que para 
estes nasos viciños de estado 
nós somos un problema . Non 
se decatan de que o problema 
son eles. Falan como se nós 
invadísemos o seu terreo e os 
tivésemos co xugo ao pescozo. 
Non se decatan de que eles 
son os invasores, de que eles 
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son os asoballadores, de que 
eles son os separatistas. Valan 
para a reflexión estas verbas 
de Castelao: 

"¿Soportarían os casteláns 
unha España catalana i empe
ñada en catalanizar Gaste/a? 
Estou ben seguro de que abo
minarían dunha España que 
non fose súa e de que serían 
arrabeados separatistas Pois 
ben; se os demócratas espa
ñois saben da vontade fortísi
ma de Gaste/a e cantan a pro
verbial altiveza dos casteláns, 
igualmente deben recoñecer o 
inexpugnable carácter dos po
bos que resistiron catro sécu
las de coacción asimilista e 
hoxe reclaman o dereito á li
berdade, que é o dereito á 
existéncia". + 

ANTe 

EDUARDO MOLEDO 
ÜUTES (A CORUÑA) 

a liberdade 
de elección 
de normativa 
Por sorte, cando hai algún tema 
que me preocupa ou interesa, 
dispoño dun lugar onde facer es
coitar a miña voz sen censuras 
nin restriccións: esta sección de 
Aldea Global en A Nosa Terra. 

Habitualmente utilizo o galego 
como lingua de comunicación en 
todas as miñas actividades dia
rias. E uso o galego que me 
aprenderon na escola (o do ILG, 
o da Xunta, o "oficial"), o cal non 

significa que non respecte pro
fundamente e incluso coñeza 
máis ou menos ben a normativa 
de mínimos, a que usa ANT. En 
ANT, ademais 
dos mínimos, 
aparecen con 
certa frecuen
cia colabora
cións e textos 
redactados 
coa normativa 
de reintegra
dos. Paréce
me un bo 
exercicio de 
pluralidade lin
güística e res
pecto ás liber
dades indivi
duais. Mais eu 
pregúntome, 
¿por que non 
tan o mesmo 

¿Terá ANTa 
valentía de 
aceptar unha 
crítica e publicar 
esta carta? 
¿Será publicada 
tal e como eu a 
escribín? 

exercicio coas cartas ó director 
escritas en "oficial"? 

Das poucas ou moitas cartas 
que me foron publicadas en 
ANT (todas as que enviei) a 
meirande parte estaban escritas 
usando esta norma na que eu 
aprendín a escribir, .e incuso 
nalgunha pregaba que se res
pectase a miña elección de nor
mativa. Todas foron "corrixidas". 

¿Porque ANT inclúen sen pro
blemas nas súas páxinas car
tas, colaboracións, etc., en lu
sista ou en mínimos, "traducin
do" as· que están en oficial? 
¿ Terá ANT a valentía de acep
tar unha crítica e publicar esta 
carta? En tal caso, ¿será publi
cada tal e como eu a escribín ou 
aparecerá en mínimos?. 

MARCOS FERREIRA A.MOEDO 
(VIGO) 
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O fogar 
de Breogán 
As sobreiras mecen ao vento e 
os carballos e castiñeiros pú
ñano levandoo ata as neboei
ras ca galo de erguelas e dei
xarnos contemplar nidiamente 
o país, que se atopaba desde 
hai moitos anos oculto polos 
dragóns esmagadores da Nosa 
Terra, impedindo que a nosa 
forza agachada no final máis 
invencíbel poidese berrar moi 
outo que tiñamos todas as car
tas nas máns para vencer, por 
moi dura que fose a tarefa e 
por muros xigantescos que nos 
p u x e s e n 
diante para 
deter a es-
pranza. 

Somos un 
povo vello, 
vellísimo, e 
din que ·os . 
povos como 
o noso saben 
agardar tem
pos e tempos 
es cu ros ate 
acadar o ma-

No fondo 
téñennos pánico 
porque 
sospéitanse en 
descomposición, 
e respostan cos 
ataques máis 
furibundos de 

nantial onde desnorteados 
está o rouba-
do. E nós vi
mos de moi 
lonxe, de on
de se perden 
as estrelas, 
de onde os 
temperáis 

cos que poden , 
comedo do 
traidor que ve 
chegarunhas 
forzas 

baten nas co- anovadoras cun 
lumnas de 
Hércules, de pulo imparable. 
ali onde os 
ríos perden 
os seu nome, 
e os caciques, caciquiños, e 
cacicóns estarán arestora pre
gando porque a riada que se 
adiviña no horizonte non os 
colla no médio e médio, por
que é ben certo que a nasa 
Historia está preñada de ilu
sións frustradas, mais semella 
que desta vai a vencid::1 e que 
a fada madriña tocará coa sua 
variña máxica o carricoche 
fantástico no que viaxarán os 
habitantes bós e xenerosos 
deste antergo País, para leva
los por vieiras cheos de pro
mesas cumpridas das cores 
máis inimimaxinábeis. Os la
gartos xentís están prestos 
para lanzarse sobre os tabáns 
e "cascudas", que comezan a 
tremer porque alí abaixo che
ga o ballordo do que se coce 
na superficie, e sospeitan moi 
atinadamente, que coma sem
pre van a ter que ser elas as 
que deixen libre o seu hábitat 
en primeiro lugar, porque os 
subterráneos serán fumigados 
concienzudamente e ali non 
podará vivir doadamente nin
gún bicho revulsivo endexa
máis. 

Mais· non estamos sós. Do 
alén provén unha forza inesis
tíbel, un vendaval incontíbel, 
un lóstrego cargado de luz ce
gadora, un mar embravecido, 
unha choiva imparabel , consti
tuidos por todos os nosos de
vanceiros que entregaron o mi
llar das suas vidas polo noso 
País. 

A líderes políticos, a artistas , a 
escritores, moitos deles márti
res -"cumpriráse a vontade 
dos mártires (Castelao)"- e a 
tantas figuras señeiras debé-
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Levantan brados de 
admiración no campo 
pero nas salas de 
prensa andan a piñas 
ca futebañol. Bruno 
Caires, Mauro Silva, 
Fabiano ... rosman 
retrousos perdidos de 
Miguel Basé e liñas 
tortas de Guimaraes 
Rosa ou Almeida 
Garret que-os 
entrevistadores 
galegas desenlean en 
español. Traducidos ao 
portugués deixarian de 
torturar ao público. 

"Noraboa aos que 
traballaron sin 
denuedo para o éxito 
da Cutty Sark", di o 
alcalde de Vigo 
desde o diário local o 
16 de Agosto. Pérez 
non sabe que diaño 
significa denuedo, 
pero como articulista 
ten talento retórico 
cando explica (en 
español, como 
acostuma) que "a 
nasa cidade goza 
dunha excelente 
imaxe fóra de Vigo". 

Cuiña gabeou un 
cúmio dos Aneares 
que leva o seu próprio 
nome: Guiña. A rádio 
cacarexou a 
coincidéncia entre o 
apelido do Conselleiro 
e o monte máis alto da 
serra como un feito 
simpático e casual. 
Non deben saber que 
en galega, unha cuiña 
·é un cúmio ou picota o 
que daria un titular 
acaido: Guiña vaina 
cuiña. Guiña é o 
mesmo que Pujol, 
talando de montes. 

Outras cuiñas coma 
as do Manzana!, 
Ambasmestas, 
Castro Lamas, 
Vilavella, Agüeira etc, 
non se deixan 
dobregar. E entre 
Barbantes e Melón, 



1 nen cuiñas son. A 
• máquina das autovias 
l' está atrancada por 
! falla de cartos e como 
1 o Estado os relea, o 
: conselleiro con neme 
1 de outeiro busca 
1 solucións no 
1 diccionário. Agora 

anuncia treitos en 
servizo non 
operativos. Por que 
non pendurarlle a un 
tren o aviso de que 
non funciona pero 
funciona? 

"O Rei Cachelo vivia 
no verdecente val de 

1 Velasvir, querido e 
respeitado por todos 
polo seu sábio e 
bondadoso proceder. 
Os seus súbditos 
celebraban cada ano 
a serte de estaren tan 
ben rexidos". Asi 
comeza un dos contos 
para nenas que Carlos 
González Reigosa ven 
de publicar baixo o 

1 aritmético título de 
Dous máis dous. 
Ainda que non o 
crean, Carlos é 
republicano de toda a 
vida. 

Reinaugurado 
despois dunha 
reforma completa, o 
vello hotel Mar y Cielo 
de Sanxenxo lembra 

1 ao público que servira 
de acubillo en 1975 
aos exiliados de 
Portugal. Debe lerse: 
a axentes da P.l.D.E, 
a brigada politica de 
Salazar, que fuxian 
da democrácia. 

Entre 1935 e 1975, o 
governo de Suécia 
esterilizou a 62.888 
persoas para mellorar 
a raza. Agora din que 

1 moitas das mulleres e 
homes escollidos 
eran voluntários. 
Menos mal que en 
Suécia, como leva 
anos a explicarnos 
Carlos Casares, se 
deixas a bicicleta na 
rúa sen candado non 
cha rouban. 

Indio+ educación= 
guerrilleiro (Pintada 
na universidade de 
Caracas)+ 
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está aberta ás vosas colaboracións, 
débense incluir o nome e apelidos. 

Os textos non deben exceder 
as 45 liñas. 

Agora tamén pode dirixir 

os envios para esta sección 

polo correo electrónico: 

antpcg@arrkis.es 

Envlos a: 
A ALDEA GLOBAL 

ANOSA TERRA 
Apart. 1.371 36200 Vigo ou 
através do Fax: 986 223 101 

ANOSATERRA 

moslle adicar en primeiro lugar 
o reverdecemento da Nasa Pa
tria, xa que sin eles non sería 
posíbel en nengunha medida o 
probábel éxito que se aviciña, 
e foron eles, os insustituíbeis 
responsábeis, tendo que loitar 
en condicións moi difíciles, pa
decendo todo tipo de pesares 
e penalidades no camiño, dei
xando moitos a sua vida nel, 
os que foron construíndo con 
pico e pala a andaina que nos 
trouxo ata aqui. 

Pero todo o mal que tuvemos 
que sufrir ao longo de tantos 
séculas debe darse por ben 
empregada se ao final paga a 
pena ter padecido tantos aldra-

· xes que os explotadores, esta
fadores, renegados, vendidos 
e malnacidos nos tiñan orixina
do e o arco da vella relace de 
novo no ceo con todo o seu es
plendor. 

O caldo está xa no lume e bo
támoslle lacón, costela de par
co, repolo, patacas, cacheira, 
chourizos, pedros, longanizas, 
androias , falda de vaca, pita, 
fabas, coiro e rabo de parco, 
garbanzos e unto. O que resul
tará deberá de ser de boa cali
dade e cumprirá a mesma fun
ción que a poción máxica dos 
galos na sua loita cos romanos, 
que éstos tamén eran un óso 
duro de roer. 

-- A NOSA TERRA 
Novidades Editoriais 

Sabeliña e o xigante. 
O casamento da pulga 

e o piollo. 
CoucctoN CoNros POPUlARES 

O Reino de Galiza. 
Anselmo López Carreira. 
CooccloN EsÉNCIA 

Breogán. 

20 DE AGOSTO DE 1998 

E cando cheguemos á primeira 
parte da carreira ternos que ter 
os azos suficientes para admi
nistrar ben o éxito conquerido ,. 
pero semella que dispomos de 
xente preparada -a cada 
mais- para prantexar inteli
xentemente as direccións mais 
axeitadas que teñamos que 
escoller. 

O Fogar de Breogán agárdanos 
cos anceios de quen espera aos 
seus tillos redimidos de tanto 
sofremento namentras os drui
das coidarán para que demos 
os pasos axeitados.+ 

MIGUEL MARTÍNEZ 
(ALACANT) 

Xabier P. Docampo. 
Cot!cclON Mrro E LINDAS 

• d a1s · e a ern ...... . 
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ANOSA TERRA 
Príncipe, 22 - 36202 Vigo 

Apdo. Correos 1371 - 36280 Vigo 
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O CDG ensaia en español 
o proxecto máis custoso da sua história 
A Aula de Teatro da Universidade de Santiago 
tamén representará a Valle lnclán 
*C.V. - P.B. 

Será o maior orzamento do Cen, 
tro Dramático Galego ( CDG) 
para un espectáculo en toda a 
sua história. Máis de 80 millóns 
investiranse na montaxe en es, 
pañol das catro pezas de Valle 
Inclán que se están a ensaiar 
desde o pasado 3 do vacacional 
mes de Agosto en Compostela. 
Vintetres actores con contratos 
de eis me e darán vida con 
inevitábel sotaque galego ás per, 
sonaxes de Valle na montaxe 
máis mimada desde o centro pú, 
blico. O director Manuel Gue, 
de renúncia así á sua política de 
elenco fuco e muda nun contra, 
to temporal a relación cos acto, 
res. Várias iniciativas de pro
testa prepáranse para a estrea. 

A Universidade de Santiago xa 
anunciou que tamén escenifica
rá en español o teatro de Valle 
Inclán. O carácter de excepcio
nalidade coa que o conselleiro 
de Cultura Pérez Varela anun
ciara o proxecto québrase asi 
noutro organismo de carácter 
público. A Aula de Teatro -diri
xida por Roberto Salgueiro- será 
a encargada de preparar para o 
curso que comeza en Setembro a 
representación en e pañol, bo
tando Leña á política de seren as 
institucións públicas quen leven 
á cena teatro en español fronte 
ao esforzo das compafiias priva
da por pular p lo teatro galego. 

O r parto completo do proxecto 
deu e a e fi e r na r vi ta madri
leña Primer Acro. Nun artig asi
nado por Chema Paz califícase o 
elenco c mo "o mellor da hi t& 
ria do teatro galego". Entre os ac
tores e actrice participant en
cóntran e Lui a Merela , Mónica 
Garcia, Miguel Pernas, Belén 
C n tenla, Tuto Vázquez, Luma 
Gómez, Elina Luaces, Matilde 
Blanco, Eme to Chao, Antonio 
Durán Morris, Luisa Veira, Cé, 
sar Martfnez, Manuel Basoa e 
Xavier Estévez. O elenco non se 
fixo público até dar infcio os en
saios. Os carro directores tiveron 
que mudar as propostas iniciais 
ao rexeitar os papeis alguns acto
res e botarse atrás depois outros. 
Os actores foron contratados por 
seis meses, rompendo a dinámica 
que até o momento tiña o CDG 
de manter un elenco fixo duran
te dous anos. 

Manuel Guede volve co Valle en 
español a contratar aos actores 
por montaxe. Até agora defende
ra a necesidade de elenco fixo que 
levou a que nos últimos dous 
anos, sen unha maior produción, 
as obras contasen cun caro de lu
xo co fin de pofier sobre escena a 
todos os que formaban parte da 
compañia, producindo á sua vez o 
malestar dalguns deles. O director 

do centro defendera o sistema ar
gumentando a mellora do funcio
na.mento como compañia estábel 
en virtude á "optimización de re
cursos". Até o momento, os fixos 
da cornpafiia tiñan un contrato 
por 49 horas semanais, cunha xor
nada diária de 7 horas, practica
mente a metade da duración ac
tual dos ensaios en Compostela. 

Eduardo Alonso, José Martins, 
Elena Pimenta e o próprio Ma
nuel Guede son os directores das 
distintas peza que compoñen o 
espectáculo no que o Centro Dra
mático Nacional tamén colabora 
económicamente cunha cuarta 
parte do presuposto mentras o 
CDG aporta o resto, uns 60 mi
llóns de pesetas. O Centro levará 
a obra a Madrid e Barcelona, dan
do a coñecer fóra o teatro español 
producido na Galiza. En galego o 
CDG participara -ainda que a sua 
política non se caracterizou pola 
distribuición externa das monta
xes- en diversos festivais, repre
sentando no Fitei de Porto, no 
Círculo de Belas Artes en Madrid, 
no Festival Argentária, ou no Fes
tival de Autores Contemporáneos 
celebrado en Alacante. 

