
Prémio a Santiago, unha ddade mor:iumental 
para viver . 
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os sindicatos máts críticos coa Xunta gañan as 
~leicións no ensino 
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PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

Miguel García (AMI): 
"O independentismo 

non é un maximalismo, 
senón 

unha necesidade" 
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A Rianxeirci celtista máis perta 
dos cuartos de final 
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Homenaxe o dio catro a Marinhas del Valle, 
membro histórico das lrmandades da Fa/a 
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O sector da imaxe 
reclama á Xunta unha 
cidade audiovisual 
en Co_mpostela 

(Páx. 27) 

Pilocha volta á canción con 
poesias ~e mulleres-

(Páx. 21) 

Posto de traballo, 500.000 e 
coche con chofer 

Se en todos os partidos o recámbio de candidato é, en ben de oca, 
sións, un motivo de disputa, hai que recoñecer que PP ten máis 
facilidade que outras forzas para quitar, poñer e pechar fila . Velaí o 
actual alcalde de Vigo, desprazado e ninguneado polo partido, e en 
embargo, fidel ao seu señor. Pepe Ca tro, sempiterno portador da 
vara de mando en Ponteareas ven de de cu rir a e usa da paz ínter, 
na habitual do PP. A el oferecéronlle por deixar a alcal ia: o indu[, 
to (está condeado por abuso de aut ridade e fal eament de do u, 
mento público), cincocent mil pe etas a m , un carg d a 
ria nunha empresa de Vigo, coche con chofer e a egunda praza na 
candidatura para o seu fillo. O asunto fíxoo públic o pasa dia 23 
o próprio Pepe Castro. Fraga, con cente d grav e d críbel que é 
a acusación apurouse a negalo todo. Pero n n é a ond . + 

IA HABANA FIASH 
Xavier Alcalá 

Unha fascinante reportaxe 
sobre a Cuba de hoxe escrita 
en boa parte a través dos olios e 
a memoria dos galegas 
que alí quedan. 

* ..... 
* 
* 
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I ublicamos as fotografías dos cru
ceiros desaparecidos para facili
tar a su.a localización". Aso
ciacións culturais e páxinas web 
dan a alerta dos roubos. Os vici
ños tamén toma consciéncia; al
guns deles interpelan a quen se 
achegue uns metros ás cruces 
para coñecer as suas intencións. 
Case todas as da zona foron re
al izadas a finais do século xv111. 

Rafael Lema, da centro Bias Es
pín, foí un dos primeiros en de
nunciar · o roubo da cruz de Ca
rreira, en Zas. "Era o mesmo dia 
que estaban descubríndo unha 
necrópole sueva do século VI. 
Botamos andar por un camiño, 

. que resultou ser un ha calzada 

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 
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r:;':j\V!'_.~! ·N:a·costa da Morte non hai 
· · sébt'as satánicas". 'Os viciños 

están convencidos de que o 
roubo de cruceiros en Zas e 

Laxe non ten que ver co culto 
ao demo, botando por terra 

unha das hipóteses da policia 
autonómica. Oito cruces 

desapareceron en menos de 
quince dias. No último ano e 

,.;_.. .. medio, calculan que foron 
arrincadas ao redor de trinta. 

Roubar os cruceiros é doado, segundo denúncian os viciños, e moitas das pez:as rematan en fincas particulares. Á esquerda, a 
fonte que o. alcalde de Covelo construíu a partir dun cruceiro esnaquiz:ado 

romana, e á altura do cruceiro da 
Volta da Agra, deime canta de 
que non estaba a cruz. Na víspe
ra pasara polo mesmo lugar e 
estaba ali. Ainda se vian as pe
gadas na herba", sinala. A raíz 
desta denúncia, ·comezaron os 
víciños doutras parróquias a dar
se conta de que faltaban outras 
sete cruces. O dato tamén provo
cou que a policía autonómica co
mezase a facer pesquisas. 

"Con duas persoas é de abando. 
Non é precisa nengunha organi
zación complexa para roubar es
tes cruceiros. Alguns deles están 
en lugares illados, onde é moi fá
cil non ser visto.", explica Rafael 
Lema .. Para levarse o cruce ira, 

completo, un tratar con brazo 
móbil é o máis utilizado. O centro 
Bias Espin ten inventariados e fo
tografiados os cruceiros da zona, 
tamén os agora roubados, Te
men que os ladróris ataquen as 
cruces de Borneiro, en Cabana, 
unha parróquia extraordinaria
mente rica nestes símbolos, da 
que xa se levaron un rotatório, un 
tipo peculiar de cruceiro que se 
podía virar aos catro ventos de
pendendo cal fose a pregária. 

Cruces para decorar a finca 

En Mazaricos, haí catre denún
cias recentes de· roubo de cru
ceims. A última, ponto de refe
réncia da parróquia 9e Colun~. 

foi a cruz de Basteira e os vici
ños tamén o relacionaron cos 
roubos da Costa da Morte. O 
destino final dos cruceiros po
den ser os anticuários ou, coma 
no caso das cruces, os chalés e 
fincas privadas. Este último ía 
ser o destino do cruceiro de Ví
lar ~n Guitiriz, cuxo roubo foi de
nunciado o pasado ano e, tras a 
persisténcia viciñal, devolte se
manas despois. Luz, a última 
caseira de Vílar presenciou co
mo dous empregados de lnge
mar metían nun camión o cru
ceiro e o levaban para un arma
cén. Sospeitan que algun direc
tivo da empresa tiñan gañas de 
coloc.alo na sua finca. 

P_asa ª p~a. seguinte 
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Ven da páxina anterior· 

Os caseiros foron ao cuartel da 
Garda Civil e denunciárono. 
Apoiados por outros· viciño·s,, 
montaron tal rebúmbio que tal 
como o levaran, o cruceíro foí" 
devolto nunh.a noite. 

A cobiza por este património 
afecta incluso aos alcaldes. En 
Covelo, o cruceiro, situado no·ce
mitério, fendeu en várias pezas ,e ·· 
unha delas foi parar á finca priva
da do alcalde. Con el, o popular 
Xosé Costa mandou facer unha 
fonte, que luce no seu xardin. Un 
grupo de mozos fotografou a fon
te e denunciou ao alcalde, pero 
tampouco lle pediron responsabi
lidades. Simplesmente o concello 
ten un cruceiro menos. 

"Estamos case seguros de que 
se trata de persoas, sempre as 
mesmas, ou que traballan na 
construción ou, en calquera caso, 
que queren as cruces para cha
lés, en cidades como Vigo, A Co
ruña ou Madrid. As cruces que 
rouban son lisas, non teñer nen
gu n santo. Unha vez colocadas 
nunha finca, como se van distin
guir? É difícil amasar que é patri
mónio roubado. Feíta nova nun 
canteíro pode cus-
tar entre vinte e 
trinta mil pesetas", 
canta Lema, quen 
rexeíta a hipótese 
de sectas satáni
cas. "Na Costa da 
Marte non haí sec
tas e, en todo ca
so, o espiritismo 
da zona respeita 
os templos e as 
cruces". 

Manuais 
do roubo 

O património á in
tempérie, do que 
Galiza é un paraí
so, é o que corre 
máis perigo. Non 
todos os cruceiros 
están rexistrados 
pala Xunta e, dase 
o caso de que se 
desaparecen pode 
resultar que nunca 
teñan existido. O 
grande auxe das 
guias de coñece
mento do país e 
das suas comar
cas convértense 
sen querelo en 
manuais para os 
ladróns. O que pa
ra o autor é boa 

. intención en descobrir un cruceiro 
esquecido nunha paraxe natural, 
convértese nunha descripción 
completa dunha peza para roubar 
sen ser rr¡olestado. · 

Os viciños de E.stribela, bairro 
. mariñeiro de Pontevedra, recia= 
man trinta anos despois que o 
seu cruceirb volte ao lugar orixi
nário despois de set' transladado 
polos responsábeis do concello. 
Out_ros rematan esnaquizados 
polo inimigo que representan os 
coches. Na Seca; tamén en Pon
tevedra, á marcha atrás dun au- " 

· tobus tirou o cruceiro, accidente 
que .se ten ~epetido noutros luga
res. ' o chofer baixou, veu 'a des
feita e marchou sen que ninguén 
pedise responsa~!lidades. 

"Fanse cruceiros novas para 
restituir os que can ou para fif1-'' 
cas particulares. Hai canteiros 
que se adican a imitar a0s cru
cei ros populares", 'sinala Xan 
Casabella, profesor da Escala 
de Arquitectura da Coruña, que 
ten un convénio asinado coa 
Xunta para inventariar os crucei
ros e petos de ánimas. 

Ao traballo ainda lle quedan 
catro anos para 
rematar. "Non 
sabemos exac
tamente cantos 
cruceiros hai 
pero podemos 
multiplicar o nú
mero de conce-
11 os por unha 
média de co
renta cruceiros 
en cada un", si
nala Casabella. 
Explica que "a 
proteción xené
rica dos crucei
ros fai que se
xan os conce
llos os que nos 
planos de urba
nismo decidan 
o que conser
van e o que 
non". O cruceiro 
de Melide pasa 
por ser o máis 
antigo, do sécu·
lo XVI "pero hai 
de todo, valora
mos en catro 
categorías, e 
suponse que ao 
rematar, a Xun
ta terá datos de 
abando para 
saber que pro
teción precisa 
cada un".+ 

Un património vivo 
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O ROUBO DUN CRUCEIRO, NO CORPIÑO? É O ULTIMO DOS ESPOLIOS 
QUE SUFRIU A ARTE DA COMARCA DO DEZA 

OS LADRÓNS DA HISTORIA 
XosÉ LUNA SANMARTIN 

Hai algúns días os ladróns roubaron'., na localidade 
lalinense do Corpiño, un cruceiro. Os ladróns levá, 
ronse como botín algo máis que unha obra de arte. 
Arrebatáronnos, en palabras de Castelao, unha ora, 
ción de pedra que fixo descender un perdón do ceo, 
polo arrepentimento de -
quen o pagou e polo sentí, 

onllo, mentres levanta a direita en actitude de bendi, 
cir- e o releve da esquerda -que representa os ani, 
mais emblemáticos dos evanxelistas Xoan e Lucas-. 

Estes dous relevos están, hoxendia, no museo de es, 
cultura e pintura medieval 
Frederic Marés, sito na 

mento de que o fuco. Non 'Q 
se trata dun caso aillado. ' s 'd.ous relevos roubados 
Ao longo da nasa história 

Pla~a de San Iu, en pleno 
centro neurálxico do Case 
Antic, no bárrio gótico de 
Barcelona. foron moi frecuentes, nesta 

comarca, os roubos e espo, 
liacións da nasa arte. 

no Carboeiro están no 
museo Marés de Barcelona Na miña visita ao museo, o 

pasado verán, comprobei, 
que os dous relevos de Car,, 
boeiro foron comprados 
por Marés a unha coleción 
privada de Barcelona. Trá, 

Lembrémonos, por exem, 
plo, da desaparición do 
primitivo tímpano románi, 
co da igrexa parroquial de 
San Xoan de Palmou, no 

que llos comprou á coleción 
privada Birk" 

concello de Lalín. Foi moi 
<loado para os ladróns fa, 
cerse coa peza -representación do Agnus Dei cun, 
ha cruz sobre unha pata dobrada- situada nun valo 
dunha leira próxima. 

Pasados uns anos, unha fotografía deste tímpano foi 
publicada no catálogo de poxas da casa Nela Longa, 
ri de Milán. O prezo de saída era moi elevado. Pre, 
sentábano como "Tímpano románico procedente 
do sur de Francia". 

Outro exemplo, tristemt'mto famoso, foi o roubo de 
dous relevos do tímpano, da fachada ocidental, da 
igrexa de San Lourenzo de Carboeiro, no concello de 
Silleda. Os ladróns leváronse, a mediados da década 
dos cincoenta, o relevo central -que representa ao 
noso Señor, coa coroa e cun nimbo crucífero, senta, 
do, suxeitando un libro coa mán esquerda sobre o xe, 

tase da Colección Birk que 
pertencia, a un alemán, ¿¡, 
rector da Bayer, na cidade 

Condal. Segundo a factura, que está no museo, foi 
Erika Birk, filla do devandito director, a que vende, 
ría, o trece de Marzo de 1980, os dous relevos rou, 
hados de Carboeiro xunto cun terceiro·relevo -cos 
símbolos de San Mateo e San Marcos- réplica do 
que aínda permanece in situ. O museo pagou, por es, 
te matestas co tetramorfos, setecentas mil pesetas. 

Cómpre non esquecermos xamais do naso patrimó, 
~io histórico,artistico. lsto si que é auténtica Terra 
Unica. Onde estará o cruceiro do Corpiño? En que 
catálogo de poxas, fondo de museo ou colección pri, 
vada aparecerá? Estes ladróns non rouban, tan só, a 
nosa arte; asem:;i.de están a secuestrarnos a nasa me, 
mória histórica e social, a nosa identidade comarcal, 
a nosa interpretación do devir e do sagrado. Non son 
uns ladróns calquera. Son os ladróns da história. • 

A mesma semana que Compostela recibia o Prémio 
Europeo de Urbanismo, poñíase de novo de 
actualidade o roubo de cruceiros palas raspuñas 
habidas na Costa da Marte, ainda que ven senda unha 
prática continuada desde hai décadas. Ambas as 
novas, que debían de ser contraditórias, son, 
nembargantes, a mostra enxer9ábel dunha política 
cultural que esquece completamente a cultura popular. 

do Património abordan o problema con eficácia. Os 
primeiros porque non o teñen, na prática, como un 
dos seus cometidos, os segundos, porque non 
existen na realidade. Mentres tanto., a voz pública 
sabe ben quen son os que comercian co noso 
património, alguns recibindo orzamentos oficiais ou 

atentados de todo tipo e, se hai roubos, os 
mecanismos legais axeitados para resolvelos. O 
primeiro mecanismo,é o dun inventário exaustivo 
para, cunha declaración individualizada, ter unha 
constáncia da sua existéncia e poder así buscalos. 
Xunto a esto, é necesário unha campaña de 
culturización e conscienciación da povoación, que só 
se pode facer desde o coñecimento real. 

Non é esta unha afirmación arbitrária. A desaparición 
da sección de etnografía dos organigramas da Xunta 
( cos máis de cen bolseiros que estaban a catalogar o 
naso património) ou as condicións de miséria 
orzamentária cos que dotan ao Museo do Pavo 
Galega, son unicamente os dous feitos máis 
significativos da valorización que se lle dá a un dos 
capitais económicos máis fortes do país, sobre todo 
cando pretenden lanzar un sector como estratéxico a 
partires do turismo rural de calidade. 

Frente,á Policía do Património, que na maioria da UE 
ten un papel fundamental, aquí nen a Policía seudo
Autonómica, nen o pretendido Carpo de Inspectores 

senda os seus administradores. · 

Os cruceiros non só están comestos e tapados palas 
silveiras e palas xestas, senón que son os campos, 
largos ou eiriños xunto aos que se amorean os , 
troncos, se apila a leña, se aparcan os coches que 
algun dia tirarán con eles e, invariabelmente, tamén 
as bolsas de líxo e os contadores, se os houbera, 
Falta consciéncia sobre a arte máis viva da nasa 
cultura. Un arte que xogou e ainda xoga un papel 
fundamental nas nasas vidas: está presente ñas 
festas e tamén nos funerais. 

Estes bens de interese cultural individualizado 
necesitan outra valorización institucional do 
património que leve consigo a conservación , a 
restauración se fixese falta, a prevénción de 

Desde o Governo autonómico pretéxtase que ternos 
un património cultural tan amplo que non podemos 
protexelo. Nestas afirmacións tamén vai, implícita a sua 
concepción do património e da cultura. E este capital 
cultural e económico inxente, que bebe na raigames 
dunha das culturas que máis humanizaron a natureza, 
o que- hai que protexer cunha actuación extensiva. 
Pero esta política estaria moi lonxe dos fastos dos 

1 

Anos Santos e Terras Únicas, de inauguracións 
multitudinárias, de convénios millonários con entidades 
e do destrüte,elitísta. Non deberían esquecer que., 
históricamente, a apropriación dos cruceiros xerou 
fortes conflicfos de orde público.+ 

ANOSA TERRA 
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A CULTURA DA SILVEIRA 

Se lanzamos unha ollada rápida aos xomais nos ultimos dí
as tetemos como resultado a constatación clara da perda e 
destrución continuada dunha parte do noso Património 
Cultural. Á pérdida mesmo física por alteración e destru
ción hai que engadir agora o roubo, parece que sistemáti
co, que incluso chega a ·afectar a aqueles elementos so
branceiros que pola súa importáncia teñen un interese re
levante para a permanéncia e a identidade da cultura gale
ga a través do tempo. Elementos estes, entre os que se ato
pan os cruceiros, aos que a sociedade, conscente da súa 
importáncia cultural, quiso protexer e conservar mediante 
leis para asegurar a súa transmisión ás xeracións futuras. 

As figuras xurídicas de proteción dos elementos que con
figuran o noso Património Cultural están recollidas na 
Lei do Património histórico Espanol (Lei 16/85) e na Lei 
do Património Cultural de Galicia (Lei 8/95). Ambas re
collen que os elementos máis sobranceiros do Património 
Cultural deben ser declarados Bens de Interese Cultural 
(B.I.C) e, en consecuéncia, seren obxecto da máxima 
proteción. É máis, a pesares de que a Lei de Galicia non o 
recolleu, pola Lei do Estado teñen a. consideración de 
B.I.C unha série de bens, entre os que se atopan os cru
ceiros, sen necesidade de procedemento administrativo 
algún. 

Por tanto os cruceiros gozan, en teoría, da máxima prote
ción e tutela por parte. das administracións públicas. Pro
teción que non se refire xa ao elemento físico, senón que 
abrangue esencialmente ao valor cultural que estes bens 
encerran e, con isto, favorecer o aceso dun número maior 
de cidadáns á cultura. Non estamos a falar de cousas abs
tractas, falamos de documentos, da nosa memória, dunha 
fonte imprescindíbel para escriber a nosa própria história 
como pavo. 

Un cruceiro é algo máis que un varal qu.e sostén unha cruz 
que pode levar ou non figyras, asentado sobre un basamento 
que pode ser escalonado. E un elemento diferenciador e sig
nificativo da nosa cultura; en tomo ao cruceiro fóronse xe
rando lendas, mitos, relacións sociais. Os cruceiros saben de 
límites de comunidades, de rivalidades entre elas, de festas e 
da parada obrigatória camiño último do cemitério. En defi
nitiva, son un dos nasos bens culturais e, por iso, instru
mentos que sustentan e promocionan a nosa cultura. 

Desde a Lei do Património Histórico e da ,súa homónima 
galega houbo un cámbio, con repecto a Lei da República, 
na maneira de lexislar, entender e valorar o Património. 
Agora xa non falamos de "monumento" e si de "ben cul
tural", is to é de referéncias aos nasos valores culturais co
mo sociedade. O obxectivo é que estos valores deben ser 
protexidos, conservadores, acrecentados, difundidos, fo
mentados, investigados e, cousa importante, para a súa 
transmisión ás xeracións futuras. 

É tan claro isto, que incluso nos tempos da ditadura houbo 
a sensibilidade de dotalos dunha proteción especial, incre
mentada ao máximo xa na Lei do 1985. Pola contra, nos 
nosos días, ollamos como os cruceiros, e outros bens do 
noso Património, desaparecen do meio das silveiras e aín
da estamos á espera de coñecer cales son as accións con
cretas que a actual Administración galega está a desenvol
ver para asegurar a conservación e a posta en valor-destes 
elementos sobranceiros do noso Património Cultural. 

Parece pois claro que a Administración non está asumindo as 
r_esposabilidades que a Lei lle encomenda, chegando, por 
omisión, a rozar incluso os límites que marca o Código Penal. 

"As silvas protexen o Património". É unha frase que te
rnos escoitado dalgún responsábel da Administración. Es
ta expresión, a máis de ser unha barbaridade, estamos a 
revelar a mentaliddade elitista que inspira a actual políti
ca patrimonial, segundo a cal o Património é só _entendi
do ou percibido por uns poucos privilexiados, por unha 
mirioria "sensíbel".·Bste planteamento, que procura man
ter alonxada a cidadania da súa memória colectiva e da 
súa identidade, afástase da concepción democrática que 
entende o Património como algo que ten que ser vivido e 
feito de seu pola sociedade. En definitiva, ser instrumento 
de promoción cultural e, polo tanto, estar ao servizo da 
colectividade como camiño seguro cara a liberdade. Plan
teamento p0is moi distante do plasmado na Lei e, en todo 
caso, claramente antidemocrático e alonxado do mandato 
constitucional que asegura o aceso á cultura e vulnera a 
lexitimidade da Administración para intervir no Patrimó
nio cultural que ten o seu alicerce na procura da conser
vación e da posta en valor do Património Cultural.+ 

* Colectivo de cidadáns para reflexionar sobre o Patrimonio Cultural 
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co monumento 
de Asorel 
en primeiró plano;·' 

A.N.T. 

Estévez recolle o prémio de Urbanismo a un mes da sua retirada da política· 

Compostela resolveu o dilema entre 
tradición e modernidade, segundo a UE 
'*P. CASTRO 

"Combinación de desenvolvi
mento urbano e conserva
ción do património históri
co". Estas duas cara erí
sitcas foron determinantes 
para que a Comisión Europea 
e o Consello de Urbanistas 
premiaran a cidade de Com
postela nunha convocatoria 
que contou con 170 candidatu
ras. O xuri tamén considerou 
como "un exemplo de planifica
ción cullural " o plano esecial 
da cidade, consensuado polos 
forzas políticas municipais, 
que solventa "o dilema entre 
a tradición e modernidade". 

O Mércores 18 de Novembro, o 
alcalde compostelano, Xerardo 
Estévez, recollia en Bruxelas o 
Prémio Europeo de Urbanismo. 
Un galardón que pecha á sua 
xestión á frente da cidade, a tan 
só un mes da sua retirada da 
política activa. Para acadar este 
prémio, o modelo de planifica
ción urbanística de Compostela, 
tivo que competir con outras vin
teseis finalistas que se acollian 
aos critérios definidos polo xuri. 

A mellara da calidade do entorno 
tendo en canta que debe incidir 
no benestar cidadán, era unha 
exixiéncia dos expertos que for
maban parte do xuri. Os proxec
tos levados á prática debian ser 
orixinais e cun carácter anova
dor, avaliándose a calidade do 
traballo profisional e o modo en 
que cada proxecto poderia servir 
como modelo para outros poste
riores. Alén diso, o Consello Eu
ropeo de Urbanismo tivo en can
ta, sobre todo, que as actua
cións realizadas estiveran dirixi
das á renovación dos centros ur
banos, á sua restruturación eco-

nómica, que incidiran nos aspec
tos ecolóxicos e que insistiran na 
preservación do património. 

Ánxel Viña, Co-director do Plan e5pecial de 
protección e reabirrtación da ddade histórica 

Plano especial 

O prémio outorgado á cidade de 
Compostela na modalidade de 
planificación local, débese á posta 
en prática dunha série de actua~ 
cións urbanísticas desenvolvidas 
seguindo as directrices recollidas 
no Plano Especial de Protección e 
Reabilitación da cidade histórica. 
Para o xurado europeo, Compos
tela foi capaz de combinar o de
senvolvimento urbano e conser
var o seu património e solventar 
os problemas cos que todo con
xunto histórico ten que enfrontar
se, '1radición e modernidade". 

O Plano Especial de Protección e 
Reabilitación foi aprobado definiti
vamente, co consenso dos gru- . 
pos municipais, en Marzo de 
1997 ainda que a sua andaina 
comezara xa no ano 1988. Entre 
os obxectivos contemplados no 
programa figuran a renovación do 
centro histórico, a preservación 
do património mediante políticas 
de ordenación do uso da cidade, 

o uso residencial combinado cos 
usos económicos, a actividade 
universitária e o uso lúdico dos 

, seus espazos públicos e privados 
e unha axeitada política de reabi
litación dos seus edificios. 

Para xestionar este Plano apro
bábase en 1992 a criación do 
Consórcio de Santiago, un orga
nismo público de xestión no que 
estaban representadas as admi
nistracións central, autonómica e 
local, coa pretensión de acadar 
unha mellar coordenación políti
ca e administrativa para facilitar a 
posta en marcha das actuacións 
urbanísticas a levar a cabo. 

En Maio de 1994 criábase unha 
Oficina Técnica encarregCJ.da do 
deseño, xestión e desenvolvi
mento dos programas de reabili
tacíón da cidade histórica. Os 
seus obxectivos situábanse en 
tres ámbetos: a reabílitación inte
rior das· vivendas, a intervención 
sobre espazos concretos a medio 
e longo prazo e o programa de 
axudas para os locais comerciais. 

As peticións foron chegando a 
esta oficina técnica: houbo 1.017 
solicitudes oficiais de interven
ción, realizáronse 246 obras e 
167 están ainda en execución. 
Apr:obáronse ademais un total 
de 590 proxectos técnicos. O or
zamento destinado a este fin su
perou os 1.700 millóns de pese
tas, dos que uns 650 millóns co
rresponderon a axudas proce
dentes das tres administracións. 

Para os técnicos e arquitectos 
do Consórcio, o prémio. ven re
coñecer "que o proxecto urbano 
de Santiago de Compostela ar
tella, coordena e induce iniciati
vas ao. servizo dunha cidade 
máis integrada socialmente".+ 

ANOSATERRA 

Cento cincuenta mil persoas · 
viven na máis absoluta pobreza, 
segundo o Valedor 
Á vista das cifras recoñecidas polo Valedor do Povo o 
Luns 23 de Novembro, a reivindicación dun salário social 
non só semella xusta senón urxente. Medio millón de 

-persoas en Galiza viven con menos da metade da media 
de cartas no Estado, polo cal son consideradas pobres. 
Ademais, 143.200 viven na exclusión social cobrando 
menos da cuarta pa~te desa mesma media. Xosé Cora 
asegura que a Risga, da que colectivos como a Regal 
(Rede Galega contra a Pobreza) levan pedido a sua mo
dificación, "non está ben encamiñada" e criticou que se 
exixan cinco anos de empadroamento para concedela. + 

Piden á Xunta persoal suficiente 
para os Pontos de Atención continuada 

5 

A dimisión de responsábeis de centros e as denúncias de 
profisionais moveron ao BNG a solicitar no Parlamento 
que a Xunta dote de persoal específico e suficiente aos 
Pontos de Atención Continuada que se están implantando 
no país. Os PAC, que supoñen a desaparición dos 
servizos de urxéncia, están sendo implantados principal
mente en Lugo, xerando conflitos nos que os viciños de
núncian a discrecionalidade da sua ubicación. No que res
peita. aos profisionais, os nacionalistas sinalan que, ao de
saparecer os servizos de urxéncia, vense abrigados "ade
mais das sete horas diarias de traballo en atención ordiná
ria, a facer gardas de tarde e noite". Por estas razóns soli
citaron persoal específico, que se paralice o desmantela
mento dos servizos normais e especiais de urxéncias e 
que se doten os PAC existentes de meios "para minimizar 
as derivacións aos servizos de urxéncia hospitalários".+ 

Os vertidos á ria de Pontevedra 
non serán tratados de acordo á UE 
As directivas da UE sobre depuración de augas residuais 
non poderán ser cumpridas pola Xunta en canto á abriga de 
levar a cabo un tratamento biolóxico. A data límite é o 31 de 
Decembro e o ente autónomo Augas de Galicia ainda non 
sacou a concurso a ampliación da depuradora de Placeres 
nunha ria considerada como "zona sensíbel" -ainda que es
ta consideración aprobada polo Ministério de Meio ambiente 
ainda non foi publicada oficialmente-. O retraso ·pode conle
var sancións economicas por parte da Comisión Europea. 
Francisco Rodríguez, deputado do BNG, perguntou no Con
greso sobre os verquidos da empresa Encé nas minas de 
Tauro, que o Seprona denunciara o pasado ano. A Xunta de
sestimou que se tratasen de sustáncias canceríxenas mália 
que as análises non descartan esa posibilidade. O BNG quer 
que o Govemo avalie estes vertidos e saber se hai algunha ini
ciativa para solventar este problema medioamebiental. + 

O alcalde de Ponteareas 
apreséntase como independente 
Xosé Castro anunciou todo de unha vez o Luns 23 de 
novembro; a a oresentación dunha lista independente 
tras a decisión do PP de retiralo, a renúncia da sua tilla 
Maria Nava como deputada en Compostela e as preben
das que lle oferecia o seu partido a cambio de que non 
voltase a apresentarse ás eleicións. Segundo Castro, 
que leva trinta anos na alcaldia de Ponteareas, o PP ofe-
, recíalle medio 

millón de 
pesetas -
mensuais, un 
posto de asesor 
nunha empresa 
de Vigo e un co
che oficial con 
chofer. Ademais, 
segundo o alcal
de, o PP compro
metíase a resol
ver ao seu favor 
o indulto solici
tado ao Governo 
central tras ser 
inabilitado e con
deado a tres 
anos de cárcere. 
Castro coñece a 
decisión do par
tido desde sema
nas atrás, comu-

xosé Castro e José M!! Aznar. nicada 
persoalmente 

por Manuel Fraga, pero intentou presionar a través da 
Xunta Local, que o apoia. O PP quer como candidato na 
vila a Salvador Gómez Solla, actualmente reponsábel da 
mancomunidade do Paradanta. + 
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A SOLIDARIEDADE-ABRE AS NOSAS VEAS 
VICTORINO PÉREZ PRlETo 

"O tema da exclusión e solidariedade ábrenos 
tódalas veas e todas as feridas: a do amor, a 
da morte e a da vida". Con estas palabras 
comezou Xaquin Garcia Roca, sociólogo e 
profesor, a súa ponéncia no "XIII Foro Re, 
lixión e Cultura" que sobre ese tema ven 
de organizar como hai outros tantos anos a 
revista E ncrueillada. 

A ferida do amor porque, con Neruda, com, 
pre dicer: "De certos lugares na~e unha ins, 
táncia ética capaz de remover. as entrañas". 
A da marte porque ''.perdido está o que anda 
cos perdidos''., cos excluídos, cos esmagados 
pola vida. ~ a da vida, porque, a pesar de tan, 
ta morte e sufrimento, co Xesús de Nazaret 
que baixou até os infemos da miséria huma, 
na, compre dicer que só hai vida para todos 
se en primeiro lugar hai vida para as vítimas. 

Que é o que contamina hoxe as nosas vidas 
e afoga aos máis febles? O furacán da globa, 
lización, que pasa polo 
mundo instalando a 

ca, as catástrofes non son nunca algo natu, 
ral, senón unha construción social cunha 
formula sinxela: catástrofe = dano + inten, 
sidade , resisténcias. A globalización acti, 
vou a dinámica de "ir cara a baixo": menos 
impostas, menos salários .. , para que me, 
dren as rendas duns poucos, aínda que sexa 
afundindo a outros moitos. 

As METAS TRAN .. SITÁBEIS. Con todo, 
van aparecendo "me_tas transitábeis", pois 
está nas · nosas mans a erradicación da po, 
breza: co 1 % do presuposto dos países ricos 
abondaria. Ademais, na aldea global pode 
emerxer a cidadania mundial non só para 
os intereses do capital, senón como. expre, 
sión dos direitos de todos os seres humanos, 
para que poidan ser realmente iguais. Por 
outra banda, vanse multiplicando as comu, 
nidades de sentido, que creban os consen, 
sos inxustos, pois saben que non interesa 
tanto canto produce un país, senón como 

chega nel a xente a ser 
realmente feliz; o ere, 

morte no seu camiño: 
en dous días marren 
máis nenos de fame no 
noso planeta que iankis 
morreron en toda a 
guerra do Vietnam. É 
un furacán que arrasa 
todas as resisténcias, 
afogando todas as pro, 
testas amparándose na 
aparente falla de alter, 
nativa: Non hai máis 
opción válida e realista 
que a imposta polo 
pensamento neoliberal 
de mercado, estamos 
na "fin da história". 

'C . orno vimos 
cemento sen equidade 
non é nunca verdadei, 
ro desenvolvemento. 
Son estas comunida, 
des de sentido, as cul, 
turas nacionais pacífi, 
cas e as redes interna, 
ciohais de solidarieda, 
de as que poden poñer 
o freo fronte á imposi, 
c¡ón da globalización. 

no óltimo desastre 
de Centroamérica, 

as catástrofes 
non son nunca 
algo natural, 

senón 
unha construción 

social~ 

A mensaxe liberal, 
neste país, como en to, 
do o mundo, di que 
"todo vai ben", que a 

Os PUNTOS CEGOS. 
Hai uns pontos cegos 
que contaminan o pen, 
samento e a acción no noso mundo e que 
nos tocan en diversa ·maneira, pero con 
máis forza aos menos eríticos. O primeiro é 
confundir dous soños que. teñen distintas 
lóxicas: a globalización económica coa rea/i, 
zación humana. Pero fronte a realización 
dos seres humanos como camiño de felici, 
dade, a globalización é tan só unha ideolo, 
xia mercantilista, "o soño do tendeiro co, 
mo última fase do capitalismo" dixo García 
Roca; neste soño, o que é tan só un médio 
(os carros, o comércio) convértese nun fin 
escravizador e destrutor. 

O segundo punto cego é o de converter a 
globalización nunha receita, un proxecto 
político no que se subordina todo á econo, 
mia de mercado, que converte o mundo 
nunha gran tenda, e afirma dogmaticamen, 
te que esa receita vai valer para todos: a 
salvación do mundo, da xente, vai vir pala 
produción e o mercado. Por iso, para ese 
proxecto compre destruír todas as estrutu, 
ras colectivas que poidan ser un obstáculo 
para a circulación libre das mercancias. 