Maratón de Valle en galega 

Para a estrea do espectáculo es
tanse a preparar várias iniciativas 
que monstren a oposición á reali, 
zación do proxecto en español. A 
Asociación de Actores -que reco
ñece a liberdade dos sócios para 
participar na representación- está 
a coordinar unha campaña coa 
Mesa pola Normalización Lin
güística que se desenvolverá no 
tempo da representación das pe
zas. A leitura-maratoniana de ca
tro textos traducidos ao galego de 
Valle-Inclán por persoas do mun-

do da cultura é unha das propos
tas encamiñadas a cuestionar a 
ilegalidade de impedir que se ver
ta a obra do escritor á nosa lingua. 
Un.manifesto á maneira de cartaz 
co lema Par que te quera en galego 
reivindicará a figura de Valle ln
clán e o ánimo de que a sua escri
ta poda ser lida e representada ta
mén na lingua da Galiza. Fóra do 
teatro vários colectivos ventan ta
mén diversos actos de protesta. 

O mundo do teatro convulsio
nouse desde que a comezos do 
mes de Marzo se fixeron públicas 
as intencións do CDG de repre
sentar en español. Manuel Gue
de, acompañando ao conselleiro 
Xesus Pérez V arela, argumentara 
a negativa da família -depositá
ria dos direitos de autor- á tradu
ción da obra de Valle e manifes
taran a condición de "excepcio
nalidade" da obra. Guede enga
dira entón que "esta promoción 
do teatro" non podía pasar sen 
poñer en escena a obra do xenial 
escritor. De contado, xunto coa 
oposición manifestada por nu
merosos protagonistas da escena 
galega, a Mesa pola Normaliza
ción Lingüística e os grupos par
lamentares do BNG e Grupo 
Mixto mostraron o seu incomo, 
do co proxecto en diversas ini
ciativas e pediron contas ao 
Centro por vulnerar os seus 
princípios fundacionais. A Aso
ciación de Actores, Directores e 
Técnicos de Escena convocou 
entón unha asamblea extraordi
nária da que saiu un manifesto 
contra a montaxe en español do 
Centro. O Manifesto polo Tea
tro Galego -movido pola MNL e 
a xente do teatro- recolleu de se
guido centos de. adesións do 
mundo da cultura demandando a 
retirada do proxecto. 

A celebración do Di.a Interna
cional do Teatro o 2 7 de Marzo 
coa entrega dos prémios Maria 
Casares supuxo un novo empurre 
na campaña contra a decisión da 
dirección do Centro Público. 
Non deixaron pasar a oportuni
dade e vários dos galardoados -
entre eles o premiado coa men, 
ción de honra, Manuel Louren
zo- subiron ao estrado para ern
pregar os minutos dos que dispu
ñan en lamentar a decisión do 
teatro público. Xa no mes de 
Maio máis de vinte compañías 
privadas -nas que se encontraban 
as roáis representativas das últi
mas décadas- asinaron un mani
festo no que facian votos para 
que desde o sector se obrigara a 
desbotar a rnontaxe e considera
ban un "feito perturbador" que o 
CDG representase en español 
despois dos "vinte anos de fideli
dade á lingua" da escena galega. 

O proxecto seguiu mesmo asi 
adiante e o próprio teatro fíxose 
eco da polémica nunha Ultranoite 
adicada a Valle lnclán celebrada 
na Sala Nasa de Compostela na 
que representantes de distintas 
compañias -entre eles Roberto 
Vidal Bolaño, Manuel Lourenzo 
ou Miguel de Lira, ironizaron so
bre o proxecto. Botaban man na 
representación de distintos textos 
de Valle postos en escena en ga
lego cunha rnanchea de voltas 
que rnonstraban a imaxinación 
para salvar os atrancos. 

A pesares da oposición radical 
do mundo do teatro, e a adesión 
de boa parte da xente da cultu
ra, Pérez Varela e Manuel Gue
de negaron calquer posibilidade 
de recuar e continuaron coa 
producción que agora se está a 
materializar nos ensaios. • 

. Arqueoloxia 
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~ VÍTOR VAQUEIRO 

~orma a prensa de que a Xunta 
de Galiza traballa arestora na 
elaboración dun Atlas de 
Xacementos Arqueolóxicos que poida, 
dunha vez por todas, dar a coñecer 
a riqueza do noso património 
arqueolóxico, abondoso, por cerro. 
A notícia, corno é lóxico, fomece
me grandes doses de ledícia. Xa ia 
sendo hora, penso eu, de que, 
despois dunha xeira de dezasete 
anos de suposto autogovemo -e 
similar desleixo- nestes e outros 
aspeitos, se planificase e se 
articulase a salvación das mostras 
prirnixénias da nosa identidade. A 
ledícia, non obstante, dura ben 
pouco tempo. O devandito atlas -
sigo lendo- terá, sinxelamente, fins 
de vulgarización e, semella, non se 
detén en tracexar liñas que, con 
efeito, defendan os restos existentes 
e pexen o estragamento que semana 
após semana, ano tras ano -
autoestradas, gasodutos, obras 
várias- se segue a producir. 

~rende-me, aliás, que a Xunta 
se ache aínda, nesta altura, 
embreñada na confección do 
devandito catálogo. Eu, que non 
son un experto nas cuestións das 
que falo, tefio, ernbora, 
coñecemento da existéncia dunha 
publicación, en língua inglesa, de 
título Megalitismo atlántico, que 
unha equipa arqueolóxica de 
Oxford deu á luz. Nela estudan-se 
os xacementos presentes nos 
chamados países celtas. O volume, 
no que, ao pé da Galiza, aparecen 
prospeccións de Escócia, País de 
Gales e Bretaña, adica á nosa terra 
case os dous tércios da súa 
totalidade. A investigación, feita 
con tecnoloxia avanzada -sonar para 
entendermo-nos- a cal non implica 
a necesidade de excavación, pon de 
relevo a existéncia na Galiza de 
vários centenares de monumentos 
funerários. Por ela sabe-se que 
dúcias destes restos acubillan antas 
con corredores intactos e con 
información precisa sobre o carácter 
funerário dos mesmos. 

~ un defensor da preservación 
donoso património colectáneo, da 
nosa história, da nosa memória. Ben 
sei que moitas xentes -de boa fe, 
mesmamente; outras non tanto
argumentan que a memória, a 
história, o património, non dan 
para comer. Retrucaría-lle a estas 
xe11tes co argumento de que hoxe, 
cultura é tamén sinónimo de 
riqueza. Nos Estados Unidos -país 
que tanto engaiola ás clases 
dirixentes do Estado Español- a 
indústria cultural é a segunda en 
importáncia, só ultrapasada pola 
bélica. Sen necesidade de deslocar
mo-nos para os USA, aquí, perto de 
nós, existe unha vila que se chama 
Allariz. Escépticas e incrédulos que 
garden aínda a lembranza do que 
era esta vila hai somentes dez anos 
deben dar unha volta neste tempo 
entrañábel, no que os paxaros 
rechouchian e as bolboretas 
esvoazan de flor en flor -que diria 
un f arteira-, para analisaren se a 
cultura é, ou non, un termo 
benfacexo.+ 

.. 
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• Festival do folk 
no Condado 
Celébrase o 22 de Agosto a sé
tima edición do Festival Inter
nacional de Música Folk .do 
Condado, que ten lugar en . 
Mondariz. Este ano o festival 
canta -coa participación de Na 
Lua, Ávalon Folk, Banda de 
Gaitas "Xarabal" e a Brigada 
Victor Jara, de Portugal, a partir 
das nove e media da noite. A 
.festa segue na tarde do Domin
go 23 cun pasarruas de 
catrocentos gaiteiros e o 111 En
contro de Bandas de Gaitas 
"Saidoiro 98", en homenaxe a 
Xosé Blanco Ami l.+ 

• Setecentas 
sinaturas a favor 

........•..••.•...........................•...........•........... . , 
• Exito galega en Lorient 
con trunf o do gaiteiro 
Edelmiro Femández 
A oitava edición do Festival 
lntercéltico de Lorient, que 
comezou o pasado 7 de Agos-

Carlos Núñez. 

to, resultou ser domáis exito
so para a embaixada musical 
galega. O trofeo Macallan, na 
modalidade de gaita, foi gaña
do polo gaiteiro de Ribeira 
Edelmiro Femández, quedan
do por <liante do asturiano 
Osear Femández. Esta 
edición do festival, na que se 
lle presta especial atención ao 
folclore de Astúries, contou 
con máis representación gale
ga ao participar Carlos 
Núñez, a banda de gaitas de 
Allariz, a formación folk-jazz 
de Alberto Conde e a agrupa
ción Cantigas e Agarimos de 
Compostela.• 

. 

dos Amigo~s ------!--=· ........................•..•....... 

da Gaita Galega 
"Polo direito á defensa do noso 
folclore tradicional e da cultu
ra galega" entregaronse na con
celleria de Cultura da Estrada 
setecentas sinaturas en discon
formidade polo acontecido co 1 
Certame de Bandas de Gaitas, 
que se ia celebrar o pasado 28 
de Xuño e que se decidiu 
suspender ante a aparición de 
folletos da Peña de Amigos da 
Gaita Galega. Esta informaba 
de que os grupos que ian parti
cipar seguían os pasos da Banda 
da Depuración de Ourense en 
canto á utilización de 
instrumentos e indumentaria 
non proprios do país. Daquela, 
o concello, ao suspender o 
evento, tachou aos Amigos da 
Gaita de "intolerantes" e "vio
lentos". Con estas setecentas 
sinaturas, son moitos os grupos 
de música que peden unha rec
tificación dos calificativos e 
que se clarexen as causas polas 
que non se celebrou o festival. 
Apoiaron a entrega de sinatu
ras trinta grupos, entre os que 
se atopan Xanela, Abrentes de 
Cerdedo, Centro Galega da Es
trada en Bos Aires, Pallamalla, 
da, Ansoiña, Mu.xicas, Treixadu
ra, Revenidas, Axóuxeres e Ese o
la de Gaitas de Barbude. • 

•Rock e 
. , 

percus1on 
para clausurar 
o Artelixo 
Son xa os últimos días do Arteli
xo 98, que celebran en 
Redondela os membros do 
colectivo ]osefá e que, cada vez, 
.integra máis actividades cultu
rais baixo a premisa de aprovei- 
tar o refugallo. O Xoves 20 de 
Agosto proxéctanse curtametra
xes de diferentes nacionalidades 
no calexón do Conservatório, e 
o V emes 21, a partir das once 
da noite, ten lugar o Lixo Rock 
na pista de Ratinaxe da Alame
da. O acto de peche é o chama, 
do "desafogho percutivo" e con
sistirá nunha reunión na punta 
da praia de Cesantes con todo 
tipo de instrumentos de percu
sión.+ 

• Belnáona 
gaña o festival 
de Santo Esteva 
O grupo Beladona, de Vigo, fí
xose co primeiro prémio do con
curso de fol de "Santo Estevo", 
no que competia con Almofrei, 
Xarin e Dómine Cabra. O premio 
consiste en gravar un CD con 
Zouma Records, de Ourense, e 
abrir a edición do vindeiro ano 
do festival de Santo Esteva co
brando cen mil pesetas.+ 

• Poesía nova 
, 

noveran 
de Compostela 
O Martes 18 de Agosto no cafe 
Rua Nova a colección de poesia 
Letras da Cal, da Asociación 

Cultural Amaía celebrou un no
vo recital do ciclo Poesía nova 
na vella Compostela-verán 98 . 
Desta volta participaron Emma 
Couceiro, Eduardo Estévez e Se
chu Sen de. O Martes 25 no Ta
rasca, tamén ás dez da noite, es
tarán Iolanda Castaño, Pedro 
M. Casteleiro e Rafa Vi llar.• 

• Uxia apresenta 
Nai Terra 
na Expo 98 
Convidada polo Comité Orga
nizador da Expo 98 Uxia volveu 
o 1 O de Agosto a Lisboa para 
apresentar o seu último espectá
culo Nai Yerra. Con esta actua
ción pechaba a xeira de concer
tos que a levou nos últimos tres 
meses a estrear, producir e parti
cipar en diferentes espectáculos 
enmarcados na programación. 
musical <leste evento. No palco 

• Os Chévere estrean na Galiza 
o Valle Inclán Pirata 
Despois de pasar por Portugal, no Algarve e en Lisboa, cidade na 
que estiveron unha semana, o espectáculo Valle Inclán Pirata, que 
argallaron conxuntamente as compañías teatrais Chévere, de 
Compostela, e Trigo Limpo, da vila portuguesa de Tondela, che
gou ao Morrazo e a Vilagarcia de Arousa os dias 18 e 19 de Agosto 
respeitivamente. A montaxe xoga con todas as personaxes das 
obras de Valle lnclán que, ao non poder ser interpretadas literal
mente, son "pirateadas". Despois de Galiza, o Valle Inclán Pirata nave
ga por Muros e A Coruña, onde actuan os dias 22 e 23 de Agosto. • 

Promeade achegou ao público te
mas que formarán parte do seu 
novo traballo discográfico así 
como temas do seu traballo an
terior Estou vivindo no ceo e te
mas inéditos arranxados. • 

ANOSA TERRA 

N11c8 do Mcu JY8ar 
Suso de Toro 

Os da . . / 
com1s1on 

HAl FESTA, A COMISIÓN CONTRA, 
TOU UNHA CHEA DE ORQUESTRAS • 
Hai curiosidade por ver as cantantes 
da escudería da TVG; o de sempre, 
Ana Kiro cuns anos menos e perma
nente parecida. A xente volveu para 
a festa, hai risos mais non pode haber 
alegría, cantan e hai melancolía, os 
meniños van medrando e non coñe
cen isto nin coñecen aos avós. Se
guimos deitando a semente polo 
mundo, semente de frustración. 

Din, leo, que xa non se emigra, que 
,,,._ _____ Ror rimeira vez en séculas hai un

•Cinema 
fantástico 
.no terrazo 
doCGAC 
Comezou o 1 7 de Agosto o ci
clo de cinema fantástico que 
organiza o Centro Galega de 
Arte Contemporáneo, en 
Compostela, e que inclue oito 
proxeccións baixo o lema "O 
Fantástico: oito prismas". 
Pódense ver duas fitas de Peter 
Greenaway The pilllow book e 
The belly of an architec, Brazil, 
de Terry Gillian, Europa, de 
Lars Von Trier, The addiction, 
de Abel Ferrara, A moza de 
Frankestein, de James Whale e 
The Rocky Horror Picture Show 
de Jim Sharman. Proxéctase 
adema is o clásico de T od 
Browning, Freaks, que fora tra
ducida no Estado como A para
da dos monstros. • 

• Xacarandaina 
leva os bailes 
tradicionais 
a 1 tália e Franza 
O Festival Internacional de 
Cuneo, capital do Piamonte 
italino, contou coa preséncia 
do grupo de bailes tradicionais 
Xacarandaina, que compartiu 
escenário con grupos de Afri
ca, Asia, América e Europa 
contando cun público que che
gou ás nove mil persoas. A 
noite de clausura, o grupo Mau 
Mau, de T orino, contou coa 
participación das pandereteiras 
de Xacarandaina para apresen
tar o seu último traballo El Do, 
rada. 