En fin, o terceiro é a dobrez da linguaxe e a 
moral, sostida en dous mecanismos: Un é o 
plant~amento de que o liberalismo chega 
só até onde é beneficioso para os países · fi, 
cos, e detense nos países pobres. E outro, é 
a mentira que afirma rixidamente que a 
globalización vai producir benefícios para 
todos, despois dos correspondentes axustes 
do -distintos estados. En troques, a realidade 
é que o crecemento económico fracasou, e 
a acumulación da riqueza nas mans duns 
poucos é cada vez máis escandalosa. · 

Quen perde nese proxecto globalizador re, 
cibe unha senténcia de marte. Tal como · 

economia funciona, 
que o deus mercado é o 
salvador do mundo. 
Pero a realidade é que 
todos sabemos que os 

beneficios do estado de benestar só son váli, 
dos para os que están dentro; non chegan aos 
excluídos, que forman un cortexo de millóns. 
Para ese cortexo cada vez máis numeroso fra, 
casaron estrepitosamente as bases da socieda, 
de liberal industrial: competitividatle,pleno 
emprego, consumo e seguridade social. E, pa: 
ra os que pensan que non están tan mal as 
causas, compre lembrarlles que entre os que 
están de pe e os que están caídos, están os 
que están caendo, sempre os máis febles. 

Cínicamente, a mensaxe liberal afirma que 
os que están tirados están así por culpa súa, e 
compre pasar de largo. Non resulta moi dife, 
rente da mensaxe institucional,legalista dos 
tempos de Xesús de Nazaret, que afirmaba 
que os pobres, os tolleitos e os que padecian 
algunha enfermidade-grave, estaban así por, 
que Deus os castigara xustamente por algun, 

· ha culpa, e cumpria pasar de largo, por non 
contaxiarse coa súa impureza. O nazareno 
opúxose a estes planteamentos no neme dun 
Deus de amor e misericórdia entrañábeis, pe, 
ro caeu baixo o peso dos poderosos; con todo 
os seus seguidores afirmaron de seguida e até 
hoxe que a morte non tivo a derradeira pala, 
bra para el, e a súa resurrección significa un, 
ha luz na noite dos pobres e os asoballados. 

Para os excluídos do Norte e do Sul non 
hai: solución, non hai posibilidade de vida, · 
se non se move 'a sociedade, nun concerto 
mundial que sexa realmente novo. Pode 
que a vella mensaxe evanxélica teña aínda 
algo novo que dicer, a pesar de ser tan ma, 
nipulada, prostituída e degradada ao longo 
dos seus dous mil anos de existéncia por 
uns "cristiáns" que construíron este mundo 
de inxustiza. + 

vimos no último desastre de Centroaméri, V1croR1No PÉRJ¡Z PRIETO é escritor e crego •. 

Cativa nicaraguana. 
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PARLAMENTO 

O parlamentário nacionalista, Francisco Trigo, durante unha das suas intervencións. 

O PP defende o seu papel como entidades económicas 

A oposición denúncia 

A. PANARO 

7 
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Regular as parellas 
de feito é anticuado 
O PP rexeitou regular a 
situación das parellas de 
feíto. Para xustificar a sua 
actitude, a deputada 
popular, Maria Xesús Tápia, 
explic;;iba que a proposta de 

' regulamentación 
apresentada no parlamento 
"esquece a realidade galega 
e ademais é anticuada". Ao 
parecer esquece a realidade 
galega porque "Galiza sofre 
unha das taxas de 
natalidade máis baixa" e 
polo visto é anticuada 
porque representa "un paso 
atrás en perxuízo dos 
coletivos que di defender". A 
deputada popular non sabe 
que as parellas de feíto 
tamén poden ter tillos 
próprios ou adoptados. t 

Reconversión naval 
Falando da situación na que 
se ato.pa a factoría de 
Bazán-Ferrol. o deputado 
nacionalista Xosé Díaz 
pedia o consenso do 
Parlamento para defender a 
sua continuidade. Na 

o uso das confrarias como sindicatos verticais 
mesma liña trataba de 
posicionarse o grupo 
socialista através do 
deputado Xabier Losada. 
Pero cando o deputado do 
PP, Manuel López Outeiral 
acusou aos socialistas de ter 
provocado a crise polo seu 
plano de reconversión, 
Losada saiu de contado 

*P. CASTRO 

O papel que xogan as confra
ri as de pescadores difire 
substancialmente en función 
de quen o analise. Para o con
sellel ro de Pesca, Amáncio 
Landín, a lexislacíón pola que 
se rexen estes organismos fa
vorece á sua índependéncia e 
autonomía, lso sí, coa tutela 
da administración, para garan
tir a legalidade. Pola contra, 
para os grupos da oposición 
as contrarias non só son de
pendentes da administración 
e noemadamente do PP, se
nón que ademais actuan como 
unha rede caciquil, o que im
pide a sua democratización e 
a entrada dos sindicatos. 

lo de contrarias vixente "estase 
intentando manter un modelo in
tervencionista, do ponto de vista 
político, que impede que os sin
dicatos e as patronais entren en 
diálogo para chegar a acordes". 

O papel dos afiliados limítase a 
votar nas eleicións de cabildo 
de patrón Maior e, atendendo á 
lexislación, nen sequer todos os 
traballadores do mar teñen re
coñecido o seu direito a ser afi-
1 iados, segundo Trigo. O na
cionalista pon como exemplo 
aos mariñeiros embarcados que 
non son titulares de licéncias e 
que, polo tanto, "poderian que
dar excluidos do direito a afiliar
se se a contraria así o decid ira". 

Para o deputado socialista, Antón 
Lauro, estas institucións confor
man unha "rede caciquil" que é 
utilizada desde a administración 
para "bloquear as posibilidades 

organizativas do sector". As con
trarias, serv!3n, segundo o parla
mentário, como méio para contro
lar aos traballadores do mar fun
cionando do mesmo xeito que o 
facia "o sindicalismo vertical". · 

Axentes económicos 

Desde a administración de
féndese tamén o papel das con
f rari as como axentes econó
micos. Esta función é cuestiona
da por Francisco Trigo, á vista 
de que nos lugares de maior di
namismo, como Celeiro, Burela 
ou Vigo, o papel destas entida
des é practicamente hulo ou vai 
desaparecendo, substituído por 
outros axentes económicos que 
buscan a maior rendabilidade 
ao traballo que realizan. 

Alén diso, as poucas contrarias 
que funcionan como entes eco
nómicos, como pode ser o caso 

O PP vota a favor 

da llla de Arousa, vense obriga
das a buscar subterfúxios legais 
coa criación de asociacións de 
produtores, para poder ter reco
ñecimento legal e desenvolver 
unha actividade económica. 
En todo caso, Trigo considera 
que é moi difícil que as contra
rias cheguen ·a ter o papel eco
nómico que lles pretende outor
gar o governo. Unha das primei
ras eivas coas que terian que 
enfrontarse é co feíto de que 
non todas son titulares das lon
xas de asentamento de peixe -
lonxas de subasta-, "polo tanto 
o seu papel no proceso de co
mercialización queda reducido". 

A proposta nacionalista dfríxese 
a convertir estas entidades en 
organismos de orientación e 
formación, redirixindo a sua acti
vidade cara ao fomento do coo
perativismo e do asociacionismo 
dos traballadores do mar.+ 

para matizar que "non é que 
eu estivera de acorde con 
ela porque non foi a mellar 
posíbel, pero tamén que se 
teña en canta que grazas a 
eta seguimos talando de 
Bazán". Losada podía 

. repetirlle esa máxima aos 
poucos traballadores que 
ainda seguen nas factorías 
ferrolás, se cadra eles tiñan 
un par de cousas que 
explicarlle. + 

Traballadores 
desaloxados 
Os méios minimizan tanto as 
protestas dos traballadores 
contra o governo galega que 
os parlamentários do PP 
deben pensar que non 
existen. Por i$o síntense 
avergoñados cando asisten 
a protestas no interior do 

Transcorridos cinco anos desde 
que se aprobou a Lei de Contra
rias, estas entidades ainda están 
na actualidade adaptando os 
seus Estatutos á nova legalidade. 
Pero esta circunstáncia non é re
levante para conselleiro de Pes
ca, Amáncio Landín, quen através 
da sua intervención limitouse a fa
cer un repaso da normativa pota 
que se rexen estes organismos. 
Segundo Landín, o labor regula
dor que está a realizar a adminis
tración diríxese a garantir os prin
cípios de legalidade e democrácia 
e a asegurar a sua capacidade de 
adaptación aos novas mercados. 

de que o Rexisto Mercan61 non exixa o castelán 
Parlamento a tan escasos 
metros deles. O Mércores 
25 de Novembro un grupo 
de representantes da 
emP.resa Gesrubber, a 
piques de pechar, acabaron 
coreando consignas como 

Por outra parte, o Mércores, 18 
de Novembro, aprobábase en 
Comisión parlamentária unha 
proposición non de lei apresen-

A interpretación do titular de tada pala deputada do BNG, Pi-
Pesca dista moito da que fan os lar Garcia Negro, na que a Cá-

xéncia de tradución ao espa
ñol". Até o de agora, esta insti
tución dirixíase a aqueles que 
entregaran a sua documenta
ción en galego solicitando a 
sua tradución ao castellano. 

portavoces da oposición. En re- mara se comprometía a deman-
laci ón á suposta democrácia dar da Xunta que se dirixise ao Algunhas das empresas afec-
que garante a lexislación, o par- Rexistro Mercantil da Coruña tadas por esta prática xa 
lamentário do BNG, Francisco para lle lembrar "o direito das apresentaran denúncia por 
Trigo considera que é practica- persoas físicas e xurídicas ga- entender que coa sua actitu-

,_n:i~ote_ lí!~~i?t~nJ~~ -~~91..!í!c!C? g _____ l~g?~A?P~e,s~e.nJ~r: ? _s_u~_ gQ~l!-___ g~ t o Rex_istro M~rcan.til, tra-
deputado nacionalista, co mode- mentación en galega, sen exi- taba de entorpecer o uso so-

cial e normalizado do idioma. 

Cando o Rexistro Mercantil da "Administración, Gesrubber 
Coruña recebe calquera docu- solución" ou "menos 
mentación dunha empresa es- palabras e máis traballo". O 
crita en galego, de contado grupo popular ainda queria 
emite como resposta que é ne- que. asistiran silenciosos á 
cesário "acompañar a tradución acta de defunción da 
ao castelán dos documentos empresa, logo de ter 
redactados exclusivamente en anunciado o PP que votaria 
gal ego". A proposición recolle en contra da aplicación 
que a. tn~oución terá que corre.r. _ .... _ inroe_dip.ta .oo .P19nP de ~ 
por contado próprio Rexistro.t viabilidade. t 
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Na prensa de hai alguns dias un señor, notá, 
bel no PP vigués, posaba cheo de razón e ex, 
plicaba-a súa denúncia contra os máximos 
responsábeis do concello olívico. A denún, 
cia é dobre e resúmese máis ou menos así. 

Primeiro acúsase ao alcalde saínte de orixi, 
nar un buraco de case mil millóns nunha 
promotora. En segundo lugar, e isto é o que 
atordoa, o empresário' afirma que aportou 
dúcias de millóns ao PP, cincuenta na últi, 

· ma entrega, para empoleirar aos actuais re
xedores municipais, en troques dun chan, 
chullo inmobiliário que loxicamente lle 
permitiría obter unha cantidade superi()r. 
Co tempo o chanchullo non se materializa, 
o benefactor cabréase. 

O denunciante saca esta merda á luz sen 
vergoña algunha, como a cousa máis natu, 
ral do mundo, quizais querendo gañarse a 
empatía da cidadania. 

Todas coñecemos a teoria de como se fi, 
nancian algúns partidos, de para que se ere, 
an, de como funcionan, pero un exemplo 
práctico tán explícito non é <loado de ato, 
par, ou cando menos resulta de agradecer. 
O esgrévio militante aporta mesmo unha 
gravación que sitúa este feito como prácti, 
ca habitual. Na gravación clise que o alcal, 
de está "agilipollado", que é un "subnor, 
mal" por interferir nos mercadeas mafiosos 
e peloteiros da construción de vivendas e a 
compra,venda de solares, da Tecualificaci6n 
de terrees e a adxudicación de obras. 

Pero non só iso. A verdade é que o artigo, . 
como os parcos, non ten perda. O mentado 
fala de como a finais dos anos setenta, e de 

11 CANCIÓNS 
INÉDITAS 

GALIZA 
ANOSATERRA 26 DE NOVEMBRO DE 1998 

OS MOTORES DO P.P. VIGUÉS 
XURXO BORRAZÁS 

'O notábel do PP fala 
de como desde finais 

dos anos setenta 
medrou o partido da 

gaivota: con 7 O 
millóns del, non sei 
cantos de RamHo, 

. ,, " etcetera 

. -

aí para adiante, medrou o partido da gaivo, 
ta: con 70 millóns del, non sei cantos de 
Ramilo, etcétera que noxo. O ascenso das 
hostes de Fraga en Vigo foi tramado pri, 
meiro nun soto e logo nunha bufarda, non 
sobra nada, todo é fantástico. 

Así enténdese mellar o urbanismo salvaxe; 
a distribución da riqueza, e a da pobreza; 
como é que se divide o précio final dunha 
vivencia ... Cando se fala co tópico de que a 
cidade medrou moi rápida, e polo tanto de, 
senfreadamente, óbviase aos responsábeis, 
como se fose un proceso natural. 

En Vigo as torres xemelgas de Garcia Bar, 
bón, ou a urbanización de Samil, puxeron 
en claro que para os tiburóns reaccionários 
as leis, e en xeral a acción política, son es, 
cravas da especulación e as plusvalías. Se 
hai conflito, son as leis as que deben adap, 
tarse e someterse. Este motor escoitábase 
antes, pero o denunciante levantou o capó 
e agora ollámolo funcionar: cos pistóns, os 
filtros, a graxa, as correas, a batería. 

Mais non se esgotan as consideracións. 
Adiantemos que o alcalde resposta a estas 
manifestacións, non negándoas tallante, 

mente, senón argumentando que replicará 
diante do xuiz . Na gravación do acusador 
fálase de que hai máis "mecenas" a reclamar 
o seu. Relacionar isto co frenesí autorizador 
de acións urbanísticas agresivas nos últimos 
meses poderia non ser aventurado. Os ho, 
mes de palabra, e os que custódian o Cristo 
da Victoria fachendean ae selo, adoitan 
cumprir os seus compromisos. Saben que 
mentir é pecado, que o pecado é o inferno e 

· o inferno é o inferno, non hai máis. 

E sigo. Relacionar esta denúncia, e a inco, 
modidade dos especuladores que leva apa, 
reilada, coa sustitución da equipa de Ma, 
nuel Pérez semella unha posibilidade pouco 
arriscada. A alguén ainda lle evocará a ou, 
tros alcaldes da dereita que, tras non repe, 
tiren, pasaron da casa do concello ás alas 
dos tribunais. Pasar de aí a perguntarse que 
é o que oferece Xan Corral que non ofere, 
cese Pérez é inevitábel. En principio o can, 
didato preséntase co aval de Ramilo, o que, 

~ fumas mediante, ahonda para encomendar, 
<i. se ao Cristo. Pena de fe. 

Os que constrúen a cidade máis importante 
de Galiza son auténticos destrutores, e nela 
o máis construtivo seria destruir. Extrapo, 
lar esta situación ao resto das cidades ga, 
legas é algo que deben facer outros. En 
princípio eu animo aos incómodos a que si, 
gan os pasos des re norábel. Todo o mundo 
ten dereito a sair nos xornais unha vez na 
vida, e deles depende. Mentres agardamas 
ollade a graxa maura e rebrandecida, as co
rreas asfixiantes, e os radiadores ~ ventila, 
dores para que a máquina non estoupe. 

Que ferva, pero que non estoupe. • 
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Miguel Garcia, portavoz da AM1 

'Nestes 1 O anos o independentismo preocupouse máis_ de si .mesmo 
que do pavo galega' • 

-*PAULA BERTANTIÑOS 

O 21 DE NOVEMBRO A ASEMBLEA DA MOCIDADE INDEPENDENTISTA GELEBROU NA ESTRADA A SUA CONFERÉNCIA NACIONAL. SEGUNDO MIGUEL GARCIA, RE· 

ELEITO PORTAVOZ NACIONAL, URXE REORGANIZAR O MOVIMENTO INDEPENDENTISTA PARA CONSTRUIR UN REFERENTE UNITÁRIO ALTERNATIVO AO B.N.G. 

Un dos pontos de debate na 
Conferéncia Nacional que ve
ñ-en de celebrar era o de criar 
unha nova organización. 

Hai contabilizados 120 militan
tes, e xuntámonos algo máis de 
cincuenta. A xente moza ten 
bastantes problemas para tras
ladarse pero a valoración que 
facemos da participación é moi 
positiva. Afondamos na estraté
x i a xa planteada na última 
asemblea, e dicer, definir a AMI 
como organización sectorial de 
mocidade e impulsar a reorgani
zación do movimento indepen
dentista. AM 1 non pode desen
volver unha estratéxia sectorial 
namentres non haxa un movi
mento no que encadrala e non 
poida deixar de desenvolver o 
papel de referente do indepen
dentismo. O ano pasado elabo
ramos o document.o A nosa al
ternativa independentista. Ache
ga para a reorganización, que 
non se fixo público e que marca
ba uns pontos de achegamentb. 

Que organizacións se suma
ron? 

Foi aprobado por Estudantes 
Independentista, os Comités 

, Anti represivos e as Juntas Ga
legas pola Amnistía. As MNG·, 
noh asumiron o documento co
mo próprio mais militantes seus 

dixeron estar dacordo e partici
paron no proceso. A Frente Po
pular Galega participou en todo 
o debate até o verán e logo 
quedou descolgada sen ofere
cer explicacións. Durante este 
ano tendeuse cara unha diná
mica de traballo unitária. Desde 
o 14 de Febreiro, que houbo 
unha manifestación polos direi
tos democráticos á que por pri
m ei ra vez en moito tempó o 
independentismo foi baixo unha 
faixa conxunta, até o 25 de Xu
llo. Cecais o máis significativo 
sexa a marcha ás cadeas que 
as JUGAS e os CAR van con
~ocar para o 20 de Decembro. 
E moi importante que duas or
ganizacións que posibelmente 
eran o símbolo dunha división 
histórica se unan nunha convo
catória conxunta. 

Hai data para a criación desa 
organización única? 

Non nos marcamos prazos. Se
ria un erro estratéxico poñerse a 
criar referentes unitários dun 
traballo conxunto que ainda non 
está consolidado. Falamos dun 
movimento que existe social e 
historicamente 11este país, pero 
que por diferentes circunstán-

. cias non ten plasmación orgáni
ca. E non a ten p9los problemas 
e divisións de hai dez anos que 
fixeron que desde entón o indé-

pendentismo se adicase máis a 
si próprio, ás suas necesidades 
e aos seus conflitos que ao pa
vo galega. Esta análise faina 
unha xeración de militantes re
presentados pala AMI que non 
viviu aquelo pero que ve como o 
país está a sofrir agresións eco
nómicas e culturais máis fortes 
ca nunca. 

Non deixa eivado o proxecto a 
autoexclusión ~a FeG?-

Estamos pendentes de :volver a 
ter conversas con eles. E moi 
importante que participen por
que representan unha corrente 
de pensamento dentro do inde
pendentismo moi valiosa. Non é 
un proceso pechado e conta
mos con que todas as organiza
cións e a ·militáncia histórica te
ñan madurez como parp. enten
der que os intereses do pavo 
son prioritários ás suas diferén
cias e que é hora de pasar páxí
na e poñerse a traballar. · . 

Que valoración tan do debate 
sobre o modelo de Estado 
que provocou a .Declaración 
de Barcelona? 

Asistimos á institucionalización 
da liña .mái~ reformista por par
te do BNG. Esta liña pode resu
mirse nas declaracións de 
Francisco Rodriguez de que a 

reivindicación do direito de au
todeterminación non é prioritá
ria hoxe en dia e na própria De
claración de Barcelona. Con 
éste documento materialízase 
a renúncia aos princípios fun
damentais que moveron a cria
ción ·9 a evolución do naciona
lismo galego. Refírome, por 
exemplo, á definición do na
cionalismo galego como un mo
vimento claramente antimperia
lista ao servizo dos intereses 
do povo traballador, que son 
aspectos que tanto a Declara
ción de Barcelona como docu
mentos posteriores non reco
llen. Posibelmente sexa conse
cuéncia de que e~tá asinada 
por partidos claramente de di
reitas. A Declara'ción de Barce- 1 

lona non é, como deberia ser 
se cadra, unha declaración po
lo direito de autodeterminación, 
que tamén era o pilar funda
mental do nacionalismo galega. 
Aposta por un modelo de Esta-

. do español moi definido, confe
aeral, que anula dun prumazo a 
opción da independéncia. No
mease nunha liña, pero dase 
por obvio que non é solución, 
nen sequer posíbel. No aspecto 
social, non só non se cuestiona 
a Unión Europea senón que se 
acepta como marco no que Ga
liza ten que desenvolverse, un 
a~pecto para nós máis que 
cuestionábel e que o naciona-
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lismo representado polo BNG 
até hai poucos anos parecia 
que tiña claro. 

Adoita acusarse a AMI de mi
metismo a respeito da extraté
xia que segue o movimento 
abertzale en Euskadi. Teñen re
flexionado sobre a nova situa
ción que crea a tregua de ETA? 

Euskalerria é un país diferente, 
o nacionalismo está máis socia
lizado e ten outra dinámica. A 
estratéxia que se desenvolve ali 
e o que con ela se con~iga non · 
vai afectar igualmente a Galiza. 
Con todo valoramos . positiva
mente a atenuación do conflito e 
a. conxuntura que esC? cria ali. 
Como internacionalistas, consi
deramos moi positivamente as 
posibilidades que se abren en 
Euskadi de /cara a acadar a au
todeterminación e que se viñe
ron plasmando nun crecimento 
eleitoral de EH e na unidade do 
nacionalismo. 

Cal e a posición da AMI a 
respeito da loita armada na 
Galiza? 

O povo galega ten lexitimidade 
para empregar todos os méto
dos que necesite para defender
se das agresións do capitalismo 
español. Pero hoxe é necesário 
que primeiro se consciéncie de
sas agresións. 

Porque esa imaxe de violen
tos e de marxinais? 

_É o máis fácil para desprestixiar a 
un movimento que de raíz é rup
turista e crítico coa situación ac
tual. É n10ito máis doado e me-

. nos perigoso iso que explicar cal 
é a situación que padece a moci
dade e as características reais do 
movimento independentista. 

A AMI centra o seu traballo na 
axitación e na propaganda . 

Este traballo ten que ser o fun
damental. Unha das principais 
críticas que tacemos ao BNG é 
a de ter abandonado moito a 
mobilización social. Recúrrese a 
ela pero non existe unha diná
mica continua. Para que este 
povo se construa a si mesmo é 
necesário que se consciéncie, 
mobilizándose. O aspecto insti
tucional tamén e importante pe
ro debe estar subordinado. 

Non se percibe a preséncia de 
AMI noutros campos. 

Somos unha organización moi 
nova e ainda pequena. Leva 
perto de tres anos traballando 
pero constituida formalmente 
un. Nesta asemblea nacional 
criouse unha comisión sindical, 
outra de muller e outra cultural. 
Irnos pouco a pouco, contando 
coas nosas posibilidades. 

Tenen un discurso moi. ·radical 
pero os seus adeptos non me
dran significativamente. Seme
lla unha postura voluntarista. 

É unha autocrítica que o iDde
pendentismo se- fai ou que polo 
menos AMI fixo. Se cadra ternos 
un discurso demasido maxima
lista. Non se trata de abandonar 
ese discurso maximalista para 
centrarse nun minimalista senón 
de traducilo a situacións concre
tas. É un traballo que se está 
empezando a facer. De aí a cria
ción desas comisións e a analise 
da mocidade que se pretende 
realizar. Debemos intentar que a 

· militáncia no independentismo, 
máis que por voluntarismo, se 
produza por necesidade.• 
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ENSINO 

En Compotela_ a protesta de ensino médio coincidiu c9a dos universitários pedindo financiarnento plurianual 

Miles de estudantes saen á rúa 
para pedir máis orzamentos para os centros públicos 
-0- ~ÁULA BERGANTIÑOS 

A crítica dos estudantes á polí-
. tica educativa da Xunta púxose 

de manifesto coa folga no ensi
no médio e os paros de tres 
horas na universidade celebra
dos o pasado 25 de Novembro. ~ 
Convocado potas orga_niza.
c.ións estudiantis nacionalis
tas, o alunado secundou mo- .,,. 
bilizacións nos se~e campus 
e en difer~ntes vitas do país. 

En Compostela, Vigo, Ferrol, A 
Coruña, Ourense, Lugo e Ponte
vedra mobilizouse o ensino mé, 
dio, pero tamén, _en protesta polo 
modelo de financiamento para o 
sistema universitário, os mozos 

Galíza 
Nova, orga
nización 
que tamén 
participo u 
da convoca
tória, coinci
diu cos CAE 
ao valorar 
que "o apoio 
a folga ven 
de confirmar 
o rexeita
mento uná
nime do es
tudantado á 
política edu
cativa do 
PP". Neste 
sentido xa 
anunciaron 
que o pro
ceso de mo- -

de Escalas e Faculdades. Con 
máis de tres mil participantes a 
manifestación máis numerosa 
xuntouse en Compostela. Foi 
precisamente nesta cidade onde 
os paros foron máis secundados. 
Fóra das grandes cidades, vilas 
como Moaña, Bueu, Nignfm, Tui, 
Xinxo de Límia ou Caldas de 
Reís tamén asistiron ás protestas 
dos alunas dos institutos. 

A manifestaciÍ>n máis numerosa das celebradas foi a de Compostela, nela coincidiron os estudantes de ensino b i 1 i Z a C i Ó n 
médio e universitário. A. PANARO e S t U d i anti 1 

b mesmo dia da folga, os · Comí- · 
tés Abertos de Estudantes, orga
nización convocante no ensino 
médio, volveron exixir da Conse
llaria a aceptación da taboa rei
vindicativa que o estudantado 
apoi_ou durante a xornada. Entre 
as suas demandas están a de 
implantar unha modalidade de 
Bacharelato de Artes en cada 
comarca, unha de Bacharelato 
Tecnolóxico en cada concello, 

unha variedade de ciclos formati
vos acorde coa demanda do 
mercado laboral e dos sectores 
produtivos do país, unha oferta 
ampla de Programas de Garantía 
S,ocial e de Educación de Adul
tos, a redución da partida de or-

. zamentos para o ensino privado 
·e o cumprimento da lexislacióñ 
en matéria do idioma. As mes
mas reivindicacións forori sinala
das pota CIG, orgapización sindi
cal que manifestou a sua coinci 
déncia cos motivos que levaron 
aos estudantes a mobilizarse. 

No ensino universitário, á deman-

da dun plano de financiamento 
plurianual para as universidades, 
os Comités Abertos de Escala e 
Faculdade (CAF-CAEF) enga
den que, cando menos, o 1,2 por 
cento do PIB da Galiza se adique 
a esta etapa do ensino e que a 
Xunta derogue o decreto onde se 
recolle unha suba do 2% do pre
zo das taxas e se estabelece o 
recargo do 25% a partir da tercei
ra matrícula. Exixen tamén a 
transferéncia das competéncias 
en matéria de bolsas á Xunta, 
que se aumente o seu número e 
cuantia e que exista axilidade e 
transparéncia na sua entrega. 

terá conti
nuidade até conseguir cámbios 
satisfactórios no ensino público. 

O secretário xeral dos CAE, An
xo Iglesias, tamén fai referéncia 
á convocatória de folga por par
te do Sindicato de Estudantes 
para o dia 26. "Fan un chama
mento a nivel estatal esquecedo 
que o ensino na Galiza sofre un
ha problemática específica e di
ferente á do resto do Estado. No 
país, é a Xunta a que ten com
peténcia exclusiva en matéria 
educativa e polo tanto a que ten 
que responder perante a aplica
ción da LOXSE". + 

A XV Asemblea Nacional definiu polo miudo o traballo dos CAF-CAEF nas institucións universitárias 

O estudantado nacionalista camiña cara unha única organización 
9C>-P.B. 

Abordar a criación dunha organi
zación única entre o estudanta- -
do nacionalista foi unha das re
solucións máis importantes da 
XV Asemblea NaGional que os 
Comités Abertos de Escola é Fa
culdade celebraron en Santiago 
os dias 21 e· 22 .de Novembro. 
Asumindo como válida a liña ide
olóxica aprobada o ano pasado, 
os CAF-OAEF quixeron plasmar 

-"máis polo miudo -qüe noutras 
ocasións" as claves para o seu 
traballo nas institucións. 

Para a criación dunha única or-. 
ganización do estudantado na
cionalista os CAF-CAEF farán un 
novo chamamento ao resto de 
asociacións co obxecto de iniciar 
o proceso de converxéncia. Du
rante este tempo faranse activi
dades e campañas conxuntas. 
Despois . de que exista un posi
cionamento público para anun
ciar a unificación, criarase unha 
coordenadora paritária entre o 
ensino médio e o universitário de 
cara a definir como vai ser a no
va entidade. "O proceso ten que 
ser compartido pero tomando co
mo referéQcia a idea de. or.ga,ni-

Os CAF·CAEF celebraron o quince aniversário coa a Asemblea Nacional máis numerosa 
da sua história. -A. PANARO 

zación que teñen os Comités -si
nala Sérxio Carreira, membro do 
Corísello Nacional. Está demos
trado que a dia de hoxe é a única 
que se mantén e medra namen
tras outras perden forza". 

Aétuación institucional 

É a primeirá vez que os CAF-CA
EF non fan protagonista: qa cita 

asamblear o debate ideolóxico. 
Nos documentos aprobados esta
belécense as bases para afondar 
no traballo institucional, entendido 
como un dos elementos necesá-

-rios para a mobilización e organi
zación_ do estudantado. A preocu
pación por este aspecto atende 
ao importante aumento no núme
ro de ·representantes dos 
GAi::7cA~f. t:JO$ .dif~~ente$. qrga-

nos de governo. Na actualidade 
forman parte das Xuntas de Go
verno de Santiago e de Vigo, nes
te último caso apoiando a equipa 
reitoral , e aspiran a trasladar os 
b'os resultados ás eleicións ao 
Claustro da Universidade da Co
ruña que s~ celebran o 2 de De
ce m b ro. E por iso que nesta 
asemblea abordáronse sobre to
do cuestións formativas e técni
cas de cara a plasmar na activida
de diária a proposta desta organi
zación para o sistema universitá
rio. As suas alternativas para a re
forma dos novos planos de estu
_do e para a docéncia e o financia
mento do sistema universitário 
centraron os principais debates. 

Para os CAF-CAEF esta asem
blea, a máis numerosa da sua 
história, "demostrou que a nivel 
nacional está consolidada unha 
organización coesionada e con 
capacidade de mobilización e de 
convocatória entre o estudanta
do. Mostra diso é a posibilidade 
de facer uns textos práticos sen 
ter que volver a repensar a or
ganización que somos. O que 
nos queda é traballar cara o fu
turo ampliando a base social en
tre o estudantado". + 
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26 DE NOVEMBRO DE 1998_ 

Me_sa 
petitória 

D o díto ao feíto vai un 
treito. Ou íso din. En, 
tre as publicacións ins, 

titucionais da Xunta destacan 
poa sua cor, textura, preámbu, 
los e introdución, as dirixidas 
ás mulleres. Nelas recóllense 
unha série de sesudos obxecti, 
vos e profusión de dados que 
evidéncian uns feítos mere, 
centes de algo máís ca un co, 
mentário. No reparto por se, 
xos dos altos cargo da Xunta 
as mulleres son un 14%, os ou, 
tros son o 86%. Entre o tipo 
de asociacións de mulleres, 
107 son amas de casa, 15 de 
viúvas, 160 de mulleres rurais, 
24 profisionais e laborais e 154 
sociaís e culturais. O inventá, 
rio continua coa enumeración 
de perceptoras de axudas de 
emerxéncia social, de denúfr 
cías por rnaos tratos a mulleres 
e da exaltación dos esforzos de 
Manuel e Manuela por salvar 
ás mulleres galegas do atraso, 
exclusión e ignoráncia ás que 
están submetidas palas estru, 
turas machistas dominantes. 

Sensibilizados por tanta infor, 
mación, dispéndio e esforzos 
para coa loita feminista desde 
a Consellería de Pre idencia 
facilitan, cada aniver ário 
dunha cuestación importante, 
todo o necesário para m ntar 
unha me a de c lecta e m , 
tra económica de olidarieda, 
de desinteresada. Ao fr nte da 
recaudación un grupo de mu, 
llere , que no pé de foto d 
día eguinte figur n c m e, 
ñoras de. 

É o único dado e tatí tico qu 
e fai públic das p tulant . 

Descoñ cernos nível educa, 
tivo, número de descendentes, 
situación laboral, e están ex, 
plotadas exualmente, o tant 
por cento de denunciantes de 
violénia de xénero ou cantas 
delas teñen unha persoa que 
lles fai os traballos do fogar. 

Para os homes a cifra porcen, 
tual que ternos clara é que ir 
de feminista vende e dá pon~ 
tos. Mentres todo sexa pór un, 
ha arroba, montarlles unha 
mesa petitória ou declarar so, 
lemnemente o noso máís 
enérxico rechazo a baterlle á 
parenta van ter todo o apare, 
llo institucional ao seu favor. 
Outra causa é resolverlle a Pª' 
peleta a T.R.B,M; que como 
entregada ama de casa e. com, 
pracente esposa, cada vez qe 
leva o lbco ao contedor vacia 
o contido da bolsa e volta con 
ela para casa, aforrándose uns -
carriños que engrosan a partí, 
da orzamentária de vicios de 

_. .. . f~b~ma,..qq ~e.u.JI1ilri~9" • ,, 
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Sepultureiros 
MANuELCAO 

Unha notícia do xornal referia que o alcalde de Beade 
-pequeno concello da provincia de Ourense, enclavado na 
comarca do Ribeiro- tiña corno práctica habitual facer un-. 
ha misa por Franco cada 20-N e declarábase franquista de 
toda a vida con total tranquilidade. Cabe dicer, que este 
alcalde foi elexido nas listas do actual PP e leva rnoitos 
anos corno rexedor municipal sorteando, sen grandes difi
cultades, a sopa de siglas en que se converteu durante anos 
a herdanza política do Movernento Nacional. 