Os membros de Xacarandaina, 
cuarenta entre bailarins e mú
sicos, seguiron o seu roteiro 
por Franza, onde tocaron na 
localidade de Martigues coa 
gallo do decimo aniversário do 
festival internacional que se 
celebra na vila. Antes de vol
tar a Galiza, ainda protagoni
zaron novas actuacións pala 
Provenza.+ 

ha xeración que fica no país sen ter 
que emigrar. Que digan a verdade 
enteira, que segue sen haber traba
llo, que no campo non hai perspec
tiva; digamos tamén que cando 
marran os vellos ¿quen vai pagar as 
discotecas, a gasolina para eses au
tos que corren atolados e atropelan 
aes vellos (que lles deron diñeiro 
da paga aes netos que van no au-
to)? Cando marran es tes vellos 
moita xente nova vai afrontar que 
vive ao día e da trampa. Se as cau
sas non cambian, emigrará. 

0 CASO É QUE HAl FESTA e o ruí
do dos altavoces non se atura. Os 
mozos van na discoteca e nos 
"pubs", atenden os vellos e os rapa
ces. A orquestra mete máis watios, 
a ver se escoitasen nas discotecas e 
viñesen. Mais non, ese estrondo in
soportábel é unha fórmula esgotada, 
as festas non son as de antes e xa 
non cumpren a función que tiñan 
nas vidas da xente. Ante a festa 
era o descanso e a festa, claro; ago
ra, a mocedade alterna todas as fins 
de semana no "pub" e na di coteca. 

VAN ALA AS VELLAS FESTAS DO 
BAILE co GAITEIRO, mais tas ta
mén caducaron como aquelas. Non 
valerán de nada os millón que gas
ten en arque tras e atracción con 
señoritas en mini aia cantando ran
cheras, canción española e demais, 
esta festa morreu. Afnda que é un 
morro que mete ben ruído, n n ha
bía ser tan barata a electricidade 
que tiran con ela con moito rumbo. 

POLO MEDIO DA FESTA ANDAN 
TAMÉN OS VERANEANTES DA Rl, 
BEIRA, algúns paran na aldea. Hay 
unos que se te quejan de que hay mu
chas moscas por causa de las cortes, no 
debían pirmitir que hubiese cortes entre 
las casas, es antihigénico. Queren al
dea, mais pausterizada e sen gordu
ra. Ou matalos ou deixalos. Ou pri
meiro unha causa e logo a outra. 

UNS DE MADRID DIXÉRONLLE A 
UN VECIÑO que lle mercaban un 
aparador vello de castiñeiro que 
xa tiña arrombado na corte para 
queimar. El, en vendo a situasión, 
desconfiou e contestoulle que non 
llo vendía por carros ningúns 
(aquel cangalla vello debíache ser 
causa de valor). E agora non sabe 
que facer con el, no seu sitio xa 
ten un novo de chapa e agora 
tampouco quere desfacerse <leste 
vello. Como é natural, hao de co
mer a couza todo; serrín es e en se
rrín haste de converter. Ai, non, 
sómosche de caralla.+ 



ANOSA TERRA 

Numerofóbia 

Título: ¡Maldito D.N.I! 
Autor: Pepe Carballude. 
Editorial: Edicións Xerais. 

DNI, número de teléfono 
(con/sen prefixo, segundo a on
de/de onde sexa a chamada), 
número de matrícula (e seguro 
automobilístico), distrito postal, 
carné de biblioteca, número de 
sócio de videoclube, número de 
afiliación á seguridade social, 
número de rexistro persoal (para 
funcionários), pasaporte, núme
ro de sócio da equipa de futbol, 
censo ... esta é a era dos números, 
Números para individualizarnos, 
controlarnos. Números que nos 
identifican sen dicer ren de nós, 
a épticos, frias. Números que 
nos controlan, somos un parado 
mái , gañamos tanto, marcha
mo de aquí, chegamos alá. A 
vida é un número. Número de 
morto na estrada, na guerra. 
Número premiado no sorteo de 
antonte. Número de votantes, 
número de votos a favor, abs
tencións, en contra. Nós somos 
un número que medra ano a 
ano. O que custa esta ponte é 
un número. A inflación é un 
número. A simpatía por este po
lítico míde e en números. Mes
mo comemos e números (que 
lonxe fican aquelas sopas de le
tras!), cada cidadán come unha 
média de 48, 7 ovos ao ano, ou 
63,2, que máis ten! Resulta que 
facemos o amor unha média de 
3,2 veces ao mes, bebemos 70 li
tros de auga, 150 de cervexa, 
200 de viño ... defecamos unhas 
25,l veces ao mes, compramos 
cinco libros ao ano e lemas 
dous, vemos a televisión 52 ho
ras ... Todo está nos números . 
Non lle importa a quen lle agra
de a frialdade despersonalizadora 

do anonimato, un está ma1s 
tranquilo senda un número que 
apeitando a responsabilidade de 
ser home. Pero, co tempo, chega 
a cabrear. E como este tamén é. 
tempo no que día a día van apa
recendo doenzas cada vez máis 
rariñas, pois non estaría mal que 
os psicólogos (ou quen pertenza) 
estuden os efectos de tanta nu
meroloxia na personalidade, no 
comportamento etc. 

E, se non, que llo digan a Olim
pio Montes. Biólogo de profe
sión, tras percartarse de que o 
DNI é o meirande atranco para 
vivir feliz a vida, pois decide 
morrer legalmente para ser só 
el, á marxe de toda burocrácia. 
Pero vivir indocumentado non 
vai ser tan fácil. Tal di a con
tracapa da novela e nós máis 
non irnos dicer, non cómpre 
desvelar o argumento. Cun moi 

reducido número de persona
xes, Pepe Carballude tece esta 
história que remata por dar en 
algo semellante a un xogo de
tectivesco onde o delicto é 
anecdótico, un escondite no 
que eu me agacho e procuro 
que os demais non me atopen. 
E teño, o protagonista ten, co
adxuvante, a esposa. Somos ca
tro, nós os dous a agachamos, 
protagonistas, o capitán Mon
tero e o doutor Conde (este é 
amiguete e confiamos máis nel) 
a procuramos como correspon
de aos antagonistas. E xa dixe
mos que non había delicto, o 
asunto é simplesmente cuestión 
de honra. As demais persona
xes, cura, fillo, portugués, co
mandante, axentes da funerária 
etc, son figurantes cada un cun 
chisco de releváncia en deter
minado momento, que ás veces 
achegan un sorriso. 

Editado na colección infantil
xuvenil Fóra de xogo, a primeira 
impresión que de el ternos é 
que se trata dunha noveliña 
mal catalogada, que este non 
era o seu lugar. Seguramente fi
caria mellor ubicada noutra co
lección pensada para menos 
idade e seguramente tamén ga
ñaria moito en formato de có
mic. E un nunca sabe quen é o 
principal responsábel. 

Primeiramente debera ser o au
tor. Pero a editora tamén ten a 
sua parte na proporción, non é 
nada saudá-
bel querer 
encher en 
pouco tempo U 
coleccións n ten 
novas. Por- dúbidas de se 

esta proposta 
non estaría 
mellor 
encamiñada 
se fora 
dirixida a 

que, á marxe 
de que adop
tara formato 
de cómic ou 
de teatro 
(que tamén 
lle acaeria), 
un ten dúbi
das de se esta uñn 
proposta non leitorado 
estaría, como 
dixemos, me- máis novo. 
llor encami-
ñada se fora 
dirixida a uns 
leitores máis novas. Non está 
entre o mellor de Pepe Carba
llude, apenas se salvan os diálo
gos e algunhas pinceladas de na
rrativa áxil nunha leitura que 
debe facerse pura e simplesmen
te polo pracer de ler sen exixén
cias, que interese o inocuo asun
to e non fixarse nen na configu
ración das personaxes, nen no 
tempo, nen nas descricións ... en 
nada de todo iso que sempre te
rnos en conta á hora de falar de 
narrativa.• 

XOSÉ M. EIRÉ. 
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O coñecemento e 
as indústrias 
Xavier Vence coordena o volume 
que, co título Industria e 
innovación, analiza a capacidade na 
Galiza para crear coñecementos 
aplicados ao desenvolvemento 
económico. Os 
diferentes 
estudos 
incluídos 
tratan de 
respostar a 
cuestións 
como calé o 
papel do sector 
público no 
tecido 
empresarial do 
país ou como se 
van 
introducindo as 
novas tecnoloxias 
nas empresas. A equipa que elabora o 
estudo, formada ademais de por 
Vence, por Ana Isabel Dopico, 
Loreto Fernández, Pilar Fernández, 
Ana Isabel Garcia, Xulia Guntín e 
Luis Albene Otero, tamén aponta 
"propostas para unha política 
tecnolóxica e industrial".• 

Dilemas 
dun pai e dun fillo 
Bernaldo é xogador de hockey e, 
cando ten que enfrentarse a un 
imponante partido, cae 
enfermo. O 
seu pai, 
máximo 
seguidor e 
admirador do 
seu fillo, 
enfréntase ao 
dilema de 
deixalo xogar ou 
obrigalo a 
repousar. O 
porteiro de 
hóckey, é un 
Libro de Rodrigo 
Muñoz Avia, 
recomendado para leitores novas, e 
que foi finalista do prémio xuvenil da 
editorial Everest. No fundo, o libro 
céntrase nas complicacións de ser pai e 
nas de converterse en adolescente. 
Está traducido ao galega por Dolores 
Figueroa, Isabel Pardo e Maria Xesús 
Pardo.• 

Os señores 
de San Xoán de Poio 
Houbo un tempo en que o couto de 
san Xoán de Poio, presidido polo 
mosteiro, tiña dono e señor na persoa 
do abade. "Dentro desee cauto, 
perfectamente organizado, existían 
costumes curiosas, ordeanzas orixinais, 
moitas obrigas por parte dos vasalos, 
direitos multipeis do mosteiro, 
conflitos cotiás entre vasalos e 
mosteiro .. . que orixinaban unha 
condura peculiar nos vasalos". Sergio 
Vázquez Rouco é o autor do traballo 
San Xoán de Poio, monasterio, coto, 
parroquia, que edita a Deputación de 
Pontevedra e que introduce ao leitor 
na vida cotiá do século XVl. O autor 
bota man dunha marea de 
documentos, moitos deles, 
especialmente os referidos ao mosteiro, 
depositados na Biblioteca Nacional de 
Madrid.• 

• 
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O exilio 
do exilio 

Titulo: Enrique Femández Sendón (Fersen). 
Memoria e antoloxia dun republicano galego. 
lntrodución, estudo e notas: Xosé Luís 
Axeitos e Uxío Bobillo. 
Editarial: Edicións do Casrro. 

A tarefa de reflotar un barco 
que quixo ser afundido para 
sempre non é sinxela, e menos 
aínda cando se trata do barco 
dunha historia para a que se de
creta o esquecemento máis ab
soluto, unha historia que se 
quixo, simplemente, que non 
tivera existido nunca. Neste 
senso, a tarefa de recuperación 
que representa a vontade de 
Ediciós do Castro é exemplar. 
Un parche máis a aquela nave 
ó garete é o que poñen Xosé 
Luís Axeitos e Uxío Bobillo ó 
facerse cargo da recuperación 
dos testemuños documentais 
que evidencian a actividade do 
republicano galego, ribeirán, 
Enrique Fernández Sendón 
(Fersen) , a prol da liberdade e 
da consecución dun estado de 
cousas máis xusto. Vénse a sal
var a persoa pola súa activida
de, poñendo finó escuro reclui
mento que ó longo de moitas 
décadas ven sufrindo un home 
falecido físicamente en 1954 
pero xa practicamente esqueci
do e enterrado para moitos 
dende 1939 porque, como din 
os autores da edición, "nin si
quera lle quedou o motivo da au
sencia", obrigado como estivo a 
compartir o espacio e o aire 
denso da posguerra cos vence
dores da guerra civil: un exilia
do do exilio. As palabras recu
peradas, como en tantos outros 
casos, volven ser o mellor teste
muño dunha existencia silen
ciada. 

A parte analítica do libro co
rresponde a Xosé Luís Axeitos e 
Uxío Bobillo, que fan unha am
pla e estructurada bibliografía 
do escritor e teórico político ga
lego, resumindo a súa actividade 
dende as súas primeiras publica
cións ata practicamente a data 
do seu falecemento, labor que os 
leva ó repaso de diversas publi
cacións periódicas de pre e pos-

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN CODAX 
VIGO 

da evolución descrita, rescata
dos de folletos individuais do 
autor, de revistas económicas 
(Industrias pesqueras) ou incluso 
de correspondencia persoal de 
Fersen¡ pero sobre todo o traba
llo centrouse na pescuda en re
vistas políticas e culturais (Co
munismo, El Soviet, PAN, Levia
tán ... ). Nalgunhas delas as cola
boracións de Fersen quedaron 
totalmente esquecidas, aínda 
que noutras, como é o caso de 
Leviatán e PAN, das que existen 
edicións fac-
símiles, eran 

Máis aló dos 
valores 
ideolóxicos 
que o 
escritor 
puido ter 
representado 
, o libro 
intenta facer 
salvagarda 
dunha 

Fernández Sendón, Fersen no servicio militar. 

un dos teoriza
do res e pole
mistas máis 
destacados, 
avogando pola 
consecución 
dun estado 
plurinacional 
cando fora 
preciso, por 
unha política 
agraria comu
nista, por un
ha oposición 
ás teses absen
t is tas dos 
anarquistas, 
polos postula
dos pouco in
ternacionalis
tas da maioría 
comunista es
pañola, adscri
ta ó PCE e ás 
directrices de 
Stalin. Pero 
sobre todo, a 
súa política 
ma1s firme, 
tanto nas rin
gleiras da ICE 
como xa no 
PSOE foi a 
defensa dos 
intereses dos 

un pouco 
máis accesi
bles. Deste 
xeito com
probamos a 
relación de 
Fernández 
Sendón cos 
xoves intelec
tua is da súa 
época, como 
Manuel An
tonio , Rafael 
Dieste, Masi
de, etc. Ta
mén percibi
mos a súa ca
pacidade dia
léctica no tra
ta mento das 
directrices 
políticas do 

memoria 
colectiva 

guerra, nas que basicamente se 
concentra a obra de Fersen. 

A introducción resume, asema
de, a biografía persoal e intelec
tual do escritor. O primeiro pre
séntao como un de tantos exilia
dos interiores obrigados a afogar 
a súa propia memoria, como de
mostra o feito de ter que pasar 
da teorización comunista-trosts
kista nos anos da República, ó 
tratamento de temas de econo
mía pesqueira na posguerra, ou o 
abandono do pseudónimo dos 
anos madrileños -Fersen- polo 
emprego de A. Martín ou do seu 

,propio nome na reclusión inte
lectual que se impuxo en Santa 
'U!Cía de Ribeira ata a súa marte. 

Axeitos e Bobillo recorren a ac
tividade ideolóxica de Fersen, 
adscrito primeiro á política 
trotskista da ICE. e, xa moi pre
to da guerra, na política de es
querdas radicais do PSOE. A re
visión de distintas publicación 
de marcado carácter político 
(Comunismo, El Soviet ... ) revela 
a intensa actividade de Fersen, 

traballadores e 
a vontade revolucionaria da súa 
ideoloxía. 

A carencia de datos concretos 
non impide ós editores dar un
has liñas xerais da traxectoria 
biográfica de Fersen ó longo da 
guerra e da posguerra, comezan
do polo seu encarcelamento ata 
1940, a súa liberación por razóns 
de saúde e a súa constante de
cadencia física e económica que 
presidiu o paso dos anos na súa 
vida, reducido como estivo a 
buscar colaboracións xomalísti
cas tanto en terreas como o da 
análise da economía pesqueira, 
como na recensión de libros ou 
a creación de artigas alleos á po
lítica e publicados incluso no 
seo da Delegación Nacional de 
Prensa do rexime dictatorial. 