Agora que se aproximan as eleicións rnunicipais convén lem
brar que existen en Galiza rnoitos lugares nos que a clase polí
tica local é a mesma que no franquisrno. Noutros a duración 
dos alcaldes no poder é rnoi elevada, sendo usual herdar ou 
repartir o poder municipal mesmo entre familiares. Soe co
rresponder isto con concellos que estarían na Gal.iza interior 
menos desenvolvida, pero tarnén noutros lugares aparente
mente roáis urbanizados, pero cunha elite política fondarnen
te ancorada nas estruturas forrnais e políticas predemocráticas. 

O exernplo de Beade non pode considerarse unha excep
ción senón restos habituais dun xeito de facer política que 
se perpetúa no poder local e provincial e que corre o risco 
de traspasar os lindeiros do PP, contaminando o cornporta
mento doutros grupos políticos. Porque, convén precisar, 
que a persisténcia e durabilidade desta clase de políticos só 
é posfbel no contexto dunha sociedade esclerotizada ou en 
regresión continua, con nula dinámica económica e social 
e, cáseque sernpre, cunha evolución demográfica que logo 
finará -a prazo fixo e moi próximo- na sepultura literal de 
todos os habitantes da aldea ou concello. Nas zonas do in
terior só a indústria relacionada coa morte segue a bon rit
mo pero pronto virá o peche por falta de efectivos. 

Este paisano de Beade, corno outros moitos do resto das zo
nas rurais de todas as províncias, pode permitirse o luxo de 
declararse franquista e gañar eleicións en pleno 1998 sim
plemente porque nesa zona non hai xente nova. Se houbese 
xente nova xa lle terian dado un couce no cú eleitoral para 
xubilalo do Concello aínda que fose para facer o mesmo. 

Un grave erro de apreciación fixo que confundísemos en 
Galiza aos dirixentes políticos da época do franquismo coa 
clase política própria dun capitalismo españolista, pero ca
pitalismo ao fin. Nada disto hai e ben se pode comprobar 
pola evolución da actividade económica nestas zonas: nin
gún investimento cando non puro desinvestimento, ningún 
novo posto de traballo, nada de medre económico, etc. 

VlRXiuo VlÉITEZ 

'Nas zonas do interior só a 
indústria relacionada coa marte 
segue a bon ritmo pero pronto 

virá o peche por falta de 
efectivos" 

Cando as empresas Citroen ou Unicar fuxiron de Ourense os 
políticos deberon respirar máis tranquilos, pois con elas fu
xian os sindicatos, os capitalistas e directivos das empresas, é 
dicer, fuxian os posíbeis contrapoderes da sociedade local 
que quedaba sometida a decisión de calqueira pequeno polí
tico que administraría penosamente a .esmola pública e iria 
enterrando o futuro económico e social dese território, na 
mesma medida en que o seu arbitrario poder persoal se facía 
.practicamente total. E a todo isto algúns sepultureiros aínda 
esperan que lles fagan unha estátua. Oui:ros, previsoramen
te, mándana construír xa en vida con fondos públicos.+ 
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O Conselleiro utiliza o debate á totalidade dos orzamentos 
para contrapoñes os diferentes modelos de Estado 

Beiras aconsella 
·a Orza regresará Universidade 

-0- P.C. 

O conselleiro de Economía e 
Facenda, Xosé Antón Orza, 
saia á tribuna para apresentar 
os orzamentos elaborados po-
lo governo Fraga para 1999. 
Pero na vez de xustificar as 
partidas de gastos e ingresos e 
as liñas políticas que as defi
nen, aproveitaba a sua compa
recéncia na cámara para ence
tar un debate sobre os diferen
tes modelos de estado que ve
ñen barallando nos últimos 
tempos as distintas lorzas poli- . 
ticas e para contradicer as pro
postas nacionalistas. Para sur
presa dos presentes anunciou 
que o governo galego proporá 
ao governo central un sistema 
de tributos compartidos nunha 
administración tributária úni
ca. Diante das suas explica
cións, o portavoz nacionalis
ta, Xosé Manuel Beiras, acon
sellou ao titular de Economia 
outra voila pola universidade. 

Dos orzamentos estrictamente, 
talaron os portavoces do grupo 
parlamentário socialista, Emílio -
Pérez Touriño, e do grupo mix
to, Anxo Guerreiro. Non así o 
conselleiro de economía, Xosé 
Antón Orza, quen xa ao comezo 
do seu discurso anunciaba que 
"pretendo situar o debate no 
campo das estratéxias e das po
líticas fuxindo deliberadamente 
de análises fragmentárias ou li
mitadas a cuestións concretas". 

Así, apartir desta declaración de 
princípios, o titular de Economia 
avanzaba polo terreo das políti
cas de ingresos e gastos, debu
xaba a situación económica ga
lega, estatal e internacional, 
apresentaba unha favorábel 
evolución cara a unha conver
xéncia que xa se está producin
do co estado e con Europa, ava
liaba os bos resultados do mo
delo de ·financiamento autonó
mico, para adentrarse no pro
blema da autonomia e da so
lidariedade e avaliar as posibili
dades dun hipotético modelo de 
estado federal ou confedera!. 

Administración tributária 
única 

,No relatório da sua teoría eco
nómica, Orza facia unha defen
sa do actual sistema, porque 
"defender outra cousa penso 
que seria unha irresponsabilida
de". Acto seguido o titular de 
Economia pasaba a anunciar 
que "quero prantexar perante o 
Governo central que impulse 
decididamente un sistema de tri
butos compartidos". 

Para pór en práctica este siste
ma, o conselleiro adiantaba que, 
ao seu entender, a forma "máis 
sensata" de administralo "é me
diánte unha administración tri
butária única, integrada e igual-

Xo5é Antón Orza e Dositeo Rodriguez. 

mente compartida por todas as 
facendas, esto é, pola facenda 
central, as autonómicas, as lo
cais e a facenda da seguridade 
social". Un modelo baseado en 
critérios de eficácia e "pura ra
cionalidade económica". 

A exposición do conselleiro ser
viu para que o portavoz do 
BNG, Xosé Manuel Beiras dera 
unha explicación pormenorizada 
do sistema económico. O repre
sentante nacLonalista comezou 
por recomendar ao conselleiro a 
volta á Universidade para acla
rar "conceptualizacións básicas" 
e el mesmo adiantou algunhas 
das fundamentais. Segundo 
Beiras, para comprender o mo
delo económico a encetar na 
Galiza, é imprescindíbel partir 
dunha série de postulados indis
_pensábeis, dos que sinalou as 
diferéncias entre soberanía tri
butária e redistribución. Diferén
cias que, ao seu entender, non 
ten claras o conselleiro. 

A soberanía tributária é "con
substancial ao modelo de esta
do e se se quer un estado, ten 
que se pedtr soberanía tributá
ria". Pero esa sob~rania pódese 
·artellar desde distintas fórmulas 
de estado, xa sexa este federal, 
confedera! ou unitário, nun pla
no político-institucional e des
centra! izado ou centralizado, 
atendendo ao plano xurídico-ad
ministrativo. Con esta exposi
ción Beiras poñia en cuestión 
toda a argumentación de Orza, 
insistindo en que "non se pode 
artellar un modelo de facenda 
incongruente, ~o módelo de es-

A. PANARO 

ta do" e que, en todo caso, para 
falar de autonomía financieira e 
tributária ''ten que haber autono
mía política". . 

Pola contra, no que respeita á 
tan reclamada solidariedade; 
que Beiras preferiu definir como 
redistribución, tamén se dirixiu 
ao titular de Economía para ex
plicar que se trata dun conceito 
que atinxe á estrutura de clases 
e á situación dos cidadáns. Par
tindo desta base, a redistribu
ción, xa que logo, "non se pode 
suplir nen substituir pola sobera
nía tributária". 

Para pór de manif-esto a parado- · 
xa na que incurriu o próprio Or
za, Beiras lembráballe que o PP 
está apostando pola desmante
lación dos sistemas tributários 
progresivos, que son os que 
permiten garantir unha redistri
bución da riqueza ao tempo que 
reclama "solidariedade". 

Unha .vez marcados os princí
pios básicos, o portavoz na
cionalista centróuse na análise 
dos distintos modelos de esta
do, federal ou confedera!, e os 
modelos económicos relaciona
dos para rematar denunciando a 
deixazón que o governo do PP 
fai da capacidade normativa da 
que dispón e advertir do perigo 
dunha eventual maioria absoluta 
dos populares en Madrid, que 
mesmo poderia ser utilizada po
lo governo Aznar para modificar 
todo o modelo económico. vixen
te e mesmo o sistema de con
certo -de cupo en aquelas comu
nidades nas que está vixente. • 
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Coa mesma teimosia que o aparato propa
gandístico da Xunta pon en pintar unha 
Galiza de fábula, a realidade real xurde 
abruptamente de cando en vez e campa po
los seus respeitos. Non é certo cunha men-· 
tira repetida mil veces se convirta en ver
dade, como saben os que saben deso. O 
mellor que lle pode pasar a unha mentira 
repetida até o cansáncio e que retarde a to
ma de concéncia da 

ECONOMIA 
ANOSATERBA 

A realidade abre--se paso 
de traballo diminuen cada ano "pese ao 
crecimento económico en España e en Eu
ropa". Galiza manten-se sobre os 200.000 
mil parados, segundo o Valedor, cifra que 
manexa tamén a CIG, en perpetua contra
dición coas estatísticas da Xlll!ta. 

Para remediar males tan arraigados, o Va
ledor faise eco tamén dunha das propostas 

· da CI G: a de consti
realidade. Pero pouco 
máis que iso. O pior 
que lles pasa aos men
tireiros de ofício é que 
acaban por crer-se as 
suas ptóprias mentiras, 

· perden o rixo a acaban 
vivindo mentalmente 
no país de fábula que 
construiron. 

O máis recente baño 
de auga fria aos calen
turientos propagandis
tas da Xunta deu-lle
lo o Valedor do Povo. 
Segundo este organís
mo, en Galiza hai me-

'Coa mesma teimosia 
que o aparato 

propagandístico da 
Xunta pon en pintar 

unha Galiza de fábula, 
a realidade real xurde 

abruptamente de cando 
en vez e campa polos 

tuir de imediato un sa
lário social para os pa
rados que esgotaron as 
prestacións por de
semprego, que son 
perro da metade dos 
parados rexistrados 
oficialmente en Gali-
za. 

Por si fora pouco, o 
Valedor arremete con
tra o RISGA, esa es
pécie de limosna cari
tativa que administra 
a Xunta . O Valedor 
cualificou de "perver-

. " seus respe1tos 

dio millón de pobres. Ademais, as mulleres 
e os xóvenes manteñen no noso país unha 
perpetua marxinación, tanto no que com
pete ao aceso ·a un posto de traballo, como 
nos salários que perceben en caso de telo. 

Destaca a conclusión que o Valedor do 
Pobo saca da situación galega: a pobreza é 
a causa fundamental da marxinación e o 
factor determinante desta é o desemprego. 
Parece que escoitaramos aos sindicalistas 
da CIG, os que veñen predicando no de
serto desde hai tempo con esta teima. 

so" e "escandaloso" o 
actual sistema de axudas ideado pola Xun
ta ao través da Renda de Integración So
cial de Galiza. 

E para máis inri, o Valedor tamén lle deu 
caña ao Réxime Especial Agrário da Seguri
dade Social, o que non permite que as mu
lleres do rural podan dar-se de alta se o seu 
marido é traballador por conta própria, o 
que acontece na imensa maioria dos casos. 

En resumo, Galiza non vai tan ben, como 
din os propagandistas de ofício e benefício 
do govemo galego. 

Nestos dias, a realidade -que sempre e 
máis rica ca fantasía- deu-lle por alumar o 
dia, a pesar dos nubarróns de chuvia que 
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Di o Valedor que en Galiza nos últimos 
anos destruiron-se moitos postos de traba
llo no sector rural, moitos máis que os ab
sorbidos polos sectores industrial e de serví
cios. Ademais -engade o Valedor- os postos campan por Galiza. • O Valedor do Pavo caliñcou de perverso e escandaloso o actual de axuclos (RISGA) contra a pobnna. A.N.T. 
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ACIGchama 
a manifestarse 
odia 28 
Non á precariedade laboral, non 
ás empresas de traballo tempo
ral , salário social para os para
dos, pala xornada de 35 horas e 
en defensa dos sectores produ
tivos, son os lemas que resu
men os motivos da Confedera
ción lntersindical Galega para 
chamar a todos os traballadores 
a manifestarse en Santiago o 
próximo Sábado, dia 28. A CIG 
lémbralle ao PP que o 18% da ' 
povoación activa segue no paro, 
que hai un 33% de traballo 
eventual e que un 11 % dos ocu
pados non teñen contrato, unha 
grave situación á que se suma o 
desmantelamento de empresas 
como Bazán, Astano, Santa 
Bárbara, Endesa ou Telefónica. 

CCOO e UGT, despois de asinar 
váríos pactos ca governo galega 
e central, retoman a vía da mobili
zación. O día 3 de Decembro, de
legados de ambas centrais mani
festaranse en toda España. A 
CIG saudou cunha benvida esta 
nova postura dos dous sindicatos 
estatais. O seu presidente, Ma
nuel Mera, afirmou que esperan 
encontrarse xuntos no camiño 
das mobilizacións. • 
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A polmca reconversora que a Xunta pretende aplicar aa en.sino repercutiu no resultado das últimas eleicións sindicais no sector. A.N.T. 

As duas centrais critican a adcripción do profesorado aos centros 

A vitória da CIG e o crecimento de UGT 
pon en cuestión a política de Ensino 

-<>-M.V. 

Os problerT'as que vive o ensino non universitário, sobre todo no 
que respeita á polémica adcripción de centros, veñen de decan
tar o resultado das eleicións sindicais. A CIG é a central gañado
ra, con 48 delegados, en tanto que UGT logra o incremento máis 
notório e acada 23 delegados. Ambas centrais son críticas co ac-

Os nacionalistas logran un bon 
resultado, mantendo o primeiro 
lugar, ainda que descenden 
dous delegados. A participación 
aumentou notabelmente, aca
dando o 72%. Nas anteriores 

eleicións votaran 5.600 profeso
res e neste caso fixérono 6.741. 
Fontes da CIG valoran moi posi
tivamente o seu resultado tendo 
en conta o mencionado aumen
to da participación. 

A CIG baixa en Pontevedra 

tual proceso de adcripción do profesorado. CCOO anota 27 dele
gados e mantense estabilizada, mentres que ANPE, sindicato tra
dicionalmente vinculado á direita, sofre unha importante baixa e 
queda en 22 delegados. Estas duas últimas centrais veñen man
tendo ao longo dos últimos meses unha política de práctico 
apoio ás directrices da Consellaria, máis marcado no caso de 
CCOO que mesmo chegou a polemizar publicamente coa CIG. 

O resultado levou xa aos sin
dicatos críticos coa Conselle
ria a sinalar que se impón 
"unha revisión e negociación 
global da actual política edu
cativa". Un portavoz da CIG 

sinalou que o profesorado pu
xo de manifesto nestas elei
cións o seu descontento coa 

.materialización da LOXSE, 
tanto en primária como en se
cundária. • 

e mantén o primeiro posto nas caixas ·de afQrro 
O proceso de eleicións sindicais 
leva dous meses en marcha. Un 
tempo escaso para realizar un
ha interpretación dos resulta
dos, toda vez que, segundo a 
nova lexislación, o periodo de 
eleicións prolongarase durante 
quince meses, estando previsto, 
polo tanto, que remate a finais 
do ano que ven. 

No tempo transcurrido hai al
guns resultados claros como o 
de Citroen, onde a facil presión 
da empresa sobre o alto número 
de traballadores eventuais deu 
lugar a un resultado ainda máis 
consolidado para o sindicato 

amare/o. Na província de Ponte
vedra, e en concreto na bisbarra 
de Vigo, unha das principais 
áreas industriais do país, a CIG 
comandaba até agora a táboa 
de delegados, seguida a curta 
distáncia por UGT e CCOO. Os 
dous meses de eleicións deron 
un voleo á clasificación. A CIG 
viuse desprazada ao terceiro lu
gar, ainda que o volume de em
presas con eleicións realizadas 
non seña moi alto, nen polo tan
to significativo. Algunhas ten
sións internas dentro da · central 
nacionalista parecen ter freado 
a sua marcha ascendente dos 
últimos anos. 