O resto do carpo do libro está 
constituído, ademáis de por un 
apéndice fotográfico e unha bi
bliografía, polos documentos 
que constitúen o obxecto de ex
humación dos editores. T rátase 
dunha escolma dos escritos máis 
representativos da actividade e 

trotskismo, 
ou o seu co-

constan teme 
nte agredida 

ñecemento das circunstancias 
económicas nacionais e interna
cionais que caracterizaron a 
época na que viviu. 

Máis aló dos valores ideolóxi
cos que o escritor puido ter re
presentado, con independencia 
da súa actualidade o libro fun
daméntase nun intento de re
montar a corrente do esquece
mento imposto e de facer salva
garda dunha memoria colectiva 
constantemente agredida, coas 
que se actualizan valores e pos
turas éticas que foron silencia
das e pasaron desapercibidas 
para xeracións posteriores, un
has xeracións que viviron a 
uniformización e o aplanamen
to das conciencias e das morais. 
Nesta volta dun tempo aberto, 
Fersen pode volver á luz e aban
donar a clandestinidade do es
quecemento. + 

MANUEL FDEZ RODR(GUEZ 

O FARDEL DA MEMORIA 

Sindicalistas e Rebeldes 
de Dionisia Pereira 

Crónica do proletariado galego que se conformou 
preferentemente en torno ás correntes obreiras 
de raigame libertaria. o historiador insiste no apaixonante perfil 
dalgún dos máis sinalados líderes anarquistas galegos e no 
contexto do seu labor societário a xeito de acción cultural, 
xornalística e sindical. 

COLECCION PRENSA E CRJAC!ON 
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Cerna 
NQ 24-25. Verán 1998. 450 pta. 
Edita: ADEGA. 

Un suplemento especial apresenta os pro
xectos comarcais de reciclaxe que se están 
a desenvolver na Galiza. Os planos do 
Morrazo, a Coruña, a Serra do Barbanza 
ou a Illa de Arousa son analisados nun en
carte especial no que se aportan dados, se 
analisan obxectivos e posibilidades e se 
incorporan entrevistas cos responsábeis 
dos proxectos. Un roteiro polos camiños 
do Miño e a 
Ribeira Sacra 
ou Arousa en 
bici son boas 
ofertas que 
recomendan 
na revista pa
ra o tempo 
de lecer. O 
estado das 
turbeiras ga
legas, o per
corrido po
los rios, a 
achega aos 
fentos, a nogueira do pais e á ve
xetación do litoral conforman algun do 
contidos de carácter ambiental do núme
ro. No Planeta Azul, a habituais ección 
de opinión, cociña o_u libros. Entrevista 
tamén a Carlos del Alamo e a R a Darri
ba. t 

Tempos Novos 
N2 15. Agosto 1998. 600 pta. 

Director: Luís Alvarez Pousa. 

Edita: Atlántica de Información e Comunicación 
de Galicia. 

Pedro de LLano, Plácido Lizancos e 
Alfonso Salgado dan conta da situación 
dos Aneares, unha zona que, ao seu ver 
están nun momento crítico cunha "socie
dade empobrecida, envellecida e desorien
tada <liante do seu fururo". O escritor Fran 
Alonso apre
sen ta o seu re
lato dos vin
tecinco últi
mos anos de 
vida do pobo 
saharaui. Os 
secretários 
xerais da 
CIGeUGT, 
Femando 
Acufta e 
Xesus Mos
quera deba
ten arredor 
do plano do emprego. O número recoll 
tamén entrevistas aos escritor J é 
Ángel Valente e Susana Fort e unha 
crónica de Carme Blanco sobre encon
tro Mulleres creadaras do Mediterráneo, ce
lebrado en Barcelona.+ 

Mocidade 
NQ 17. Xullo 1998. 
Edita: Galiza Nova. Telf. 981 553 526 

O décimo aniversário de G aliza Nova é a 
razón que leva a comezar e te número cun 
recento desta década de história da orga
nización, cunha traxectória política que 
ten un ponto máis na celebrac ión da 6il 
asamblea os 
dias 25 e 26 
de Abril, re
collida tamén 
lugar nas pá
xinas de Mo
cidade. O se
cretário xe
ral dos C o
mités Abertos 
de Estudantes, Anxo 1glésias denúncia 
nunha entrevista que o PP afoga aos cen
tros públicos para potenciar o ensino pri
vado. En canto á recuperación histórica, 
Lois Obelleiro as ina un artigo arredor da 
Arenga da Mocidade celebrada na véspera 
do Dia da Pátria. O número inclue vários 
temas de carácter cu ltural, como un estu
do sobre os últimos dez anos de banda de
señada galega ou unha entrevista ao escri
tor Lo is Diéguez. t 
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Construción do camiño de Gombra (Tremoedo). Vilanova 1930. 

Entre o 1880 e 1969 apúrase o 
xogo da memória. É o que 
estabelece a fotografía coa sua 
chegada a terras do Salnés e 
Arousa e agora recollido nunha 
publicación imaxinada cal 
crónica gráfica de Vilagarcia, 
Cambados, Vilanova e Catoira. 

Documentos reunidos logo dun 
chamamento realizado hai dous 
anos por Cáritas lnterparroquial 
de Arousa e concretado nun 
libro con edición a cargo do 
historiador e xornalista Manuel 
Villaronga. Nel recóllense 
centos de fotografías tiradas de 
arquivos e coleccións familiares 
configurando unha obra 
entendida como ferramenta para 
comprender o pasado máis 
recente. 

Os cámbios urbanos de 
Vilagarcia, a sua relación co 
mar, as praias dilapidadas 
polos recheos ou o património 
arquitectónico e industrial 
desaparecido configuran boa 
parte do libro. lmaxes do 
antigo peirao de ferro, do 
balneário da Concha, da illa 
de Cortegada; das ilusións 
vilegas do bairro da 
Prosperidade e a praia de 
Compostela xunto ao duro 
laborar que desprenden as 
postais representando o 

traballo de lavandeiras e 
pescadores. 

U nhas tarxetas postais nadas de 
editores locais como Luís Bouza 
Trillo, Daniel Poyán ou Pedro 
Abad que reflexaron o 
acontecer diário dunha bisbarra 
que antes de 1940 eran 
asiduamente visitada polos 
mariñeiros da frota británica. 

As regatas no vran e os comezos 
do deporte por meio do futbol e 
o ciclismo vense acompañados 
por estampas do lecer, das festas 
e romaxes, das vellas escolas, do 
antigo Hotel Calixto de 
Cambados e a orquestra .Kratzy 
Kray. T amén enterros como o 
de Ramón Cabanillas, as 
procesións do Corpus, do 
Sacramento ou o Carmen por 
diferentes parróquias e aldeas ou 
o mesmo cardeal Quiroga 
Palacios fotografado co mítico 
grupo de gaitas Os 
Campaneiros. 

De mans de fotógrafos 
anónimos reflíctese o mundo 
do traballo. Retratadas 
aparecen as costureiras e 
leiteiras de Deiro, as 
traballadoras da conserva en 
Vilanova e os construtores 
comunais dun camiño en 
Tremoedo.+ 
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O ciclista cambadés Adonis Chaves, gañador dunha carreira en Vigo, á direita de Délio Rodñguez 
(sinalado cun x), 3 de Setembro de 1963. 
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O Congreso Internacional da Paz de Ferrol de 1915 
A cidade galega f oi sede da Internacional durante cincos meses 
.. ELISEO FERNÁNDEZ 

A mediados de 1914 estalaba a 
1 Guerra Mundial. Ainda que o 
conflito non afectou directa
mente á Galiza, si que tivo im
portantes repercusións no país. 
Unha delas foi a convocatoria 
e celebración en Ferrol do 
Congreso Internacional da Paz 
en Abril de 1915, por iniciati
va do Ateneo Sindicalista 
Obrero da cidade. As ideas de 
fraternidade universal, arraiga
d as no puxante movemento 
obreiro ferrolán, impulsaron a 
realización dunha xuntanza de 
carácter internacional coa in
tención de evitar a extensión 
da guerra e de por os meios pa
ra impedir a sua repetición. A 
iniciativa do Congreso veu por 
man dos anarquistas ferro
láns, nunha época de revitali
zación das ideas libertárias 
que voltaban a situar o anarquis
mo no campo da acción sindical. 

O Ateneo Sindicalista Obrero 
era un organismo que agrupaba 
no seu local da rua Canalejas 166 
ás sociedades cercanas ás ideas li, 
bertárias. Entre elas destacaban a 
de "Plomeros y anexos", "Carga, 
dores y descargadores del puer, 
to", "Marineros y fogoneros La 
Activa" e a de "Barrenadores 
Metalúrgicos". Tiña tamén sede 
no ateneo a "Sociedad Higiene y 
Economía" (para a construción 
de casas populares) o "Cuadro 
Artístico Racional" e unha sec, 
ción "Pro,escuela racionalista". 

Este agrupamento societário era 
froito do relanzamento do anar, 
quismo nunha década -a dos 
dez- na que saen á rua vários pe, 
riódicos como Luz al Obrero, La 
Batalla Sindicalista ou Cultura Li, 
bertaria. Mesmo a constitución do 
colectivo de mulleres ''La Amor, 
cha", do de mozos "Juventud li, 
bertaria" e de grupos ácratas como 
o "13 de octubre", impulsor prin, 
cipal da maioria das iniciativas. 

A proba de fogo para eles todos 
foi a folga da Constructora Na, 
val de finais do ano 1913, na que 
participaron activamente Xosé 
López Bouza e Raimundo Castro 
formando parte da comisión de 
folga. Sonoros activistas retoma, 
dos da emigración -da Arxenti, 
na e o País Vasco respectiva, 
mente- López Bouza sería deti, 
do e Castro terá que permanecer 
agochado até a conclusión da 
folga. Un conflito no que agro, 
man as diferéncias cun socialis, 
mo local, no que despuntaba 
Antonio Santamaría que sería 
co tempo o derradeiro alcalde re, 
publicano da cidade en 1936. 

A convocatória 

As primeiras novas sobre a posi, 
bilidade de celebrar o Congreso 
veñen do 11 de Febreiro de 
1915, cando ten lugar no teatro 
Romea un mitin a prol da paz 
convocado polo Ateneo Sindi, 
calista. Presidido por Miguel 
D'Lom ali se pronúncian contra 
a guerra Raimundo Castro, Xosé 
Bouza, Xosé Lorenzo; Antonio 

Praza de Armas. 

Maneiros e Maximino Rodri, 
guez. A convocatoria oficial 
chegará o 26 de Febreiro, sendo 
publicada en El Correo Gallego e 
El País por meio dun manifesto 
no que se convoca a socialistas, 
sindicalistas, anarquistas e socie, 
dades obreiras de todo o mundo 
para discutir os seguintes temas: 
1 º. Médios máis rápidos de re, 
matar coa actual guerra europea, 
2 º. nova orientación a seguir no 
sucesivo para evitar crimes de 
lesa humanidade e 3º. Desarme 
xeral dos exércitos permanentes. 

Razonaba tamén o manifesto 
que Ferrol era o lugar idóneo pa, 
ra a celebración pola sua facili, 
dade de aceso, tanto para euro, 
peos como para latinoameri, 
canos. López Bouza --cabeza vi, 
síbel a quen se dirixiría a corres, 
pondéncia ao local do Ateneo 
Obrero Sindicalista- fora ex, 
pulsado da Arxemina en Outu, 
bro de 1911 polas suas ideas 
anarquistas onde era un militan, 
te ben coñecido e colaborador 
de La Protesta de Buenos Aires e 
El Látigo de Baracaldo. 

Entre o 30 de Abril e os días 1 e 2 
de Maio o Congreso tería lugar 
no Teatro Jofre mentras que a 
convocatória exténdese a traver, 
so dos xomais diários e a prensa 
obreira de todo o mundo. Mesmo 
se recuperou a cabeceira Cultura 
Libertaria (desaparecida por falta 
de fondos en 1913) para exclusi, 
va propaganda do evento. 

A finais de Marzo e comezos de 
Abril empeza a falarse dos grupos 
que se adiren e dos representantes 
que viaxarán até Ferro!. Fálase da 
posíbel presencia de persoeiros do 

anarquismo como o francés Se, 
bastian Faure, o italiano Arman, 
do Borghi, o portugués Pinto 
Cuartim, Mauro Bajatierra, José 
Sánchez Rosa, Pedro Sierra ou fe, 
derico U rales. 

do Congreso. Os dous, xunto co 
delegado brasileiro Joao Castin, 
heira, participarán igualmente 
nunha série de "meetings" en 
Pontedeume, Betanzos, Santia, 

go, no Teatro, 
Chegan apoios de 
sociedades de Cu, 
ba, México, Esta, 
dos Unidos, Brasil, 
Portugal e Francia 
mentras excusan a 
sua presencia per, 
soeiros ligados aos 
paises en conflito. 
Entidades obreiras 
da Coruña, como a 
"Sociedad de Pin, 
rores" ou a de esti, 
badores "El Progre, 
so" aportaron axu, 
das económicas á 
organización e pre, 
parouse unha xira 
de dous vapores 
para conducir a 
duascentas persoas 
ao mitin de clausu, 

ÜComité 
Central da 

Circo da Coruña 
e, con partici, 
pación de delega, 
dos socialistas, 
outro no Teatro 
Romea. 

ra. 

O 20 de Abril co, 

Internacional 
vai funcionar 
alguns meses en 
Ferrol até que en 
1922 os anarco-
sindicalistas 
poñenenpé a 
suaAITen 
Barlín. 

A actitude <lestes 
últimos respeito 
ao Congreso é de 
apoio a nível lo, 
cal e rexeitamen, 
to no marco esta, 
tal. Mentres os 
socialistas de fe, 
rrol participaron 
no mitin no que 
saiu a decisión de 
organizar o even, 
to e noutros actos 
preparatórios, El 
Socialista desde 
Madrid ataca o 
Congreso. As au, 
toridades fan che, 

meza'n a chegar os delegados, en, 
tre os que destacan os represen, 
tantes das sociedades obreiras de 
Catalunya Antonio Loredo (de 
orixe galega) e Eusebio C. Carbó 
que axudarian na organización 

gar unha sección da Guarda Ci, 
vil e outras forzas de seguridade 
circulando rumores do envio 
desde Oviedo dun escuadron de 
cabaleiria. Os organizadores ti, 
veron que sair ao paso dunha in, 

Carcere Público de Ferrol. 

formación de New York Herald 
na que se acusaba ao Congreso 
de estar mantido por socialistas 
alemáns a soldo do Kaiser insis, 
rindo nun telegrama enviado ao 
xornal americano que as únicas 
subvencións procedían dos sin, 
dicalistas á vez que non se consi, 
deraban nen francófilos nen xer, 
manófilos. 

O 27 de Abril o Congreso sufre 
unha suspensión gubernativa e o 
Alcalde recebe a unha comisión 
para comunicarlle o acorde e a 
proibición de calquera actividade 
relacionada co mesmo. Os comí, 
sionados néganse a asinala e tra, 
tan de organizar unha manifesta, 
ción memras que desde a presi, 
dencia do consello de ministro 
confírmase, de man de Eduardo 
Dato, a clausura. Feito criticado 
desde El País e El Socialista. 

fl50C1nc1ó" '"TERHlKIONlll 
U l4S TIM~ 

COMITi: CENTRAL 
~.....,.... 

Con todo seguiron a chegar de, 
legacións. Destacados sindica, 
listas como Pestaña, Manuel 
Andreu, Francisco Miranda, 
To más Herreros, Mariano 
Manzano e Manuel Ferreiro 
chegan desde distintan cidades 
españolas. Desde A Coruña 
asisten Constando Romeo, Ni, 
colas Trabadela, Enrique Tabo, 
ada, Xoan No e Manuel Suárez 
mentras que desde Portugal 
viaxan Aurelio Quintanilha, 
Serafim Cardoso, Manuel Joa, 
quim de Sousa, Antonio Alves, 
Ernesto Costa Cardo o e Maria 
Veloso. 