Trunfo nacionalista nas 
caixas e na Xunta 

Neutros sectores onde a CIG 
estaba consolidada, as elei
cións xa realizadas consolida
ron o seu pasto. Así nas cai
xas de aforro, os nacionalistas 
obtiveron 58 delegados, segui
dos por CSICA con 29, UGT 
con 27, CCOO con 23 e CSIF 
con 7. Nos servizos centrais 
da Xunta a CIG mantén · tamén 
o primeiro pesto ao lograr 7 
delegados, por tres UGT e ou
tros tantos CCOO. Na Rádio 
Galega a CIG melloroú moito 
os resultados anteriores e obti-

vo catre delegados, por un de 
USO. 

A CIG obtivo tamén o total dos 
delegados a elexir no_ Instituto 
Social da Mariña da Coru·ña 
(5), o único que correspondía 
a Tesoureria e os tres do Insti
tuto Nacional da Seguridade 
Social. 

A primeiros do próximo mes te
rán lugar dous procesos eleito
rais importantes, o de banca e o 
de ensino universitário. Para 
Xaneiro está prevista a convo
catória a fumas nos asteleiros 
ferroláns de Astano e Bazán. • 
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A xubilización 
anticipada non servirá 
para ordear 
o sector lácteo, 
segundo o SLG 

A xubilización anticipada aos 
55 anos para os produtores de 
leite, regulada polo decreto 
2286/98 non reordena o 
sector, pero implicará unha 
perda da capacidade 
produtiva de Galiza, segundo 
o Sindicato Labrego Galega. 

O SLG lembra que o decreto 
anterior, agora modificado, 
permitia que o produtor que 

- quixese cesar a sua 
explotación cedese a sua 
base. territorial e máis a cuota 
deleite a outro titular, o que 
facilitaba en certa medida a 
ordenación do sector, ao 
permitir a diminución de 
explotacións e o 
agrupamento noutros máis 
rentábeis. 

O decreto actual, polo 
contrário -en opinión do 
SLG-, só permite a xubilación 
anticipada prévio abandono da 
produción e pase da sua cuota 
á Reserva Estatal ou Fondo 
de cuotas, o que representa 
en última instáncia unha perda 
de capacidade produtiva para 
Gal iza. 

Para maior dificultade o 
abandono da produción debe 
producirse dous meses antes 
da petición de xubilación 
anticipada que poderia ser 
lago denegada. 

Por último, lembra o Sindicato 
Labrego, aquel que pretenda 
acollerse á xubilación aos 55 
anos debe atapar antes 
alguén disposto a acoller a 
base territorial da sua 
explotación, pero sen ter 
aceso a cuota.• 

ACGT 
denúncia 
o uso de esquirois 
en Frigalsa 

A Confederación General 
del Trabajo ven de 
denunciar o uso de 
esquirois pota empresa 
Frigalsa, vulnerando asi o 
direito á folga. Até agora, 
segundo a CGT, a 
Delegación de Traballo 
inibiuse ante esta 
ilegalidade. CGT presentou 
por este motivo unha 
querela criminal contra a 
empresa.+ 

A CIG convidada 
ao Foro de sindicatos 
da lusofonia 

A Confederación lntersindical 
Galega foi convidada como 
observadora ao Foro Sindical 
da Comunidade de Paises de 
Língua Portuguesa, do que 
forman parte de pleno direito 
13 centrais sindicais. O 
acordo foi tomado por 
unanimidade na última 
reunión deste organismo 
celebrada na cidade de Praia 
(Cabo Verde).• 
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·o ABORTO E AS GUERRAS XUSTAS DA IGREXA 

O Catecismo da Igrexa Católica vixente 
desde 1993 di no capítulo relativo ao 
aborto: "a vida humana debe ser respeta, 
da e protexida de maneira absoluta desde 
o momento da concepción". Na páxina 
anterior, no capítulo adicado á lexítima 
defensa, podemos ler: " ... a ensinanza tra, 
dicional da lgrexa recoñeceu o xusto fon, 
<lamento do dereito e deber da lexf tirna 
autoridade pública para aplicar penas pro, 
porcionadas á gravedade do delito, sen 

· excluir, en casos de extrema gravedad e, o 
recurso á pena de morte". En relación co 
aborto, engádese que o embrión debe ser 
tratado como unha persoa desde a con, 
cepción, e que deberá ser defendido na 
súa integridade; así oporase gravemente á 
lei morai o diagnóstico prenatal, que con, 
templa a posibilidade de provocar un 
aborto, aínda cando atestigue a existéncia 
dunha malformación ou enferrnidade he, 
reditária. 

No catecismo da lgrexa católica dáselle 
máis valor a un non nacido que a un naci, 
do, e rnentres se intenta protexer a vida do 
non nacido, non hai reparo en quitarlla ao 
nacido mediante a pena de rnorte. 

Os bispos cristiáns de hoxe, cornprometi, 
dos, por unha parte, contra a píldora e o 
aborto, e empeñados, por outra, a favor das 
armas, afanados na defensa da vida aínda 
non nacida máis que na proteción da vida 
xa existente, apenas asombran xa, despois 
de 2000 anos de cristianismo, pola súa es, 
quiiofrénia. Posibelmente, o pagano Tácito 
xulgaría digno de considerar nos cristiáns 
de hoxe-o que noutro tempo o irritou no 
xudaísmo: a incoeréncia. 

XoAN F. PÉREZ ARGIBAY 

Perci a história da lgrexa está plagada de 
crimes e incoeréncias. -san Alfonso de U, 
gório, pai da teoloxia moral do século XIX 
e, en boa medida, tarnén da do século XX, 
no meado doutor da lgrexa en 18 71, fixo de 
padtiño en moitos bautizos de fillos de nais 
mortas, xa que se declaraba contrário a 
que, en perigo de morte 

das guerras xustas, máis nunca se dixo unha 
palabra a favor dunha contracepción xusta. 
A contracepción é inxusta entre outros 
motivos, porque dificulta as guerras xustas, 
que necesitan dunha alta natalidade. 

O pasado mes de Setembro, con motivo 
da votación no Con, 

para a nai, fose lídto 
abortar un feto. A encí, 
clica "Casti Connubii" 
de Pío XI (1930), R,ega 
que se poida provocar o 
aborto dun feto a fin de 
salvar á nai, aínda que 
despois rnorrese por 
prematuro (subxace a 
concepción da idea 
agustiniana da conde, 
nación eterna dos ne, 

'O avance da 
medicina fixo-que a 

teoloxia resulte menos 
perigosa para a vida 

das mulleres" 

greso da toma en con, 
sideración da proposi, 
cióQ de lei socialista 
dun cuarto suposto de 
aborto, o bispo de 
Mondoñedo,ferrol, 
monseñor Gea Escola, 
no, afirmaba que o 
aborto é "un crime 
abominábel"; e a lgre, 
xa equiparaba a arn, 

nos non bautizados). 

Na actu_alidade, moita 
xente opina que a lgre, 
xa permite o aborto en 
casos de perigo de morte para a nai, pero 
tal opinión é errónea; máis ben, a lgrexa 
acordou, tan só, respeitar as decisións mé, 
dicas cando --0.outro xeito- morren tanto a 
.nai como o fillo. O avance da medicina fi, 
xo que a teoloxia resulte menos perigosa 
para a vida das mulleres, aínda que por des, 
grácia, isto non pode devolver a vida a 
tantas mulleres que foron vítimas dos teó, 
logos durante moitos séculas. 

Resulta evidente que rnoitos abortos evita, 
rianse cunha boa planificación familiar, 
que incluise unha contracepción eficaz; pe, 
ro na teoloxia moral católica falouse moito 

pliación do aborto ás 
teses nacional,socia, 
listas. Mentres, nos 
arredores do Congre, 
so, algúns antiabortis, 
tas axionllábanse a re, 

zar o rosário polas almas dos non nacidos. 

En canto ás afirmacións dos bispos, baste 
dicer que o princípio non matarás, a Igrexa 
o enche de matices, distincións e excep, 
cións no tocante ás guerras e á pena de 
morte, pero é levado ao absurdo cando se 
refire ao aborto. En relación coa actitude 
dos antiabortistas, dicer que cando unha fi, 
lla súa ten a necesidade de abortar, son os 
primerios en ir a unha boa clínica de Lon, 
dres ou doutro país europeo no que o abor, 
to non está penalizado. Os fillos do Opus 
Dei tamén abortan fóra do país, non sen 
antes facer o pertinente exercício de hipo, 
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cresia <liante do Congreso. Os fillos dos po, 
bres non poder permitirse os gastos que 
conleva, e teñen que traer ao mundo un 
ser, aínda que logo morra de fame, ou estea 
condenado a levar unha vida indigna. 

A lgrexa non ten direito á convertir un 
dogma de fe nunha decisión que afecta á 
conciéncia de cada un, e ao drama persoal 
que moitas mulleres e homes deben resol, 
ver. Ningún ser humano aborta por gusto, 
ou porque non ten outra cousa que facer. 
Cando se torna unha decisión así, é porque 
detrás hai problemas moi graves. Os anti, 
abortistas actúan coma se o aborto fose 
obrigatório, cando realmente é unha deci, 
sión moi traumática. 

A teoloxia moral da lgrexa sobre o aborto 
basease na teoría de que un feto ten alma 
no mesmo momento da concepción, pero 
realmente só é unha teoria. D feito ata 
finais do XIX predominaba na teoloxia 
unha doutrina diferente, egún a cal o 
embrións recibían a alma pasados uns df, 
as, así só o aborto dun feto con alma era 
castigado coa excomunión. Desde finais 
do século XIX o dereito eclesiástico apro, 
xímase á idea de Sixto V, e a excomunión 
aplícase xa ao aborto no estádio máis 
temprano. 

As doutrinas poden respetarse, pero non é 
obrigatório acatalas; por isa esixo que a 
lgrexa teña respeto aos que non compartí, 
mas as súas doutrinas, e pido que non e in, 
miscúa nas decisións das mullere sobre o 
seu próprio corpo, porque sempre se tornan 

. as decisións sobre elas en lugar de con elas 
e por elas. • 
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DEPORTE 

O Celta demostra que é unha equipa coa sua vitória sobre o LiverPool 

9* PUCHEIRO 

O Celta venceo ao Liverpool 
inglés por 3 -1 no partido de 
ida da Copa da UEFA. O resul
tado é bó pero non é óptimo, 
se ternos en canta as ocasións 
que acadou o Celta para perfo
rar a porteria de James. O que 
si é de loubanza é o futbol rea
l izado polo conxunto vigués, 
sobre todo no segundo tempo. 

O siareiros do Celta adoptaron A 
Rianxeira coma o seu verdadeiro 
himno. Perguntados os círculos, 
ninguén sabe dicer de quen foi a 
idea non o motivo polo que se es
colleu esta música popular. Fose 
como fose, existe un feito incon
testábel , a sua adecuación e 
oportunidade: A Rianxeira convér
tese na cantiga emblemática en 
menos dunha ducia de partidos. 

É A Rianxeira a cantiga galega 
por exceléncia. A que todos sa
bemos . A que calquera pode 
bisbisear cu entonar unha estro
fa. A máis popular e universal. A 
máis fácil. A que se presta para 
xoldas nas que a gorxa non é 
quen de resisitir o estarzo e a 
língua xa non articula ben. A 
que nos enche de morriña ou de 
ledícia e de esperanza. A que 
conxuga paganismo, humanis
mo e relixiosidade cristiá en par
tes adecuada a cada créncia e 
situación . Unha espécie de se
gundo himno a semellanza do 
Astúrias Pátria Querida, dos 
curmáns do lado Nor-Leste. 

Estas características da popular 
cantiga tenas hoxe a equipa ce
leste. É popular e emblemática. 
O celtismo medra por Galiza á 
par dos resultados, despertando 
vellos mitos (os de hai cuarenta 
anos, os outros estanos a estu
dar no Ferrol), identificacións e 
arelas. Na equipa as voces su
perpóñense sen que as cualida
des asoballen cu releguen unhas 
a outras. Mostovoi é un tenor 
que se adapta á partitura. O divo 
Gudelj, nen sequer é solista. 
Sánchez ten pouco voz pero 
nunca desafina e non deixa que 
se alonguen as sílabas finais do 
xogo como tan as vellas e os 
premiados do Karaoke da TVG. 
Michel ergue a bandeira do clu
be, azul e branca, e turra polos 
compañeiros coa sua sóa pre
séncia. (O Martes notábase a 
sua auséncia, sobre todo no áni
mo do primeiro tempo). Pero ali 
estaba Tomás que corre tanto 
coma o galega. E Karpin xogan
do tamén de defensa, carrileiro 
atacante. E Mazinho que sabe 
estar, e Penev que aprendeu a 
cantar só pala sua partitura, ao 
primeiro toque. O Celta e A Rian
xeira en equipa! 

O treinador, Víctor Fernández 
entendeu a mensaxe da socie
dade. Aposta polo espectáculo, 
pola participación e, ao mesmo 
tempo, pala eficácia. E se non 
soa ben, como lle pasou ao Cel
ta no primeiro tempo? Andaban 

·na procura de Michel, Makelele 
máis retrasado, axudando a un 
Mazinho máis conservador, é 
capaz de deixarlle aos xogado
res procurar a sua xenialidade. 

Viva A Rianxeira 

A Riaruceira é unha canción popular galega, o que non o entenda non comprenderá ao Celta de hoxe. A.N.T. -

Que Karpin se vaia máis aQ ata
que. Que Tomás corra e corra a 
banda sen estar todos tan preo
cupados do fenómeno Owen. 
Deixaos xogar, divertirse, ainda 
que semellen, por veces, unha 
equipa de amigos. (Velaí está a 
grandeza do Celta, a grandeza 
da Rianxeira. Non fai falta un or
feón famoso, calquera pode can
tala e emocionarnos). Son por 
isa capaces de estar pasándose 
o balón de cabeza nun teu
meu-toma-dalle ante a porta do 
rival sen que se decidan a tirar. 

Pero A Rianxeira non parece en
tend ela a directiva. Andaron á 

DA 
TERRA 
ASIBALJ.ADA 

Provocan 
,, 

un XUlZO 

en Ferrol para 
denunciar 
as condicións 

,, 
nos carceres 

Os familiares e amigos de Xosé 
T arria e Gabriel Pombo espera~ 
ban na mañán do Martes 24 de 
Novembro a sua chegada aos · 
xulgados de Ferrol. Cando xa le~ 
vaban un anaco, avisáronos de 
que o xuízo ·comezara unha hora 
antes. Tarrio e Pombo son pre
sos FIES (Ficheiro de Internos 

, de Especial Seguimento) e pro-

procura dun segundo himno dos 
círculos para estrear no partido. 
A idea non tivo resposta popular. 
A sua falta de sintonia social de
móstrana tamén cando contratan 
a duas animadoras, vestidas de 
brasileiras e a un vocalista, para, 
cuns potentes altofalantes porlle 
música aos prolegómenos. 

Só conseguiron abouxar os ouvi
dos, levantar dar de cabeza, im
pedir as conversas e os comen
tários. Fronte a_unhas bancadas 
que, coa Ríánxeira se converten 
en protagonistas ( é a cantiga ta
m é n máis adecuada pala facer 
as ondas: " ... endiñas veñen, on-

vacan este proceso, como xa fi
xeron anteriormente, para cha~ 
mar a atención sobre a situación 
dentro da cadea. Ambos teñen 
sobre as suas costas longas con~ 
<leas, que no caso de T arri supe
ran os cen anos de prisión. 

"Pode resultar estraño que pro~ 
vaquen o xuízo pero é a sua ma
neira de denunciar o que están 
vivindo. Por exemplo, o ante
rior xuízo veu dado por unhas 
ameazas dos presos a un cami~ 
ceiro. Cando chega o momento, 
tanto Pombo como Tarrio ase~ 
guran que non só non querian 
ameazalo, senón que non o co
ñecian de nada. Pero a sala está 
chea e xuices, fiscais e avogados, 
que teñen que escoitalos,,, expli
can desde a asociación Presos, 
que ten convocada unha cacero
lada frente aos xulgados de Fon~ 
tiñas, en Compostela, o vindei
ro 1 de Decembro co lema "Sida 
+ Cárcere= Pena de Morte". En 
Ferrol, o Ateneo Libertario 
amosou o seu apoio aos presos. 