Reunión clandestina 

A noite do 29 reúnense clan, 
destinamente cuarenta e sete 
delegados celebrando a primeira 
sesión do Congreso. Ademai 
das sociedades representadas di, 
rectamente aderíanse setenta 
organizacións de resisténcia, 
seis grupos e ateneos sindicalis, 
tas, catorce casa do povo e cen, 
tros obreiros, vintecinco agru, 
pacións anarquistas, dezaseis fe, 
deracións obreiras, duas entida, 
des socialistas e unha republica, 
na. T amén vários grupos espe, 
rantistas, xornais, cooperativas, 
etc. de Portugal, Brasil, Fráncia, 
ltália, Arxentina, Cuba e o es, 
tado español. O ferrolán expul, 
sado do Brasil António Femá, 
nez Vieytes, sería o representan, 
te da Confederas;ao Operária 
Bras ileira. 

López Bouza, que abriu a xun, 
tanza, chega a propor unha folga 
xeral internacional. Constando 
Romeo, mestre levantino afin, 
cado na Coruña, pediu o nome, 
amento dun Comité Permanen, 
te do Congeso Internacional da 
Paz de cinco membros que ar, 

(Pasa á páxina seguinte) 
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(V en da páxina anterior) 

quivaria a doumentación e re
dactaría cada quince dias unha 
alocución revolucionária nas 
línguas dos paises belixerantes e 
que se faria chegar ás trincheiras 
e campos de batalla. Aprobada a 
proposta fixouse residéncia da 
permanente en Lisboa. Namen
tras o delegado do Centro lns
tructi vo de Propaganda libertá
ria de Porto, Er-

tinheira era nome suposto do 
ácrata de orixe alemana José 
Whiman, que residía en Rio 
logo de ser expulsado de Ar
xentina. 

A resultas do Congreso, rena
vouse a polémica entre os liber
tários partidarios dos aliados e 
os intransixentes antimilita
ristas. No primeiro grupo, situá-

base o xomal xi
nesto Costa Car
doso, propón un 
"pacto de solida
riedade" entre o 
proletariado do 
estado español e o 
portugés que prin
c íp ie a organiza
ción dunha fede
ración ibérica co
mo célula inicial 
dunha "federación 
internacional de 
sindicatos obrei
ros" . Proposición 
que deu lugar á 
constitución for
mal no Congreso 
dunha nova inter
nacional obreira 
que roma como 
estatutos o da Iª 
Internacional. 

Entre o 30 
xonés Acción Li
bertaria -forta
men te influido 
polo galega Ri
cardo Mella
que defendía a 
democrácia dos 

· de Abril e os 
días 1 e 2 de 
Maio o paises invadidos. 

Congreso tería 
: lugar no Teatro 
~ Jofre mentras 

Fronte eles a 
maioría das orga
n izació ns anar
quistas da penín
sula que viren 
reforzada a sua 
posición tras o 
Congreso, reafir
mando o seu 
compromiso coa 
paz e o antimilia
rismo apoiándose 
na revista catala
na Tierra y liber
tad e a portugue
sa A Aurora. 

que a 
convocatória 
exténdese a 
traversa dos 

Logo do remate da 
sesión ás catro da 
madrugada un 
grupo de oito poli
cías deteñen no 
seu hotel aos dele-

xornais diários 
e a prensa 

. obreira de todo 
~o mundo. 

Críticas chegaron 
outra vez desde 
El Socialista, do 
anarquista fran-

gados portugueses 
e ao brasileiro 
Joao Castinheira 
comunicándolle a 
sua expulsión do 
país. A unha da 
tarde, conduciria-
nos á estación de 
ferrocarril e acompañados pola 
garda civil e un policia de paisa
no foron enviados á fronteira. 

Xa sen a preséncia <lestes dele
gados ten lugar a segunda se
sión que acorda a elaboración 
dun manifesto de protesta e ce
lebración de mitins nas locali
dade de orixe dos expulsados. 
Á vez rexeftase a proposca de 
fi lga xeral revolucionária man
tida, entre outr s, por Pestaña, 
L redo, Herrero , Yieytes e Ló
pez Bouza. A re peito da ede 
da nova internacional decfdese 
que de xeito interino sexa Fe
rrol onde resida o comité. 

Despois do Congreso 

Tras o fin da segunda sesión 
efectuase a detención de Car
bó, Loredo e López Bouza acu
sados de sedición e inxúrias a 
un axente da autoridade no mi
tin do Romea do día 22. Ta
mén prenden ao delegado cu
bano Juan Abercal que sen em
bargo evita a sua expulsión por 
ter nacionalidade española. 

Á altura do 4 de Maio corre o 
rumor da marte do brasileiro 
Castinheira en Vigo antes de 
ser embarcado cara o Brasil. As 
autoridades negan tal extremo 
afirmando que o sindicalista 
embarcara no vapor Getrin con 
destino a Brasil o día 3. En Rio 
de Janeiro, sen embargo, ten 
lugar o 12 de Maio unha mani
festación en protesta pola mor
te de Castinheira na que falou 
a sua compañeira Xoana Rouco 
Yarela e outros militantes 
an·arquistas. Ao parecer Cas-

cés Charles Ma
lato e de Mella 
en Acción liberta
ria. As polémicas 
arreciarían coa 
publicación do 
"Manifesto do 
16" no que pres
tixiosos anarquis-

tas posicionábanse e favor dos 
aliados. 

Por outra parte, o Comité Cen
tral da Internacional vai funcio
nar alguns meses en Ferrol na 
sede do Ateneo Sindicalista ain
da que segundo parece a nova 
organización foi esmorecendo 
até que en 1922 os anarcosindi
calistas poñen en pé a sua A.l.T 
en Barlen. 

Dos animadores do Congreso, 
que despois tivo continuación 
en Río de Janeiro, António Por
to sería un dos fundadores do 
"Sindicato Único del Ramo del 
Transporte" afecto á CNT. An
tónio Fernándes Vieytes voltaria 
a Ferrol e xa convertido ao so
cialismo mantería columna en 
El Obrero. O portugués Manuel 
Joaqufm de Sousa foi un dos im
pulsores da FAI en 1927 e o ta
mén luso Aurelio Quintanilha 
mantería o seu ideal anarquista 
e destacando como 
botánico.Xoan No, Constando 
Romeo e Enrique Taboada to
dos vencellados ao anrcosindi
calismo galega morrerían antes 
do 36. 

Por outra banda, Xosé López 
Bouza continuou activo sindi
calmente até os anos vinte, des
pois pasou a militar na Izquierda 
Republicana. Na 11 República 
chegou a ser gobernador civil de 
Lugo e Ourense así como presi
dente da Deputación da Coru
ña. Despois de ser un destacado 
activista a prol da aprobación do 
Estatuto de Autonomía de Gali
cia foi asasiñado polos militares 
o 30 de Agosto de 1936. • 
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'A xente aprécia que suba soa ao escenário' 
Marisol Man Furada rapea os seus próprios poemas 
cun espectáculo denominado 'poésica bravá' 

*A. ESTÉVEZ 

"Son unha muller liberada e ás 
veces un pouco revirada", berra 
Marisol Man Furada cando sube 
ao escenário e se define como 
bravá, alma xemelga do bravú. 
As suas actuacións en pubs, fes
tivais ou festas quedan ben gra
vadas para o público. As suas 
palabras, primeiro nun libro 
de versos que ela mesma edi
tou e, agora, musicadas baixo 
o título A vida en T ecnicolor, 
mesturan a regueifa, o reggae, 
o rap e até o tecno. Chámase a 
poésica bravá. "Non son de
sertora da feminidade, digo as 
cousas como as vexo", sinala. 

"Escrebo desde hai tempo por 
aquilo de poeta ou reventa e ac
tuo desde Febreiro. Empecei no 
pub Garuf a da Coruña co espec
táculo e rnetinme no estudo para 
autoeditar a miña própria casete 
con sete temas, que vou venden
do nas actuacións", canta. Na 
sua posta en escena Marisol Man 
Furada enfréntase soa ao público 
coa única compaña das melodias 
pregravadas que van desde Emi
lio Cao até Miles Davis e que se 
funden cos poemas. "Eu comecei 
a disfrutar da poesía cando ia 
acompañada de música. Coñecin 
a Rosalia por Fuxan os V entos ou 
por un disco de Xoán Pardo. A 
poesía soa resúltame árida e iso 
que son leitora habitual. No es
cenário o que quero transmitir é 
ese xeito de entender a poesía. 
Intentei ir acompañada de ami
gos que me fixeran a música pero 
como todo o mundo ten mil 
cousas que facer e eu sentía ur
xéncia, un día de tolérnia esco
llin a música entre os rneus dis
cos. Nunha noite de inspiración, 
completei se te temas", con ta. 

Da primeira vez que subiu ao es
cenário "por conta própria" ,sina
la que recebeu rnoito calor. Xa ti
vera contactos coa revista Bravú 
e con Xurxo Souto, quen incluiu 
un dos seus temas, O Big Bang, no 
CD Terra terremota. "A xente 
aprecia que unha muller suba a so 
escenário soa. Non sabes que 
aprecia máis, se o que dis ou o 

que esteas ali. A min os dous as
pectos parécenme igual de impor
tantes. Non renego da miña con
dición feminina. Xa vivin a fase 
de non maquillarme e non vestir 
ben porque rexeitaba o que nos 
viña imposto. Hoxe se lle pode 
dar a volta á tortilla. Xa non teño 
que ir sacando as uñas todos os 
dias e quera ser quen son, non 
adoptar nengunha pose.Quera ser 
unha muller feminina e paga, logo, 
se queres a gasolina", di. 

Marisol, que cando non é Man 
Furada é Marisol Rodríguez e dá 
clases de inglés na Coruña, 
identifícase en boa parte coa 
etiqueta bravú. Para ser bravo 
hai que ter pedighrí, nacer na 
montaña entre toxos e brañas, te
lo coiro curtido e ir a San Andrés 
de T eixido, de vivo. "Hoxendia 
nas aldeas xa non se adora a 
quen chega da cidade e por iso a 

dicotomia entre o rural e o ur
bano xa non ten sentido. Ten 
como aspecto negativo que a 
xente nova do rural tamén está 
perdendo o galega. Pero con tal 
de ter luz eléctrica, na aldea pó
dese facer música e se non que 
llo digan a todos os grupos que 
están saindo e que saen dunha 
aldea esquecida", comenta a ra
pe ira, que naceu en San Andrés 
de T eixido e vive no bairro de 
monte Alto da Coruña. 

Di que o que lle dá ánimo para 
at tuar é constatar que lle gosta a 
un público moi variado. A dra
matización que fa¡ dos proble
mas da muller, dos do país e dos 
que pode ter unha parella· para 
ligar é a sua maneira de facer po
lítica. Muller que estás na venta
na, coa punta do pano fóra, que 
che vexan a tua cara, que os panos 
xa¡están de sobra.• 

PARA SOAAR NA NOSA LINGUA 

'ÉreA.se unlia vez unha c«btat ~ue tiña 
sete c.brtkos. 
Vivf~n nunne. celb<\na, n~ medi& 
0& 'be>SC1Ue. * C<lbra i:>edi~es sempre 
aos seus fillf>s <-1ue n0t\ X$9~sen 
mol 'lonxe aG. ecua, 

f>0is per a~ué1 Dos~ue 
·re>1dciba un ic:be mol fe1'>z ... 
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Noticia 'de Daniel Cortezón 
Anunciourne o outro día Gon
zalo Bouza Brey, na miña adega · 
de Trevonzos, que se vai repre
sentar axiña, no castelo de Mo
eche, Os Irmandiños, o gran dra
ma histórico de Daniel Corte
zón, que supoño non foi estrea
do aínda en Galiza. E o poeta 
organizador do 1 Congreso de 
Poesía Galega (e que xa prepara 
o 11) preguntourne onde moraba 
Cortezón, anque o imaxinaba 
vivindo en Cataluña 

Cecais porque o sapiente 
autodidacta de Ribadeo 
triunfou repetidamente, e 

xa hai tempo, no Festival de 
Teatro de Sitges, onde se repre
sentou El rey de Harlem, en 
1969, Semáforo ao ano seguinte, 
gañando nil Cortezón, no 77, o 
Premio Santiago Rusiñol con 
Os Irmandiños, escrito e repre
sentado na nosa lingua. 

Non é raro pois que se conside
re vinculado ao maduro escritor 
ribadense con Cataluña, cando 
en realidade aquiles anos vivía, 
traballaba e escribía en Madrid; 
tendo en conta ademais que foi 
finalista, en 1961, do Premio de 
Teatro Ciudad de Barcelona, 
con La Escalera, e logo obtendo 
tal galardón, no 74, con Gelmí
rez o la gloria de Compostela. 

Nestas domas, conservadas, na 
ría de Arousa corno un mito da 
historia e da etnografía, os habi
tantes das súas ribeiras aprende
ron a domar o mar, a facer nós, 
a montar remos, a atracar e a 
fondear; pero tamén, sen aban
donar esa envoltura de mil mis
terios e lendas, a deixarse levar 
da imaxinación contemplando 
S~lvora, esa porta da ría pola 
que os nosos mariñeiros saíron 
percorrer todos os porros do 
mundo. 

Cando a idade e a necesi
dade abrigaba ós paisanos 
a facer vida sobre realida

des máis tanxibles, colleron o 
seu petate para navegar na mer
cante ou na pesca de altura, coa 
maña adquirida a bordo de un
ha doma, pero tamén coa fan
tasía de quen aprendera a mirar 
máis aló dos límites do enromo 
natal, imaxinándose os tesouros 
e praceres doutras terras, dese
xando conquistalos . 

Nos portos polos que andaban, 
cada mariñeiro chegaba a ser un 
mundo encerrado en si, homes 
que se saben dun país de xente 
espallada pola terra adiante, pe
·ro que sempre se encentran sós; 
como aqueles dous de Castelao, 
dos que conta como, despois de 
beber e mal entenderse nun por
to doutro país, caen na conta de 
que teñen un idioma común e 
rematan cantando aquilo de 

Nembargantes a verdade é que 
iste admirble home das nosas 
letras que semella tan alonxado 
dos cons literarios do país, vive 
na sua terra dende que se xubi
lou da actividade onde gañaba 
o pan -xa que non os premios-, 
residindo a cabalo entre Riba
deo e Vigo, agás algunha esca
pada ás Feiras do Libro madrile
ñas, onde ás veces o atopo. 

Cando Gonzalo me per
guntou por il, acimaba 
de enviarme Daniel a 

súa última traxedia histórica 
editada: Crónica del Rey Don 
Pedro (Universidad de Murcia, 
198), que pra min constitúe un 
tema moi familiar, posto que o 
Pintos Reino que cita Corte
zón, nas Observaciones prelimi
nares, era meu tío político 
Gonzalo Pintos, autor da Vin
dicación del Rey D. Pedro, el 
Justiciero e que morreu senda 
presidente da Audiencia Terri
torial de Las Palmas. Casara, 
senda xuiz da Estrada, a finais do 
século pasado, coa miña tía An
tonia, a irmá maior de meu pai. 
Cortezón menciónao coma de
fensaor da tese de que foi Femán 
Pérez de And.rade, o· Bó, o que 
volteou ao Rei Don Pedro pra 
que seu irmananastro, Enrique 
de Trastámara, poideaw apu-

ñalalo, no campo de Montiel. 

A Crónica del Rey don Pedro ti
vo o seu antecedente na Cróni
ca de Enrique IV (publicada por 
Ediciós do Castro, 1985), aínda 
que a acción dista se refira a un 
reinado moi posterior. Veñen a 
ser tales Crónicas as 'incursións 
de Cortezón no teatro histórico 
máis castelán; alcanzando nal
gúns diálogos, ou ben nos mo
nólogos do singular monarca, 
unha altísima temperatura trá
xica, que soa máis a Shakespea
re, que a Lope ou Calderón. 

Mais a maior parte da fe
cunda produción do anti
go narrador de As cavas do 

rei Cintolo, está consagrada á in
terpretación cénica dos perso
naxes claves da historia de Ga
liza. Cumpriu o propósito, sina
lado por Cortezón nun vello ar
tigo acerca Del posible teatro ga
llego (Nueva York, 1970), de 
amosar os fitos esenciais da 
eclosión e ulterior frustración 
da galeguidade, afondando nas 
causas que levaron á represión 
dos oprimidos e a dominación 
dos opresores. Tratábase en su
ma de poñer en cena a figuras 
tales coma Prisciliano, Xelmí
rez, Roi Xordo, Pedro Madruga, 
Castelao; co intento de que o 

Encontros noutra fase 

Lanchiña que vas a vela; 
levas panos e refaixos 
para a miña Manoela. 

Os paisanos mariñeiros, na soi
dade dos seus barcos ou das ta
bernas dalgún porto extranxei
ro, vivían coa ilusión da volta á 
casa, mesturada coas súas obri
gacións e as súas coitas. 

lonxe das propios eidos, uns bus
caban algún veciño co que lem
brar a terra e outros procuraban 
envolverse nunha aura enigmá
tica que negase a propia orixe, 
na crenza de que deste modo se
ría maior o seu éxito na vida. 

Así, ó lado daqueles que en 
canto chegaban a porto 
buscaban unha oficina de 

telégrafos para facer un xiro á 
casa, estaban os que se transmu-

taban en seres enigmáticos, 
emulando a aquel louro como a 
cervexa que levaba o peito ta
tuado cun nome de muller, do 
que fala a canción. 

- Nós tatuamos o nome das no
sas amadas no costado das domas. 

- Diría un arousán. 

f oi nun porto nórdico, como 
aquel do canto de Castelao, 
onde un paisano entrou a cal

mar a súa soidade nun bar, pediu 
un "drink" para beber que lle pu
xeran, cando viu entrar pola por
ta a un home de cara coñecida, 
quen, por un intre o mirou con 
ollos contrariados, sen deixar de 
abrazar a dúas mulleres que o flan
queaban entre risas e alumiños. 

Sen darlle tempo a sentar, o no-

povo galego se ollase no espello 
distes protagonistas da súa pro
pia história e, sobretodo, dinifi
cado no seu idioma e xeito de 
ser. 

De tal galería heróica, ou 
mítica, da galeguidade só 
coñece o noso respeitábel 

público, que eu saiba, o Pedro 
Madruga, representado o ano 
pasado, xa no castelo de Moe
che. Quedan pois por estrenar 
aínda aqui o Prisciliano, o Xel
mírez e a tetralox ia titulada 
Castelao ou a paixón de Galiza. 
Unha obra de grandiosa con
cepción, documentadísima, pre
cedida en cada un ha das súas 
catro pezas escénicas, de abstru
sos e profundísimos análisis po
lítico e psicolóxicos, que debe
rían suscitar agudas polémicas ... 
se se lesen con atención, ou coa 
natural e lóxica paixón. Por 
exemplo, moi actual, as páxinas 
adicadas aos avatares da Ga
leuzca. 

Precisamente as dúas últimas 
pezas da tetragonía castelaina 
de Cortezón recibinas, xunto 
coa Crónica del Rey Don Pedro, 
aquil mesmo día no que o abo
gado e poeta ourensán pergun
toume onde vivía o maior dra
maturgo da galeguidade. • 

FRANCISCO A. VIDAL 

so arousán estendeulle a man. 

-Eu a ti coñézote de algo. 

-"Sorri, meu fren, pero ai 
nont". -Fitouno de arriba abai
xo e deuse volta. 

O noso home retirouse contra
riado, e seguiu mirando a aquel, 
seguramente compañeiro nal
gunha singradura; pero moi com
pañeiro, porque aquela cara traí
alle á memoria cousas incohe
rentes para un mariño, e tan lon
xanas que se perdían na infancia. 

Volveu a intentar falar con 
el pero o outro, no seu 
inglés universal, que inu

tiliza ó mesmísimo Esperanto, 
co semblante contrariado, vol
vía a dicirlle que non o coñe
cía de nada. 

Na mente do paisano mesturá
banse as imaxes da súa nenez 
con aquel rostro próximo e es
quivo. Insistía, e o descoñecido 
viraba a cara, claramente cabre
ado, ata que despois da enésima 
insistencia, o enigmático perso
naxe, poñéndose en pé, aga
rrouno polo peito, acercoulle a 
cara ata bater coa súa e espetou
lle, claro e conciso: 

-Conosémonos de joderlle as 
masáns ó señor Jarsía. E ajora 
déisame en pas, que estou moi 
ocupado.• 

ANOSA TERRA 

Xúlio Lago 
'Daqui a dez anos 
pódese canso lidar 
unha literatura 
dramática galega' 

Estou lendo obras de autores que 
teñen que ver cos meus proxectos 
mais imediatos, entre eles Sanches 
Finisterra e Harold Pinter, un dos 
dramaturgos mais importante do 
renacemenro teatral inglés dos 
anos sesenta. Tamén ando a ler 
Una profesión de putas, de David 
Mamet, que é unha reflexión sobre 
a vida, a arte e o teatro. 

Que recomenda ler? 

Ese libro de Mamet e Se o vello 
Sinbad volvese ás illas, de Álvaro 
Cunqueiro, un autor para gozar, 
usar, coñecer e recoñecer. 

Este ano montou co Teatro do 
Atlántico unha obra de Garcia 
Lorca, O amor de don Perlimpin 
e Belisa no seu xardin ... 

Só habia un precedente de repre
sentación en galego dunha peza dra
mática de Larca, Yerma, en tradu
ción de Miguel Anxo Fernán-Vello. 
Resultou unha casualidade feliz que 
o seu centenário coincidise coa no
sa representación de O amor de don 
Perlimpin .. . , pero non fo¡ algo pre
meditado. 

Que proxectos está a preparar? 

Estou ensaiando Marsal, marsal de 
Sanches Finisterra, co grupo T alia 
Teatro de Cee. En Novembro estre
arei co Teatro do Atlántico unha 
obra de Harold Pinter, Vellos tempos 
e despois marcharei a Portugal du
rante uns dez meses, para facer catro 
espectáculos como director residen
te, entre eles O i1 imigo do povo, de 
Ibsen, con Teatro do Noroeste, de 
Viana do Castelo. 

Atravesa un bon momento a li
teratura teatral galega? 

Está convertíndose nun fenómeno 
moi relevante ainda que non teña 
a repercusión mediática que meres
ce. Hai unha xeración de novos 
autores, como Raul Dans, Cándido 
Pazó ou Xesus Pisón, cunha produ
ción interesantísima. Son case to
dos xente moi nova e podemos ser 
optimistas sobre a consolidación 
dunha dramatúrxia galega daqui a 
dez anos. O panorama da produ
ción teatral, sen embargo, está nun 
momento de confusión pésie a que 
apresenta unha calidade técnica e 
artística moi alta nalguns casos.• 

Director, actor e iluminador teatral. Vigo, 

1942. 



Fía na Roca 
ten 

programadas 
actuacións 

en BAIONA, 
MONFORTE 

e NOIA. 
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grupos que 

actuan no 
Festival 

Céltico da 
Coruña 

encóntrase 
Shooglenffty. 

Víctor Pablo 
dirixe á 

Orquestra 
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Galizo na 
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dentro do 
ciclo de 
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Clásica. 

Na ILLA DE 
AROUSA 

una nova 
edición do 
Alén Rock. 
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Vense de celebrar unha data de 
grande significación para o na
cionalismo e a esquerda: o 17 de 
Agosto, Dia da Galiza Mártir. A 
sempre recomendábel colección 
de Documentos para a Historia 

de Galicia (Edicións do Cas
tro), ven de editar Estampas 
de Injusticia de Luis Lamela, un 
percorrido exahustivo polo dra
ma do 18 de Xullo de 1936 na 
Coruña.+ 
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Allariz 
• ACTIVIDADES 

CONTACONTOS 

Kalandra Editora, especiali
zada en literatura infantil, 
oferece diversas sesións de 
animación á leitura, con 
contacontos. Nesta sema
na, o Xoves 20, os persona
xes de Kalandra, apresenta
rán as novas da editorial 
no Centro de Documenta
ción de Vilanova ás 19 h. 

Baiona 

•MÚSICA 

FIANAROCA 

Concerto do coñecido gru
po galega de fok, o Sábado 
22 ás 22,30, na Praza do 
Concello. 

A Coruña 
8 ACTIVIDADES 

VIÑETAS 
DESDE O ATLÁNTICO 

Do 1 7 ao 23 celébrase nos 
Xardin Méndez Núñez a 
grande feira da viñ ta. Está 
dividida en vários aparta
dos: Publicación ; Exposi
ci n d obras rixinais; 
Autores invitados¡ e Acti
vidad par llas. A f ira 

d e ollar de lOa 14h,e 
de 17 a 22 h . 

8 EXPOSICIÓNS 

Xooos DO ESPELLOS 

O Museu de Belas Artes 
acolle até final de mes a 
mostra Xogos dos espellos, 
composta por unha escol
ma d obras e obxecros 
pertencentes á colección 
Granel l. 

EXIPTO MILENÁRIO 

No Kiosko Alfonso está 
aberra a mostra do Exipto 
Milenário. Máis de duas
centas pezas pertencentes a 
época faraónica reúnense 
nunha ampla mostra que 
permanecerá abetta duran
te todo o mes. 

IMAXES DA XUSTIZA 
NAÜALIZA 

Abre no Arquivo do Reino 
da Galiza a mostra lmaxes 
da Xustiza na Galiza, com
posta por cartograf ia e ico
nografia. 

LLORCA 

O Pazo Municipal acolle 
até o 30 de Agosto a mos
tra de pintura de Jorge 
U orca. 

Feira da Viñeta, 
do 17 ao 23, 
na CORUÑA. 

RAFAEL CAT ALÁ 

Está aberta na galeria Arte 
Imagen a rnostra de pintura 
de Rafael Catalá. 

•MÚSICA 

FESTIVAL 
lNTERCÉL TICO 

O Venres 28 e o Sábado 29 
terá lugar, no Pazo de Con
gresos e no Coliseum, o fes
tival intercéltico da Coru
ña, que contará coa parti
cipación dos grupos Na 
Lua, Berrogüetto, Shoogle
nifty, Altan, Xosé Manuel 
Bucüño, Alan Stivell e Do
nal Luny. 

CICLO CLÁSICO 

Esta semana dará cornezo o 
festival de música clásica e 
contemporánea, que terá lu
gar entre os dias 19 e 29. O 
Mércores 19 abriu o festival 
o grupo de música antiga di
rixido por Reinhard 
(}oebel. O Xoves 20 actuará 
a Piffaro The Renaissance 
Band. A Orquestra Sinfó· 
nica de Galiza dirixida por 
Víctor Pablo, ofrecerá tres 
concertos: o Venres 21, o 
Martes 25 coa participación 
da soprano Isabel Rey e o 
Sábado 29 na clausura do 
festival. O 24 de Agosto o 
director Rafael Frubeck 
oferecerá o Adagio de la Fru
beck Simphony. O Mércores 
26 terá lugar a actuación do 
guitarrista <;erardo Arriaga, 
baixo o título A guit.arra do 
século XX en Cuba e Esuuios 
Unidos . O Xoves 2 7 
apresentarase o grupo Siglo 
XX, formado por mernbros 
da Sinfónica da Galiza. To-

dos os concertos terán lugar 
no Rosalia Castro ás 21 h. 

Ferrol 
•ACTMDADES 

p ARTIDO ÜBRElRO 
REVOLUCIONÁRIO 

O Venres 21, ás 20 h, terá 
lugar na galería Sargadelos 
o acto de apresentación do 
Partido Obreiro Revolucio
nário co tema O Con/lito de 
Kosovo e a Autodetermina
ción Nacional. 

• EXPOSICIÓNS 

MOVlMENTO 
AUTONOMISTA 

Está aberta na galería Sarga
delos a exposición O Move
mento Automisra Galego arre
dor do plebiscito do 1936. 
Composta dunha parte bi
bliográfica e dunha parte 
gráfica, con carteis do plebis
cito do 36, pódese ollar du
rante todo o mes, de Luns a 
Venres de 10 a 14 e de 18 a 
22 h, Sábados de 21 a 14 h. 

Illa de Arousa 
8MÚSICA 

ALÉN ROCK 

Nesta fin de semana, do 21 
ao 22, celebrarase o festival 
de música rock e afterhours, 
A/én. O Venres 21 actuarán 
os grupos Moon Spell , 
Senser, }unkie XL, Labe· 
Tinto, Sociedad Alcoholica, 
Redshift, My Criminal, Su· 
garless e Triceratos. O Sá
bado 22 actuarán os grupos 
Napalm Death, Pulkas, 

qW:dftts,e'.\ ;o séu noivo. Comé~ 
día españ:&la tjue .deséttvolve 

"·~::-eon dignit:lade' alguns 0dos ·t{;pí~ 

~ SEIS DIAS E SET~ 
_ NOITES. Un piloto ma-
duro e unha executiva dunha 
revista enfréntanse a unha ;; 
aventura cando o seo· avión cae 
nunha i.lla deserta. Tópico em--

. palagoso cun Harrison Ford xa 
un chisco pasadiño. -

IE1f'.. INÓCÉNCIA REBEL. 
DE. Orixinal película, a 

meío camiño entre a reali:dade e 
a fantasia, na que a mente dun
ha nena idea unha história má
xica para fuxir da sua penosa si
tuación familiar, nunha· 
urbanización trasunto do mun
do perfecto ameri.cano. Filme a 
xeíto de canto infantil pero 
cunha clara mensaxe política. 

~ HORIZONTE F1-
N AL. No 2047 unha 

nave vai. investigar o que suce
deu con outro artefacto desapa
recido hai sete anos pero re,a
parecido. Ao localizalo comezan 
os problemas. Suspense especial 
con algunhas trampas. 

. ~ COMICOS EN APU.-

.. . . . ROS. Agradábe.1 comé-

.dia. Tres helios actores conse

.guen que os-cóntraten para .· 
unha obra'de t@a.tr0 -que vai en 
xira. O cine francés volve de
rnosttar .que se pode atraer ao 

, -público sén perder calidade. 

~ WILD MAN BLUES. 
· Elaborado documental 

que conta a xira de Woody 
. Allen por Europa co seu grupo 
de jaz.z. Vella música de Nova 
Orleans, presentación da nova 
muller asiática de Alien e com
plicidade cos espectadores eu
ropeos do cineasta ndrteamerí-
cano. Prestaralle aos que -gastan 
das suas películas e interesará 
;pouco aos demais. 

~ PERDIDOS NO ES-
- . ·. PAZO. A famí.ha Robin-
son e eriviada aó espazo núnha 
.misiónparfl salvar aTerra, pero · 
-no camiño queden perdidos. 