Tarrio e Pombo, ainda que en 
diferentes cárceres, "teñen a 
mesma cabeza1

'. Como presos 
FIES ~categoria criada por An~ 
toni Asunción~, viven aillados e 
padecen unha media de cinco 
translados de prisión ao ano. 

diñas veñen, ondiñ.as veñen e 
van ... ") pretenden sacarlles o 
protagonismo e institucionalizar 
o divertimento. Horácio Gómez 
non percebe cal é o ambiente, 
como_ cando teima en seguir ta
lando en español. Coma cando 
non percebe o papel de Michel 
como referente e tentan explotar 
a. imaxe de Gudelj. Que non lle 
dea máis volta, A Rianxeira é 
unha canción popular galega, o 
que non o entanda non com
prenderá ao Celta de hoxe. O 
piar será, cando cheque a ca
rraspeira .... A xolda e os éxitos 
acábanse sempre tarde ou cedo. 
De momento, a desfrutalos!+ 

Xosé Tarrio, que desde os once 
anos coñece reformatorios e cár
ceres de todo o Estado, escrebeu 
a sua experiéncia nun libro apa~ 
reciclo hai meses co título Huye, 
hombre, huye. Para publicalo, ti~ 
vo que sacar fólio por fólio da 
prisión mesturándoo entre as 
pertenzas que lle daba á sua fa~ 
milia. Nacido en 1968, pasou 
unha dúcia de veces polo refor ~ 
matório coruñés de Palavea. In
gresa en prisión por roubo ~a sua 
famila daquela emigra a Suiza- e 
remata cunha condea de 71 
anos. Tarrio conta neste di.ario 
as circunstáncias que o levaron 
á etiqueta FIES, sen evitar a na
rración dos motins, os secuestros 
a funcionários e incluso a marte 
dalgun deles. Tarrio fíxose adic
to á heroína no cárcere e actual
mente é portador do VIH: 

Cando Asunción ostentaba o 
cargo de director xeral de institu
cións penintenciarias, sentouse 
no banquiño dos acusados palas 
torturas a once presos en Sevilla. 
Un ·deles denunciou como fara 
prendido á cama con argollas, fa
cendo as suas necesidades duran
te dez dias sen ser atendido. 
Asunción quedou en liberdade e 
xustificou o réxime FIES por tra
tarse de presos incorrexíbeis.• 
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Solicitan proteción legal 
no Dia lntemacional 
contra a Violéncia 
Doméstica 
· Celebrouse o 25 de Novembro 

o Día lnterriacional contra os 
Maos Tratos con 
concentracións en Vigo e 
Compostela, convocada por 
Mulheres Nacionalistas 
Galegas. Para o colectivo fe
minista "é necesário insistir na 
sensibilización da sociedade 
frente a este atentado, que 
non é algo novo pero-que sí 
comeza a traspasar as barrei
ras do privado, non o suficien
te como quixeramos". O BNG 
tamén emitiu unha comunica
ción no que incide na modifi
cación do Código Penal para 
eliminar o concepto de "habi
tualidade" da agresión e esta
belecer medidas de proteción 
ainda cando non existan ven
cellos legais entre agresor e 
vítima. Tamén as mulleres das 
centrais sindicais fixeron finca
pé na reivindicación de medi
das xurídicas e da proteción 
da muller nos centros de tra
ballo. + 

Xuízo na Coruña 
a un insubmiso 
nos cuarteis 

Jesus Belascoain foi xulgado 
o Mércores 25 nos xulgados 
militares da Coruña por un 
delito de insubmisión, tras 
abandoar en Maio o seu des
tino en Pamplona polo que 
se enfrenta a unha petición 
fiscal de tres anos de cadea. 
O MOC galego organizou un
ha xornada de protesta e so
lidariedade co insubmiso na
varro, que comezou cunha 
concentración ante os xulga
dos e unha conferéncia na 
faculdade de Socioloxia, na 
que participou Belascoain. 
Pola tarde, tivo lugar unha 
concentración "insubmisa e 
ruidosa" na Praza de Ponte
vedra. Por outra parte, o Sá
bado 28 no café "Rua nova" 
de Compostela inaugúarase 
unha mostra de pintura, cuxa 
venda destínase a apoiar aos 
Elias Rozas e Ramiro Paz, 
presos na cadea militar de 
Alcalá de Henares, por insub
misión nos cuarteis. • 

Os ecoloxistas 
recomendan recuperar 
os neumáticos 

A Federación Ecoloxista Gale
ga ven de apresentar 
alegacións contra a planta de 
incineración de neumático que 
unha empresa privada quer 
construir en Somozas xa que 
consideran que a solución ao 
problema constituido "pelas· 
25.000 toneladas anuais de 
neumáticos usados debe ser 
afrontada pela Xunta con cri
térios ambi_entais e sociais á 
percura da rendibilídade eco
nómica". Os ecoloxistas sina
lan que, ademais de aumentar 
a vida útil dos neumáticos, es
tas poden ser usados para a 
construción de muros de con
tención e antirruídos nas 
estradas e o caucho reciclado 
pode ser empregado como 
aditivo para os asfaltos.• 
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Manifestación 
do Bloc 

Nacionalista 
Valenciá 

contra 
a peaxe na 

Autoestrada 
A-7. Esta 

organización, 
formada hai 

poucos meses, 
defínese como 
nacionalista e 
de esquerda, 

confesa 
as suas 

semellanzas 
co BNGe 

reivindica o 
papel do País 

Valenciá no 
novo marco 

que pretende 
propiciar a 

Declaración de 
Barcelona. 

A respeito do meu artigo en A N osa T erra: 
"Estado independente ou confederación", 
comentábame unha compañeira que lle pa
recía que habia unha inflexión na postura 
que sempre defendín, a de que toda colÓnia 
necesita un estado próprio (ollar A Nosa 
Terrado 20/10/94). Pode que a medida que 
pasan os anos un colla maior experiéncia e, 
por tanto, matice máis o que dí e o que es
cribe, pero, no fundamental, sigo a pensar 
que esta colónia ( Galiza) c9mpre dun esta
do próprio (cunha soberanía semellante a 
doutros estados-naciói::is do entorno). 

Non hai contradición entre estes obxectivos 
e a proposta dun Estado espafí.ol plurina
cional e confederal. Non se renúnda a ter un 
estado próprio en pé de igoaldade co resto 
das nacións, xa que a alternativa confederal 
avanza neste camiño, ao afortalar a. identida
d e nacional e aumentar a confianza da socie
dade nas próprias forzas. De tal xeito que o 
nacionalismo galego, maduro e con expe
riéncia, non só protesta contra a coloniza
ción e sirve de guieiro da liberación, senón 
que é o motor da dinámica política e social. 
Pode que haxa sectores que se acheguen ao 
nacionalismo, ou que formando parte del, 
pensen que é dabondo cun estado confede
ral, nuns casos por complexo de inferiorida
de, neutros por posibilismo, nalgúns por falla 
de identidade co país, pero todas estas postu
ras poden mudar (seguramente mudarán) 
nun marco de maior soberanía, nunha socie
dade máis galeguizada e con máis confianza 
nas suas forzas. T rátase de acadar un eido de 

. actuación mellor e Unha maior presenza so
cial para poder efectivizar, e non só cavilar, a 
conquista de maiores cotas de autogovemo 
ou a liberación definitiva de Gal4a. 

Co~do que hai un erro de análise e de com-
. prensión, en moitos militantes nacionalis
tas, da sicoloxia e socioloxia dos movimen
tos sociais, cando pensan que unha maior 
presenza social depende exclusivamente da 
teimosia coa que presentan as suas reivindi
cacións ou do traballo de "meloneo", esque
cendo totalmente a importáncia de mudar o 
escenário. De pouco vale definirse como 
marxista, socialista ou independentista, can
do esta mensaxe non chega á sociedade 
(mais alá de círculos moi cativos), e os 
meios de -comunicación de masas en mans 
do sistema establecido xeraron unha muralla 
contra estas ideas. Cando se ten forza da
bondo a tarefa principal non está na prédica 
teimosa ( ainda que non se debe abandoar), 
senón en xerar un campo de actuacion máis 
propício, claro está, sen deixar de avanzar 
de\ca- os ouxetJivG>s fundamentais. Isto é o 

PENÍNSULA 
ANOSATERRA 

OS ESCENÁRIOS POSÍBEIS 
MANuELMERA 

que está facendo o nacionalismo hoxe en 
dia, ·ainda que este camiño non está ceibe de 
contradicións internas e externas, e asemade 
vanse achegar moitas persoas por oportunis
mo, mentres outras pensaran que esta é a es
tación final, pero todos son esenciais para 
mudar o contexto e dar un novo paso. 

A coeréncia do nacionalismo galego non de
be levalo a manterse aillado do poder, fuxir 
das propostas intermédias ou das relacións 
con partidos nacionalistas conservadores oú 
da esquerda estatal, senón que debe artellar 
as alianzas necesári~ pra conquistar maiores 
cotas de soberanía e construir un país social
mente máis xusto, desde -a solidariedade e o 
respeito aos dereitos individuais-. Non hai 
dúbidas sobre as diferéncias do BNG con 
CIU e .PNV, son forzas que responden a his
tórias e nacións distintas, pero que teñen o 
común interese de rematár ou redµcir a de
pendéncia. Por qué non unirse tras este ob
xecti vo? Que problema 

a nasa teoría e traballo político e sindical. 

Galiza e o nacionalismo, mesmo senda 
. maioritário na sociedade, estarán moi condi
cionados polo marco exterior, xa que, nos 
gaste ou non, podemos incidir dun xeito máis 
ben cativo sobre as grandes decisións econó
·micas e políticas tomadas desde as grandes 
poténcias. Estamos nun escenário secundário 
no que tendo unha política correcta podemos 
abrir portas, acadar estruturas de poder e rea
lizar transformacións importantes dentro da 
nosa nación, mesmo axudar a mudanzas pro
gresistas no eido internacional. Pero os gran
des cámbeos van ter como escenário e princi
pais actores a outros lares e forzas. Nomea
damente, o medre da crise económica en 
Asia e Rúsia e a súa extensión a Brasil e Chi
na, poden dar lugar a pasos atrás no proceso 
de mundialización da economía, na expan
sión do neoliberalismo e o pensamento úni
co. Poderla xerar isto un novo contexto, e un 

replanteamento dos 
hai? Ningún, se cada 
·quen sabe até onde che
gan as coincidéncias e 
as diferéncias, senón se 
realiza unha mensaxe 
GOnfusa para sociedade, 
se hai debate prévio e 
ouxectivos tácticos e es
tratéxicos claros entre a 
militáncia. 

-'A coeréncia 
procesos de privatiza
ción e apertura econó
mica. As consecuéncias 
que estas transforma
cións terian sobre a 
economía e a sociedade 
galega son evidentes. 

do nactonalismo galega 
non debe levalo 
a manterse illado 

do poder, 
Outro tanto podemos 
dicer doutros conflitos 
actuais, onde ademais 
de intereses econó
micos, está en xogo o 
desexo de nacións so
metidas de acadar a 
maior independéncia 
po$íbel. Este é o caso 
de Chechenia, Cósovo 

Argumentaba, asema
de, no artigo "Estado 
independente ou confe
deración", por que per
mitía avanzar máis rapi
damente no autogover
no, no contexto 'actual, 
unha proposta máis li-

fuxir das propostas 
intermédias ou 
das relacións 

~on outros partidós 

mitada como a de con-
federación (que garante 
o recoñecemento da 
nosa identidade na-
cional), e de cómo a independéncia apare
cía como un ouxetivo moi dificultoso, prac
ticamente imposíbel, tendo en conta o esce
nário internacional e a situacion interna. 
Mais, que esta sexa a realidade hoxe, ' non 
quere dicer que non poda mudar, mesmo 
con gran rapidez, e que o que agora aparece 
como moi difícil sexa realizábel a médio pra
zo nun novo contexto, se daquela a inde
pendéncia é a opción máis axeitada. Por iso 
coido que non se debe renunciar nunca a 
contar coa máxima soberanía ou cunha so
ciedade socialista. É a utopía necesária, o 
obxectivo que nos marca a liña de actuación 
correcta, a estrela vermella que debe guiar 

ou Curdistán, pavos 
sometidos ou que con- . 
quistaron un alto grau 
de liberdade, pero que 
a chamada comunida-

de internacional non recoñece para evitar a 
rectificación das fronteiras que, ainda acei
tando que son artificiosas, sacralízanse co fal
so argumento de evitar as loitas fraticidas, 
para manter realmente as vellas formas de 
dominación. Supoñamos que nun ponto e 
nun determinado intre, por exemplo Cósovo 
ou Chechenia, onde hai' unha situación de 
conflitividade permanente, rexionalmente 
perigosa, rematasen recoñecendo o nace
mento dunha nova nación-estado, ou sexa, 
as modificacións das fronteiras, non hai dú
bidas que se abriría un novo escenário, ainda 
que cativo de princípio, sobre o que plantear 
a cuestión nacional. 
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Podense aventurar outras hipóteses, como 
que a guerrilla poda chegar ao poder en Co
lómbia, ou que en Rúsia o aceso dos comu
nistas ao govemo free o proceso de alonga
mento do capitalismo nesa parte do mundo. 
En fin, hai moitos interrogantes deica o fu
turo, e as contradicións son cada dia máis 
fortes. Antes da Revolución Rusa ou da cu
bana nada facia pensar que se ia producir o 
trunfo nese intre, despois de tantas revolu
cións derrotadas, ainda que sempre estea 
presente nestes procesos o optimismo de 
militantes e simpatizantes da causa popular. 
Non rematou a história da humanidade, en 
todo caso o mundo fíxose mái pequeno, o 
imperialismo ten novas roupaxes e o capita
lismo é máis agresivo, e son pouco o plans 
que podemos facer sen ter en canta o con
texto internacional e, por suposto, o entor
no no que nos movemo . 

Coido que o nacionali mo avanzou moito 
no eido teórico e práctico nos últimos ano , 
tanto na compresión do escenário político 
como no dos comportamento ciai , p lo 
que non rnn casuais resultad eleitorais, 

n produto de que o pov fo e de cartan
do a outras alternativas que o defraudaron e 
enganaron (ainda que algo disto e poida 
dar). Sen lugar a dúbidas foi un proce o de 
maduración que ten moito que ver coa pró
pria história do nacionalismo popular, c a 
pluralidade de ideas, pero moi especialmen
te coa actitude daqueles sectores que tendo 
un programa máis "radical" (no nacional e 
no social) foron capaces de ceder no acesó
rio e darse máis tempo para acadar seus ob
xectivos, a fin de unir o máximo posibel, e 
así contar coa forza necesária para erguer 
unha alternativa atractiva para a maoria 
dos galegos e galegas. 

Quédanlle ao conxunto do nacionalismo 
galego ainda grandes atrancos que vencer, 
. fundamentalmente artellar o paf s. Para o 
que compre organizar e convertir en mili
tantes a miles e miles de persoas, de todas 
as camadas sociais e condicións económi
cas, pero especialmente as máis castigadas 
pola dependéncia e un capitalismo salvaxe; 
así como garantir metos de información de 
masas próprios, xerar asociacións e estrutu
ras de base e centros de estudo, etc. Oeste 
xeito, as institucións e os procesos eleito
rais reflictirán e sustentaranse no poder po
pular, evitando así ser prisioneiros das si
tuacións previamente xeradas ou dos gru
pos económicos, foráneos e galegas, que 
desde hai séculas levan esta fermosa nao 
para onde eles sacan máis benefícios, non 
tendo en canta o interese xeral. + 
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MARES E VElAS 1 
ANOSATERRA 

Que sabemos 
das embarcacións galegas 

FRANCISCO CALO LOURIDO 

En varias publicacións teño denunciado o escaso interese 
que as cuestións relacionadas co mundo mariñeiro suscita
ron entre os historiadores e antropólogos galegas. Senda es
to válido desde unha perspectiva global do tema, moito máis 
se aprecia a carencia de estudos se nos centramos nun as
pecto tan concreto como é o das embarcacións. Non vou 
agora voltar a analizar as posíbeis causas deste desinterese, -
pero cecais non veña mal amasar a situación e o nivel de co
ñecementos e confusións tal como na actualidade se atopa. 
Por resultar ilustrativo, e mesmo porque moitos dos barcos 
son comúns á costa galega e á portuguesa, darei previa
mente unhas pinceladas sobre a cuestión ao sui do Miño. 

Cando en 1932 SANTOS GRA<;A 
escribe o seu precioso libro sobre 
a Póvoa de V arzim di o seguinte: 

das da Guarda, pero que xa non 
existían na altura na que el escri
be. Se miramos as fotos que ad
xunta, verificamos que efectiva
mente todos os barcos -grandes 
e pequenos- respostan ao mesmo 
tipo. Estamos <liante dun caso 
evidente dun único. barco,: dun 
modelo, que varía de tamaño pa
ra se adaptar a diferentes pescas, 
recibindo distintos nomes. E esto 
sucede nun mesmo porto. 

A primeiros de 
século entra en · 

Galiia unha 
embarcación 
cantábrica-

coñecida como 
trainera que 

faenará 

outras fontes, amplía a relación 
inicial de embarcación s. V arias 
cc:msas destacaría eu dos traballos 
Mste autor: rigor e detalle na 
ari.álise, exhaustivo coñecemento 
da bibliografía, bo material gráfi
cd e magníficas relacións que lle 
p~mitiron luxosas ediciónsc2>. 
Moitos máis investigadores toca
ríaµ, anque sen tanta intensidade, 
aspectos de etnografía naval, so
bre todo no Boletim Cultural da 
Póvoa de Varzim, pero agora tan 
só quero mencionar, por Incidir 
nun dos barcos xa citados -a ca
traia-, un último traballo sobre o 
que voltarei máis adianteC3>. 