~ ACARIÑANDO A .. ·Versión da serie de televisió.n 
~-MORTE. Fihnetjt.iecqrita · '' dosanosse,t~nta:: 

: cos dos fUmes de enredo. Amá
.. hel.. e · ben íeal i.zaila. Eduardo 
Noriega está c?mo 'lin queixo> 

~ AOBAlXAROSOL 
· ·. Ohra í:ntelixeni::e, no me
llor estj.fo do .cine negro. Un 
matrimónio de actores famosos 
(interpretados por Ackman e 
Sharandon) .mostran· até onde 
chega o egoismo da vida .rica. 
Sharandon 'devolve á altura aos 
papeis femeninos, ao estilo das 

· actrices ,dos c.oarenta e .New
ma,n demostta .que empiorou o 
seu físit.o tanto como mellorou 
como actor. 

~ INCOGNITO. Uns 
· marchantes de arte en-

cargan unha falsificación dun 
Rembrant, pero despois da en
trega, un deles é asasinado e 
todas as pistas conducen ao 
falsificador. Película de sus
pense con argumento un chis
co forzado. 

~ MOITO MÁIS QUE 
AMIGOS. Unha moza 

namórase do seu compañerro de 
piso e convídao a facer de pai do 
seu fillo. El, que é ga~, en princí
pio aceita, pero co t_empo a sua 
vída volite ao seu cauce. Comé
dia polititament~ con:ecta: 

as in.trigas ás que seve sometido 
Ün policia de Neiva York; áttapa- . 
do enrre sua amizade cun mafio
so e o FBi, que quer detf!lo. Na
rración torpe e un. cruss() lenta. 

. ::~ QO~FLITQ I)ff IN-
. · ·····• .. TER~ES. Un avogado 

\ , ; ; 
~ HAMPONS. A '. histó'" 
~ ria dos bai~s rt¿iÓrq~) 
nos controlados polas d~stintas 
famílias da mafia nos anos 
post-depresión do Üi2;9, . pero 
desta volta desde a perspectiva 
dos negros do Harlem. Como 
defenderse. da invasión de 
Dutch Schultz O Holandés e a 
necesi.dade de aliarse entt:e 

Das lch, Fermín Muguru- rixido por Roberto Castelei-
za eta Dut, La Polla, Ma· ro, representará a obra Anxé-
nufacturas metálicas, Dis· lica no Umbral do Ceo de 
mal, El Rey Payaso e O Eduardo Blanco Amor. Máis 
Pequeno Baltinwre. O Pre- tarde ás 23 h, dará cornero o 
zo da entrada, adiantada, festival de música cos grupos 
para os dous dias é de 4.500 Domine Cabra, A Macuca, 
pta. de venda nas principais CaChimonia. O Sábado 22 
tendas de música. continuará, ás 21,30 h, cos 

grupos Os Cempés, LLan de 
Cubel, Mick O'Brien Band 

Moeche e Paloma Suances. Remata 
coa leitura do pregón e a en-

8MÚSICA 
trega de prérnios do concur-
so de cartaces. 

FESTIVAL lRMANDIÑO 

Está fin de semana terá lugar M d . .. on a.ru~ 
o XIX Festival Irmandiño, 

•MÚSICA organizado pola Asociación 
Cultural Castelo de Moe-
che. O Venres 21 ás 22 h, FOLC DO CONDADO 
no recinto do castelo o co-
lectivo teatral O Cast:elo di- O Sábado 22, ás 21,30 h, 

dará comezo no balneario O grupo 
de Mondariz, a VII! edi- asturiano 
ción do Festival Interna~ Uande 
cional de Música Folc do Cubel, á 

Condado, na que parti· esquerda, é 

c_iparán os grupos Na Lua, un dos 

Avalon Folc, a banda de participantes 

Gaitas Xarabal, e as Bri- no Festival 
lrmandiño 

gada Víctor Jara de Por- deMOECHE. 
tugal. O Domingo 23 con- Os 
tinuará o festival con ron- portugueses 
daias de gaitas desde as da Brigada 
18,30 h. Víctor Jara 

parcipan no 
Festival Folc 

Monforte da 
CONDADO. 

•MÚSICA 

FIANAROCA 

O grupo folc está no Campo 
da Compañia o Xoves 20 ás 
22,30 horas. 

.. 

.. 

.. 

.. 
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Noia. 
• EXPOSICIÓNS 

SOFIA T ARELA 

Na Tasca Típica, está aber
ta a mostra de pintura de 
Sofía T arela. Permanecerá 
aberta até finais de mes. 

•MÚSICA 

FIANAROCA 

O grupo folc vai estar na 
Praza do T apal o Domingo 
30 ás 22,30 horas. 

Oleiros 
• ACTIVIDADES 

CONT ACONTOS 

O Venres 21, ás 12 h, terá 
lugar na Biblioteca Muni
cipal, a apresentación das 
navidades de Kalandra Edi-

e t ,, " onv-oc,a onas 
CONGRESO GALIZA~CuBA 

contará coa participación de Xosé R. 
Barreiro da Universidade de Santiago e 
Nilda Blanco Padilla da Habana; Patri
mónio lntánxibel, história oral, devo
ción popular, lendas e tradicións serán 
abordadas por José M. Vázquez Varela 
da Universidade de Santiago e Teresa 
Crego Fuentes, da Faculdade de Artes e 
Letras da Habana. O último bloque te
mático será a Música coa participación 
de Carlos Villanueva Abelárias de San
tiago e Sigryd Padrón Díaz da Universi
dade da Habana. Maior información so-

CERTAME XORNALÍSTICO 

A Asociación Neira e O Correo Galega 
convocan o lll Certame Xornalístico. O 
tema, único, centrarase nas lendas da 
Costa da Marte. Poderán participar can
tas persoas o desexen, estabelecéndose 
duas categorias, unha absoluta e outra 
para estudantes. A extensión máxima 
dos traballos será de 3 follas mecanogra
fadas a dobre espazo e escritos por unha 
só cara. Na categoría absoluta haberá un 
primeiro prémio de 100.000 pta, diplo
ma e estatuiña comemorativa. E na ca
tegoria escolar haberá diploma, estatui
ña e lote de libros sobre a Costa da Mor
te. A data límite para a entrega de traba
llos é o 30 de Setembro de 1998. Remi· 
tiranse por triplicado e polo sistema de 
plica ao Correo Galega, delegación da 
Costa da Marte. Rua Eduardo Panda!, 
6-12 O, 15.124 Muxia A Coruña. Maior 
información no teléfono 981 706 028. 

ENCONTROS DE SOLIDARIEDADE 
CON CUBA 

as que o desexen, con traballos inéditos, 
de extensión mínima de cen follas e 
máxima de douscentas, mecanografadas 
a duplo espazo e por unha só cara, refe
ridos a calquer aspecto da vida ou da 
obra de Evaristo Correa Calderón. Os 
orixinais apresentaranse por cuadripli
cado, baixo plica, no Departamento de 
Obras Sociais da Caixa de Galiza, ou no 
xornal El Progreso. O prazo de admisión 
remata o 31 de Marzo de 1999. Maior 
información en calquer sucursal de Cai
xa Galiza ou no xomal E! Progreso. 

PRÉMIO INTERNACIONAL 
DE ILUSTRACIÓN 

. tm:a.,- den.u:o...d-0-progr.ama._ 
de animación á leitura que 
percorre a Galiza. 

A Universidade de Santiago e a da Ha
bana organizan o primeiro congreso in
ternacional entre Galiza e Cuba que te
rá lugar no Pazo de Fonseca da cidade 
galega, o vindeiro mes de Marzo do 
1999 entre os días 24 e 26. O congreso 
quer definir o estado da cuestión no co
ñecimento das interelacións culturais, a 
través das aportacións de diferentes per
sonaxes nos seguintes temas: Urbanismo 
e arquitectura, na que se trataran as in
fluéncias da arquitectura europea en Cu
ba e a recepción de modelos cubanos na 
Galiza, coa participación de Concha 
Fontela San Juan (Galiza) e Yolanda 
Woods Pujols (Cuba); Artes plásticas, 
comparacións e estudos sobor a arte ga
lega en Cuba e a arte cubana na Galiza 
coa intervención Xosé Antón Castro 
da Faculdade de Belas Artes da Univer
sidade de Vigo e M' de los Ángeles Pe
reira Pereira da Faculdade de Artes e 
Letras da Habana; Língua, será tratada 
por Xosé Neira Vilas, escritor galega re
sidente na Habana moitos anos, e May· 
ra Lorenzo da Faculdade de Artes e le-

ma-UniveiSKlatle tla Habana; l:itera• 
tura, tratarán as relacións literárias Eva 
Valcárcel López, da Faculdade de Fi
loloxia da Coruña, e José Antonio Bau· 
jín, da Universidade da Habana; o Ci
nema abarcará o tema de o galega na ci
nematografia cubana e a visión da emi
gración a través dos cines hispano-cuba
nos, c~a participación de Miguel Gon· 
zález Alvarez da EIS e Mario Piedra 
Rodríguez do departamento de História 
da Arte da Universidade da Habana; 
Histórias e sociedades coa intervención 
de Pilar Cagiao Vila da Universidade de 
Santiago e ·Marlen Domínguez de Cu
ba; Sociedade e cultura, influéncias ga
legas na vida social e cultural cubana, 

bre o congreso no teléfono 981574839. O Instituto Cubano Amistad con los pue-
~~~~~~~~~~~~~~~--i.~s,eefive>ea-e-IV-eneeRcre-baaRoame-

XORNADAS DE ENSINO ENTRE 
GALIZA E PORTUGAL 

ricano e Caribeño de amizade e solieda
riedade con Cuba, que se desenvolverá 
do 2 ao 7 de Novembro de 1998. Para 
achegarse a Cuba Sol y Son viaxes ofere
ce tarífas de estáncia na illa caribeña, 
desde 141.800 até 161. 200 pta. billete 
ida e volta xunto con estáncia. Maior 
no teléfono 981 581415. 

A fundación Sta. Maria convoca o X 
prémio internacional de ilustración. Po
derán optar todas as obras ilustradas e 
inéditas dirixidas ao público infantil me
nor dos 8 anos. A ilustración non será 
accesória, senon que ha de ter tanta im
portáncia coma o texto. As obras pode
ranse apresentar en calquer das lfnguas 
do Estado. Poderán optar ao prémio: un
ha persoa: autora do texto e da ilustra
ción; ou duas personas: unha autora da 
ilu tración-e-a outta do text . Estabele
cerase un único prémio de 1.000.000 
pta. O prazo de admisión dos orixinais 
comeza o 1 de Xaneiro de 1999 e con
clue o 15 de Febreiro do mesmo ano. A 
extensión da obra será de 24 páxinas en
tre o texto e a ilustración, tendo en can
ta que o texto non supere os dous fólios 
mecanografados a duplo espazo. Os ori
xinais axustaranse proporcionalmente 
ao formato 20,5 x 27 cm, sen sobrepasar 
os 45 cm en nengunha das suas medidas. 
Os orixinais máis 5 copias remitiranse á 
Fundación Santa María (Doctor Esquer
do, 125; 28.007 Madrid. Maior informa
ción no teléfono 91 573 02 99 ou 91 
409 28 72.• 

• EXPOSICIÓNS 

A FAMILIA MOLIST 

Durante esta semana abre 
na Casa Charry a mostra 
de pintura da Familia Mo
list, composta por Enri
que, Eugenio e Mercedes 
Molist, e Mercedes Mu
ñoz. A exposición perma
necerá aberta de Luns a 
Sábado de 19 a 21 h, até o 
28 de Agosto. 

Ouren.se 
• EXPOSICIÓNS 

MARGA PRADA 

Na galería Marga Frada exí
bense, até o 30 de Setem
bro, os fondos da galería. 

PETER BoKE~ BALL 

No Museu Municipal en
cóntrase a mostra do escul
tor Peter Boke-Ball. Aber
ta até o 28 de Agosto. 

LORCA EN GALIZA 

A galería Sarga.delos acolle 
até finais de mes a mostra 
sobre Federico García Lar
ca na Galiza. 

B. PERNAS 

Na galeria Studio 34 está 
aberta a mostra de óleos de 
B. Pernas. Aberta até o dia 
31 deste mes. 

WabdlM61ica,~ Oaltp 
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Pontevedra 
• EXPOSICIÓNS 

FERNANDO CASAS 

Decena de esculturas en 
madeira, baixo o título 
Agua, na galeria Anexo. De 
Luns a venres de 19 a 21,30 
h, até o 15 de Setembro. 

LINO MARTÍNEZ 

No Museu de Pontevedra, 
edificio Sarmiento, mostra 
antolóxica de Lino Martínez 
Villafinez. Tamén está aber
ta a mostra Novos valores 
98. Até o 13 de Setembro. 

FISURAS NA 
PERCEPCIÓN 

A Bienal de pintura chega á 
sua XXV edición. Fisuras na 
Percepción é o título da mos
tra na que participan máis 
de vinte artistas, Antoni 
Abad, Mónica Alonso, Car
los Barros, Alberto Camei· 
ro e Dario Villalba entre ou- · 
tras. No Pazo de Congresos 
até o 20 de Setembro. 

ANTÓN GOYANES 

A Sala de arte de Caja de 

PRÉMIO ÁNXEL FOLE 

A Associación Pedagógica Jornadas do 
Ensino de Galiza e Portugal oferece 14 
obradoiros e 10 cursos de caracter prá
tico, coordenados por docentes da Ar
xentina, Alemaña, Hungria, Portugal, 
Castilla-La Mancha e Galiza. Máis da 
metade dos cursos están especialmente 
indicados para educadores sociais, lu
dotecários e monitores de tempo libre. 
As ]ornadas de Ensino, que xa chegan a 
sua XXII edición terá lugar en Ourense 
do 24 ao 29 de Agosto. Maior informa
ción no teléfono 988 248 141. 

A Fundación Caixa Galiza e o xornal El 
Progreso convocan a Xlll edición do pré
mio literário Ánxel Fole. Estabelécese 
un único prémio de un millón de pta. 
Poderán optar ao prémio todas as persa-

Madrid acolle a mostra de 
pintura de Antón Goyanes. 
Realizadas nos últimos cinco 
anos, agrúpanse baixo o títu
lo de T erritarios privados. Até 
o 30 de Agosto. 

lNQUEDANZAS 

Esta semana clausurarase a 
mostra Inquedanzas compos
ta dos artistas Sebas Anxo, 
Berta Ares, Marga Conde, 
Natalia Pérez, Pancho Ro
diño e Lola Solla. 

Redondela 
• EXPOSICIÓNS 

ARTELI~O 

O Sábado 22 finalizará a 
Artelixo98, instalada nas 
Prazas Públicas e a Casa da 
Cultura da vila. 

Santiago 
• EXf)9SICIÓNS 

PHILIP WEST 

Até o 31 de Agosto per
manecera aberta, no Pazo 
de Bendaña, a mostra do 

surrealista inglés Philip 
West. No primeiro andar 
<leste mesmo pazo e até 
Setembro abre a mostra La 
mujer niña habita en una is
la afortunada, escolma de 
pinturas e esculturas de 
Eugenio Granel!. 

ADOLFO SCHLOSSER 

Está aberra no CGAC a re
trospectiva do escultor aus
triaco Adolfo Schlosser, 
composta por un toral de 60 
pezas e 1 7 debuxos criados 
entre 1976 e 1998. 

CARLOS FRANCO 

Até Setembro abre na Ca· 
sa da Parra a mostra de pin
tura de Carlos Franco. 

GORDON 
ÜNSLOWFORD 

No Museu do Povo Galega 
exíbese baixo o título Mi
rando no profundo a obra do 
surrealista inglés Onslow 
Ford. 

•MÚSICA 

)AZZ 

Entre o 26 e o 28 de Agos· 
to desenvolveranse no Au~ 
dit6rio da Galiza as actua
cións de jazz do programa 
de Milenium Festival. Será 
Geri Allien Trio & Wa
llance Roney quen dea co
mezo ás actuacións o Mér· 
cores 26. O Xoves 2 7 ac
tuará John Zorn. E o Ven
res 28 pechará o festival 
Steve Coleman Big Band. 
Todas as actuacións terán 
lugar ás 23 h . O prezo das 
entradas é de 1.000 pta. 

ÓPERA NAPOLITANA 

A Cappella della pietii de 
Turchini, dirixida por An-

Dirixicla por 
Peter Brook, 
representa.se 
no Cine 
Capitolde 
SANTIAGO a 
obra Oh les 
beaux jours. 
Tamén na 
capital 
galega 
están fls 
Comeáiants 
coa obra f/s 
genis del 
foc. 

Geri Allen, 
na foto, e 
Wallace 
Roneyvan 
estar en 
Compostela 
odia 26. 
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Anúncios de balde 
• Publicado xa o número cero do 
boletfn llterário Alentfa do Colecti
vo Humilladoiro e colaboradores. 
Para recibilo enviar un selo de 35 
pta. ao Apdo. 816, 15080 A Coruña. 

•Precisa Directoras. Empresa lí
der sector venda directa, Xoieria
Cosmética-Moda. Soldo máis in
centivo. Información 902 200 505. 

• Xa está na rua o número 17 da 
revista Mocldade que edita Galiza 
Nova. Nete número aparecen artigas 
sobre o 1 Og aniversário de Galiza No
va, as orixes do Día 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 recebaras completmente 
gratis a nosa publicación na tua casa. 
Le e difunde!. 

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

• Desexaria manter corresponden
cia con españols asl como recibir 
axuda humanitária 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 ende
rezo: rua Morales Hidalgo, Ponteareas 
36.860. Envíanse contrareembolso de 
750 pta. Tamén podes consultar a sua 
páxina en internet: http: // www arra
kis.es/ - .Kikoneves ou o seu correo 
electrónico Kikoneves@ arrakis.es. 

• lnglésa nativa licenciada. Clases 
traducclóns. Teléfono 986 436 521 . 

• Camiseta Galiza sempre isubmis
sa! 8 venda por ANOC da Terra de 

tonio Florio representará 
no Teatro Principal a obra 
l crionfi deU 'Opera Buffa. Do 
20 ao 21 de Agosto ás 22 h. 
A entrada val 2.000 pta. 

•TEATRO 

ELs CoMEDlANTS 

O Mércores 19 X ves 20 
p la Praza do Obrad iro, 
Rua do Vilar, Rua N va e 
Praza da Quintana co seu 

pect cu lo Els Genis del 
[oc, a partir das 23,30 horas. 

PETER BROOK 

Vigo 

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 Ferrol. 

• Véndese artesania feita con fro
res (diademas, coleteiras, pasadores , 
pinzas ... ). Telf . 986 540 562, potas 
noites desde as 22 h. Perguntar por 
E lisa. 

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

• Manual de iniciac;om a língua ga
lega. Socolingüística, morfosintaxe, 
ortografía 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 
cadrados en Melrás (Concello de 
Sada) . Edificable (Vivencia familiar 
illada). Edificabilidade de O, 1 O metros 
cadrados por cada metro cadrado. Al
tura máxima de 6,50 m. (baixo, unan
dar e aproveitamento 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, Bergo e Cabreira, Padornelo 
e Sanábria. Interesados redijam-seao 
Apartado Postal n2 5.5094. 28080 
Madrid, com opqom de especialidade 
ou conhecimentos, sinalando jeito de 
contactar e tempo livre a dispar. 

• A Asociación chantadina A Char
ca distribue de balde sendeiros po
los vellos camiños reais na serra 
do Faro, no apdo . 35 de Chantada 
ou no teléfono 982 162 582. 

• Otrécese intérprete de tangos, bo· 
leros e rancheiras á xente interesada 
en formar un grupo musical en Santia
go de Compostela ou bisbarra que ges
te destes estilos . Chamar ao teléfono 
981 891 592 a partir das 22 h. Xulio. 

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

• Véndese cafeterfa 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 Rotel, au
tofalantes JBL, Subwoofer JBL, Cd 
Tecnics, estantería de piñeiro macizo 
de 4 metros. Teléfono 908 989 1 OO. 

• Lingua Nacional n2 9 Boletim de 
informac;om Lingüística editado 
pola Associac;om Reintegracionis
ta Artábria de Narom e Ferrol: Ti
mor Leste, Mirandes, Os nossos ape
lidos: em galego!, Povo Nukak; Ber
ber ... 12 páginas, noves conteúdos: 
curso de introdugom e alfabetizac;om 
no galega correcto (11~) . Material para 
se autofinanciar: livros de língua e li
teratura, camisetas, bandeiras, auto
colantes ... envio gratuito a quem o 
desejar. Encomendas no apdo . 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 m• ao pé da 
praia, na residencial Armona. Cha
mar aos teléfonos 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 
Corte Inglés de Vigo. Teléfono 986 
410 321 de 9 a 13,30 e de 16 a 20 h. 

• A Xanela, revista cultural das 
Mariñas, chegou ao número 5 nes
ta primavera. Pódese solicitar a Aso
ciación Cultural Eira Vella no Apdo. 
107 de Betanzos , acompañando a 
petición dun seto de 55 pta. para gas
tos de envio. 

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

• Alúgase cuarto en Casa de Cam
po perto de Pontedeume. 981 433 
862, ás noites. 

• Oferecese baixista para grupo de 
rock en Vigo. Perguntar por Begoña 
de 10 a 14 no 981543831.+ 

IN CORPORE SANO O ARTISTA 
NO SEU SÉCULO 

O X ves 20, o Venres 21 e 
o 26, 27 e 28 de Agosto o 
Cine Capitol acollerá a ac
tuación do grupo de teatro 
Peter Brook, que represen 
tará Je suis un phénomene. 
Texto de Marie-H élene Es
tienne e Peter Brook, a par
tir do libro Unha mem6ria 
prodixiosa de Alexandre R. 
Luria. O prezo da entrada 
ten un custe de 2.000 pta. 
Todas as actuacións terán 
lugar ás 21 h . 

• EXPOSICIÓNS 
C omposta por fotografias, 
pinturas e escultura, abre 
na Casa das Artes a mostra 
In corpore sano, 75 anos de 
arte e deporte na Galiza. 

A Casa das Artes acolle, 
durante estes dias, a mostta 
antolóxica de José Frau. 

Sanxenxo 
• ACTIVIDADES 

CONTACONTOS 

O sábado 22, Kalandra 
Editora apresentará os seus 
últimos traballos, na Bi
bloteca Municipal ás 
20,30 h . Unha série de se
sións de animación á lei
tura que leva a cabo a edi
tora infantil. 

IN WONDERLAND 

Na galeria Artefacto está 
abeta a mostra de fotogra
fia e escultura de Marina 
Couñago Enríquez. Até o 
vindeiro 13 de Setembro. 

CHlCHO SOLVElRA 

No Cenrro Cultural de Bea
de está aberta a mostra de 
pintura de Chico Solveira. 
Aberta até finais de mes. 

SAHARA NO CORAZÓN 

No Café Universal está 
aberta a mostta "O Sáhara 
no Corazón'', composta por 
fotografias dos campamen
tos de refuxiados saharauis 
de Tinduf. Organiza Médi
cos sen fronteiras. 

Lisboa 
• EXPOSICIÓNS 

ANos 80 

Na rua Coberta do Edificio
Sede da CGD (rua Brito 
Aranha), permanecerá aber
ra até o 31 de Agosto Anos 
80, mostra que comprende 
122 obras dos anos oitenta 
de 38 artistas de 3 continen
tes, como Anish Kapoor, 
Miquel Barceló e J uliiio 
Sarmento, entre outros. • 

Encrucillado XOAN COSTA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Horizontal 

l. Vaga. Sexto mes do ano 2. Sete máis un, no 
plural 3. De carácter elevado. Asociación de 
pais de alumnos 4. Posuír. Instruído coa leitura 
5. Desproporcionado 6. Unha especie de cogu
melo. Batraquio moi frecuente en pozas, lagoas 
e regos 7. Escoita. Forma coloquial de daqueles 
8. Privación de alimentos en certos días por 
prescrición relixiosa 9. Medida, estado, grao. 
Forma dialectal de eses. 

Vertical 

1. Asistente a unha aula non matriculado co, 
mo alumno. Letras de órgao 2. O poente 3. Dar 
voltas, enrolar. Título dos reis de Persia 4. Ao 
revés, entrada do mar na terra pola desemboca, 
dura dun río. Individuo natural de Xudea 5. 
Reprodución de documentos escritos a través 
da rede telefónica 6. Expresión que se di a un 
animal para que pare. Iraquiano 7. Que xa foi 
utilizada. Algúns, certos 8. Corrupto, putrefac, 
to 9. Sufixo con sentiido diminutiivo. Lugar no 
deserto onde hai auga. • 

Caldo de letras 
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Xosé Morales ensina aos mozos de Vilar de Santos 
a cachona un xogo tradicional da Límia esquecido durante décadas 

Xuntarse á noitiña para xogar como hai cuarenta anos 
-<>PAULA BERGANTIÑOS 

Á tardiña gostan de ir á pisci
na. Cómpre agardar até as oi
to do serán alomenos para 
velos xogar ás portas do 
Concello. Aos mozos de Vilar 
de Santos venlles a noite xo
gando á cachona na praza na 
que, camuflado cunha pedra 
ao longo do dia, durme o bu
rato ao que chaman o santo. 

O Sábado ás oito empezan a 
cair as primeiras pingas. A tor
menta mollou a eito e no chan 
esbaran. É tempo de escoitar a 
experiéncia coa cachona hai 
máis de cua renta anos que 
adoita lembrar Xosé Morales e 
que hai arredor dun mes trans
mitia aos mozos da vila. 

"Con dez ou once anos iamos 
coas vacas á veiga pala que an
dabamos. descalzos. Xogaba
mos dez, vinte ou os que nos 
xuntáramos e o tempo non esta
ba limitado porque o que quería
mos era pasar a tarde". Tampou
co habia perdedor e gañador, 
simplesmente "o máis parvo era 
o que pasaba máis tempo tenta
do meter a parcha no santo" . 

Daquela ainda existia a Lagoa de 
Antela. "lamas a cabalo das bu
rras, direitos ou de xeonllos por
que a auga chegaba moi arriba". 
Para ir coas vacas habia tres ca
miños. Por Vilanova iase á Aci
beira, por Tapada á Coutada e 
por Albariño ao Magárcio. "Na 
encrucillada, os que chegaban 
primeiro deixaban unha marca 
coa que indicaban o camiño es
coll ido para o dia. Asi , os que 
marchaban máis tarde, sabian do 
lugar no que cadraba xuntarnos". 

"No Inverno era cando máis en
redabamos porque no verán ha
bia traballo que facer nas casas. 
T amén pasabaritos o tempo c9 
calviño, o terrón ou o espeto. A 
billarda collémoslle medo por
que houbo un mozo que perdeu 
un olla xogando". Tamén acos
tumaban bañarse no ria Limia. 

PAULA BERGANTIÑOS 

"Saiamos da auga cunha fame 
negra. As nais cosian os colares 
das camisas para que non pui
désemos espirnos. Nós cortaba
mos o fio coas navallas e des
pois de bañarnos uns cosiamos 
os colas dos outros". 

Non habia cartos e o que que
ri a enredar tiña que facer os 
seus próprios xoguetes. "Coas 
cabezas dos nabos que eran 
redondas faciamos as rodas 
dos carros e coas alargadas os 
chedeiros, a costela dos cestos 
servianos para as carracas e as 
caixas da froita utilizabámolas 
para facer zunideiras". 

Xosé Morales tiña catro irmáns 
e o dia que quixeron unha bici
cleta tiveron que ir gañala a 
Castela. Con 13 anos marchou 
por primeira vez ás segas, a on
de volveu as catorce tempadas 
seguintes. "A primeira viaxe ia
mos todos nun camión tirados 
como sacos de patacas e tapa
dos cunha manta. O tren apro
veitám olo nos últimos anos. 

Durmiamos nas 
terras e t iñamos 
que traballar ainda 
que co sol cairan _ 
os paxariños". 

Máis de cuarenta 
anos despois Xosé 
Morales , que ta
mén traballa no 
Museu da Lím ia, 
ensinoulles O XOQO Xosé Morales, na foto con Sérxio, Vanessa e lolanda, 
típico da cachona tres das rapazas de Vilar de Santos que adoitan xogar 
aos rapaces de Vi- á Cachona. 
lar de Santos . A 
parcha faise coa madeira da raiz lúdica dos viciños no campo_ 
do uz. "Era o que utilizaban os fe-
rreiros como carbón , unha raiz Regras do xogo 
moi gorda que queimaban nun 
pozo que lago tapaban con terra 
até que se apagaba". Sérxio, Va
nesa ou lolanda comentan que a 
Xosé saiulle mellar tallada a se
gunda parcha que a primeira e 
constatan que como daquela, o 
xogo segue sen ser competitivo. 
"lntentámolo facer con pontos 
pero non funcionou". Se cadra 
porque neste tempo ainda nasce 
como unha expresión da relación 

Os xogadores teñen unha ca
chona para mover a parcha que 
un deles ten que meter no bu
rato central , o santo. Rodeando 
o santo e de costas a el, o resto 
dos mozos tratan de impedilo. 
Ao tempo cada un deles ten 
que coidar que o que leva a 
parcha non pause a sua cacho
na na sua zucha, cada un dos 
círculos dibuxados no chan . • 

Instinto 
Básico 
MANuEL CIDRÁS 

Os últimos acontecemen
tos no Ulster ilustran de 
xeito particularmente 

penoso as dificultades do proce
so de paz. Este nace da raciona
lidade política dos contendentes 
e se explica dende ela, pero a fé
rrea o posición d e radicais 
unionistas e republicanos non 
direi eu que careza por completo 
de racionalidade ( co usa que 
descoñezo) pero si que dende 
logo implica elementos alleos á 
racionalidade, causas que teñen 
que ver coa emotividade e cos 
instintos. Por iso, se cadra, os 
obstáculos á paz haxa que velos 
dende a óptica da antropoloxía 
ou, mellar, da etoloxía. 

Dende o fondo , qu ro dicir. 
No er human ( n todo nó 
por tanto, e mesmo no eñor 
Mayor Or ja como paradigma 
de hom de ord ) aniña un in -
tinto d inncgabl raizame ani
mal qu n impulsa a non ceder 
na conrcnda ata aniquilar ao 
enemigo. N te plan primario, 
toda loita é unha loita a marte, 
real (o aniqui.lamento) ou im
bólica (a derrota). O requinta
mento da marte imbólica do 
derrotado non é a elobaración 
humana non que está perfec
tamente odificada no reino 
animal. E ta que p d riamo 
chamar de forma efecti ta m -
tinto asasino non é enon unha 
espécie do instinto de conser\'a
ción, o máis básico de todo , xa 
que o inimigo vivo é sempre un 
perigo. Para dar egundade non 
hai máis victoria nin derrota que 
a total. Lago se supón que está o 
plano da conciencia e a raciona
lidade, para evitar que o impulso 
e convirta en imperativo por

que, ainda que no poidamo 
comportar como ta 

tas. 

van 

VOLVER AO REGO 

Hai nove anos, en Agos
to, mentres o país ardia 
coma unha meda, Fra

ga ria a boca chea a torpeza do 
Governo Tripartito . As 
250.000 hectáreas de monte 
queimadas servéronlle ao PP 
de trampolin eleitoral. 

A lguén avisou que por pagar 
máis gardas non se evitaba un
ha segunda edición da desfei
ta, se continuaba o descuido 
do bosque e medraba o mato. 

Este A gos to, Fraga ten o riso 
xelado e di que o terro rismo 
do lume que nos invade é res
ponsabilidade de todos os con
tribuintes. + 