Vexamos a situación en Galiza. 

Podemos dicír que os inicios non 
son moi diferentes, pois se os ve- • 
ciños parten sempre dos magnífi-' . cos e imprescindíbeis traballos de 

Preferentemente- (2) Os rnoitos artigos que adicou á lancha 
poveira aparecen refeitos na obra O barco 

Cunha arte de poveiro. Conternporanea Editora, Lda., Ma
tosinhos, 1995. Un bo resumo de todos os 
barcos da costa portuguesa é "Fishing cerco chamada Crafts in Portugál" in 8. GUNDA ed.: The 
Fishing Culture of the World. Académiai 

•• Kiadó. Budapest, 1984, pp. 143-180. Entre fralna, as varias edicións de luxo, pero igualmente 
rigurosas, corno a adicada aos barcos do 
Douro, citarei tan só a que me resultou 
más difícil de conseguir, malia ter unha tira
da de 20.000 exemplares, pois adernais de 
libro de bibliófilo fói bocado de filatélicos 
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As mulleres 
arregaban 

os vellos 
galeóns 
nos peiraos 
de 

_ Andurique 
en Poio. 

"O tipo de barco poveiro é um 
só, tomando vários títulos, con
forme o tamanho, devendo-se es
tes apenas a necessidade de os 
diferem;ar, de harmonia com as 
pescas a que cada tamanho se 
destinam: A Lancha grande era 
exclusivamente para a pesca da 
pescada ... "ºl. Enumera a conti
nuación cinco embarcacións 
máis (lancha pequena, batel, ca
traia grande, tatraia pequena e 
caíco) cunhas esloras que decre
cen desde os 13,60 m. máximos 
da lancha grande ate os 2, 10 m. 
mínimos do caíco. Indica tamén 
que ate principios de século ha
bía "bastantes gamelas" do tipo 

Este tipo de barco tivo a fortuna 
de ser minuciosamente estudado 
por un investigador, LIXA FIL
GUEIRA, que adicou todos os seus 
esforzos a coñecer e divulgar os 
modelos navais da costa portu
guesa, a súa orixe, a súa historia 
e a vida que se move en volta de
les. El parte tamén da obra de 
SANTOS GRA<;A, pero, seguindo 

por incorporar selos dos diferentes rnode- · • 
los; refírome a Traineiras da Costa Portu- : ·. Coordenación : 

(1) GRACA, ANTONIO SANTOS: o Poveiro. 
Póvoa de Varzim, 1932, páx. 187. 

guesa. CTT Correios de Portugal. S.A. Lis- • 
boa, 1994. Aproveito para rendír hor:nenaxe 
a este autor, finado no ano de 1996. 

(3) FELGUEIRAS, JOSÉ e BAPTISTA, IVONE: A 
catraia de Esposende. Edi~áo do Forum 
Esposendense. Cruz Qyebrada. 

X. Enrique 
· Acuña 

Deseño: 

Xoselo 
Taboa~ 
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LACERDA LoBO nas fins do XVIII e 
de BALDAQUE DA SIL V A cen anos 

'despois, aquí contamos para o 
xvm coa obra de SÁÑEZ REGUART 
e coa de PAZ GRAELLS para o XIX, 

e aínda ternos nas primeiras déca
das do XX os libros de RODRÍGUEZ 
SANTAMARÍA, sen esquecer otra
ballo de SAMPEDRO y FOLGAR. 
Pero ate hai moi poucos anos o 
desinterese polos temas navais, e 
por suposto por toda a antropolo
xía mariñ~ira, foi o habitual entre 
os investigadores e eruditos gale
gos. Ben é certo que hai algúns 
traballos, os máis deles meramen
te descriptivos e ás veces sen de
masiado rigor, entre os que pode-

• mos salientar os de XAQUÍN Lou
RENZO, JOSÉ FILGUEIRA, RICARDO 
MORA, F'RANCISCQ FARIÑA, ALON
S 0 ROMERO, ELISEO ALONSO, 
JUAN BELOSO, JOSÉ FORTES e eu 
mesmo; pero podo dicir, incluín
dome por suposto, que todo o 
producido por esta nómina de au
tores ou ben describe e enuncia 
máis que profundiza, ou ben se 
confoirna cun localismo ou trata 
as embarcacións como parte -cá
seque nunca a máis importante
de estudos máis amplos. Certa
mente ningún dos citados, e aquí 
pódense dar por incluídos todos 
os que non aparecen na relación 
anterior, adica os seus principais 
esforzos investigadores ao mundo 
das embarcacións. Galiza non 
conta con etnógrafos, arqueólo
gos nin historiadores navais. 

Desde as Partidas de ALFONSO X, 
no s. XIII, á sentencia do arcebispo 
don RODRIGO DE LUNA., de 1456, 
e mesmo ate o século actual, agás 
algunha excepción xa Qitada,_ o 
máis que atopamos · con respecto 
aos barcos son relacións "de no
mes: nabíos, naves, barcds, bai
xeles, carabelas, pina~al bar
quos, bateles, fustas, _carracas, 
naos, balleneres, -galeas, sarcina-

• riis, trincados,falitchos, galeóns, 
: lanchas, volanteiras ... Pero real

mente, de moitos eles, pouco 
máis coñecemos que os nomes. 
Podería continuar a relación con 
outros máis actuais e vivos como 
dorna, bote, pirla, buceta, game
la, canoa, dengue, meco, chala
na, traineira,, xeiteiro, polbeiro ... 
e moitos máis, amén das súas va
riantes e adxetivos. Partir desto 
para tentar facer unha disección é 
sen d#'bida complicado, e cecais 
aquí radique unha parte' non cati
va da falla de interese polo tema. 

\ 
Por se tod~ esto fora pouco, desde 

. hai uns an~s estamos a constatar. 
perversións léxicas que axudarán 
a compJicar máis o tema, xa de 
por si complexo dabondo. Vou 
poñer un exemplo ao fío de acon
tecementos náuticos desta sema
na. É ben sabido que no proceso 
de normalización e normativiza
ción da nosa lingua galega prima 

' : unha tendencia ao diferencialismo· 
co español, o que nalgúns casos . 
conduce a verdadeiros absurdos.· 
A primeiros de século (non intere
san agora as miudezas) entra en 
Galiza unha embarcación cantá
brica coñecida como trainera que 
faenará preferentemente curiha ar
te de cerco chamada traíña. O no
me que triunfará aquí non será 
ese, senón o de cerco de xa.reta, o 
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A embarcación 
non hai que 
examina la 
_como un~a 

peza inerte de 
, 

museo, senon 
que hai que 
facela vivir e 
latexar ao 

compás dos 
homes. 

mesmo que en Portugal onde al
ternará co de cerco americano, 
per() cando entrou en Galiza era 
coñecido co nome (común a toda 
a costa española atlántica, cantá
brica e mediterránea) de traíñd4l . 

Os mariñeiros-galegas coñeceron 
a embarcación como trainera, no
me cecais procedente do uso duns · 
anteriores aparellos denominados 

. ·traínas, pero alguén se encargo u 
de "galegui_zala", pensando que 
viña de traíña, e decide que hai 
que lle chamar traiñeira. Os por
tugueses, sen necesidade de de
mostrar nada, conf ormáronse con 
diptongar en traineira. Pero esto 
non é suficiente. Hai uns anos re
sucí tas e en Galiza a trainera 
(traineira ou traiñeira) e algúns 
deciden que aínda non chega e or
ganizan regatas, bandeiras, de 
¡traíñas! ¿Será porque o "ñ" fai 
pensar nun diminutivo galego ... ? 
Inaudito, aparellos do cerco en 
competición de velocidade. Bas
tantes problemas h,ai cos nomes 
sen que veñan algúps a crismar de 
novo os barcos·. 

Por certo que en Portugal, onde a 
primeira traineira entra o 19 de 
abril de 1913 procedente de Vi
go, conservará o nome, o mesmo 
que né\ costa do Cantábrico, para · 
todos -os barcos posteriores, in
cluídos os de hoxe, adicados á 
pesca'. do cerco de xareta. Remito 
á ci~da obra de LIXA FILGUEIRAS .. 

En-198-Z apátece un libro, reedita-
. do 1 O anos máis tarde, con pre

tensión de globalidade e exhausti
vidade nq tenia das embarcacións 
dunha part~ da costa galega. O 

(4) Aproveito para indicar que no libro de 
STAFFAN MóRLtNG .que citerai máis adiante 
se colou, na páxina 319, unha imprecisión 
de lectúra do meu libro As artes de Pesca. 
Cúademos do Museo do Pobo galega, 1 , 
Santiago, 1980. O autor faime dicir que a 

. trafña entra en Galiza no s. XVIII, cando en 
realidade eu fago o seu estudo baixo o títu
lo xeral de aparellos que chegan a Galiza 
no século xx;: 

seu autor, JOSÉ Mª. MAssó, coñe
ée ben, por negocios familiares e 
afección, o mundo dos barcos das.
Rías Baixas, e a súa obra<SJ terá un 
enfoque historicista e parcial, de 
Fisterra ao Miño. Nun campo er
mo neste tipo de traballos signifi
ca un paso adiante e incorpora da
tos interes(liltes, pero se ti.vera que 
escoller a mellar contribución do 
mesmo ao coñecemento das no
sas embarcacións, sen dúbida que 
me quedaría co magnífico mate
rial páíico que aporta 

Con mpitos anos de retraso, ten
do en consideración que o traba
llo de campo foi feito entre 1965 
e 1966, aparece en 1989 un libro 
absolutamente diferente a todo o 
anterior. STAFFAN MORLING, pro
cedente dun país cunha gran tra
dición nos estudos de arqueolo
xía e historia naval, como todos 
os nórdicos, e cunha certa expe
riencia de campo previa, decide 
encetar unha investigación a fon
do de Ribadeo 1ao Miño. Mane
xará as fontes históricas, o méto
do comparativo, toda a pouca bi
bliografía galega que existe e 
aplicará con pulcritude etnográfi
ca as técnicas de traballo de cam
po. Por investigar na década dos 
60, o autor aínda puido r~coller 
in situ documentos e datos que 
hoxe non son máis que historia 
pasada, pero que afortunadamen
te permanece no seu libro<6l. É 
mágoa que unha persoa que xun
ta ao rigor científico a súa aptitu
de para as linguas, que adoptou 
como propia a nosa cultura;mari
ñeira, que se despide de 'Ons to
cando a gaita galega, que empa
rentou aquí e aquí fixo morada, 

(5) MASSó Y GARCÍA-FIGUEROA, JOSÉ Mª: 
Barcos en Galicia. De la Prehistoria 
hasta hoy y del Miño al Finisterre. Pon
tevedra, 1982 . 

(6) MóRLING, STAFFAN: Las embarcaciones 
tradicionales de Ga/icia. Consellería de 
Pesca. Xunta de Galicia. Noia. 1989. 

non publicara tan magnífico tra
ballo na nosa lingua. Sei que an
da na teima de sacar outro amplo 
estudio ¡en inglés! "por ben da 
antropoloxía mariñeira galega", 
apreciación que eu non comparto 
de ningunha maneira. 

Despois do traballo anterior te
rnos unha sólida base para futuras 
empresas, pero desde a súa apari
ción, hai xa oito anos, non saiu á 
palestra ningunha outra publica
ción que continúe o vieira aberto. 
E pastos a falar de modelos, gus
taríame citar aquí un libro impre
sionante sobre as embarcacións 
bretonas. Foi feíto por un peque
no grupo encabezado por BER
NARD CADOREI'7'. Nesta obra, que, 
como galega, me fai sentir enve
xa, podemos ver unhas velas de 
relinga e un tipo de barcos que 
nos levan a pen ar nun fume pa
rentesco entre as chalupas sardi
ñeiras. bretonas e as volanteiras do 
Porto do Son e da Póvoa de Var
zim, así como da Guarda, porto 
que as mercaba nos dous lugares 
anteriores. ¡C:mto hai aínda por 
facer! Coido que a publicación 
das actas do Simposio de Antro
poloxía Mariñeira que tiven a 
sorte de poder organizar en Pon
tevedra e no que participaron, en
tre outros grandes especialistas, 
Mürling e Cadoret, signifirá un 
decidido paso adiante no coñece
mento da n~sa antropoloxía mari
ñeira en xeral e da etnografía na
val en particular. 

Se a investigación académica, 
por chamarlle dalgún xeito, non 
demostrou un interese especial 
por estes temas, grupos espontá
neos, cunha finalidade primaria 
non estrictamente científica, si 
están a facer nos últimos tempos 
un gran labor a prol do· estudo e 

(7) CAOORET, B. et alii: Ar Vag. Voiles au 
travail en Bretagne atlantiqui}, Douar
nenez, 1984. 



recuperación das embarcacións. 
tradicionais galegas. Non vou tra
er aquí, pois as características 
<leste artigo xa se ve que van por 
outros derroteiros, os nomes dos 
grupos e asociacións culturais 
que están a traballar, e algúns 
moi ben, na recuperación gráfica, 
no salvamento de vellos cascos, 
n~ reproducción fiel de modelos, 
na súa exhibición en encontros 
galegos e internacionais e na pu
blicación de revistas de etnogra
fía mariñeira. Teño enriba da me
sa os Galeóns de Arousa d9 Gru
po Etnográfico "Mascato", o 
mesmo que o /JI Encontro de 
Embarcacións Tradicionais, pu
blicacións dunha gran dignidade, 
así como a revista Relinga da 
Asociación Cultural "Lagareu 
por Barlovento". Coidando certos 
detalles, este tipo de iniciativas 
proporcionarán en breve un ma
terial impagábel aos investigado
res con vocación de globalidade. 

Xa para rematar, permítaseme 
que apunte unhas poucas id.eas 
sobre o camiño sobre o método 
a eguir para que nun prazo de 
tempo razoábel poidamos ver 
que a inve tigación do nosos 
barco tradicionais e tá á altura 
do ·que, desde hai anos, se ven 
facendo en países cunha sensibi
lidade diferente cara ás manif es
tación da cultura popular. 

En primeiro lugar cómpre ter moi 
claro que o estudo do obxecto po
lo obxecto carece cáseque com
pletamente de interese. A embar
cación non hai que· examinala co
mo unha peza inerte de museo, 
senón que hai que facela vivir e 
latexar ao compás dos homes que 
a construiron e ·a finalidade á que 
a adicaron. É por esto polo que o 
traballo non debe de ser exclusi
vamente formal e dimensional; é 
obvio que ternos que coñecer per
f~tamente ~ forma do barco · que 
estudamos, a súa arqwtecturá e as 

. súas medidas exactas, 'pero se 
quedamos aLde pouco vale o tr~.1 

bailo. Hai que ter seJilpre presente 
que o importante é 'o home. El de
seña, perfecciona, adapta, modifi
ca e deriva un modelo en función 
do que pretende 9él, e .por eso 
sempre hai que sf interrogar polo 
home e as súas esixencias. Para 
andar aos polbos, beireando as 
pedras da costa, a doma pequena 
é inmello~l, mentres que, se o 

noso traballo consiste en empre
gar unha gran rede, precisaremos 
dun barco que dispoña dun com
prido espacio libre onde estibala, 
pero se ademais o éxito do noso 
traballo depende da velocidade, 
por exemplo para vir a terra a 
vender, teremos que dotar ao bar
co dunhas formas diferentes das 
que lle daremos se máis que a 
presa nos interesa a tonelaxe que 
pode levar dunha vez. Non pode
mos afastar o b(!fco do tipo de · 
costa, das características do mar 
no que vai navegar, da finalidade 
á que se vai adicar nin do tipo de 
aparellos que predominantemente 
levará ao mar. Todo está imbrica
do e, se falta un elemento, a nósa 
visión da embarcación sempre se
rá parcial ou mesmo deturpada. 
De aí a importancia da arqueolo- . 
xía naval experimental para poder 
entender moitos modelos xa desa
parecidos. 

En segundo lugar penso que o es
tudo debe ir sernpre do particular 
ao xeral e do coñecido a aqueles 
outros moitos tipos dos que tan só 
ternos referencia documental es
crita ou oral. Direino doutra ma
neira. Hai que facer aínda moitos 
estudos parciais de embarcacións 
concretas en zonas delimitadas e 
publicalos logo con claridade, pa
ra ir compoñendo o mapa a xeito 
de mosaico. Ao mesmo tempo 
non ten senso tentar explicar co
mo serían embarcacións que xa 
teñen desaparecido e das que cá
seque non hai datos, sen previa
mente ter uns bos c;oñe-cementos 
do material actual. Estou a tocar 

MARES E VELAS 

un tema complexo, como todos 
os históricos, para o que se preci
san uns saberes e unhas ferramen
tas intelectuais específicos. Entro 
aquí na sempre delicada cuestión 
da dicotomía historiad_or versus 
erudito local e direi que, sen as 
aportacións <lestes últimos, hoxe 
aínda saberiamos moito' menos; 
pero engadirei que cando eles 
mesmos deciden pontificar pcir 
escrito adoitan facer retroceder o 
coñecemento e crear confusións 
nada <loadas de des botar -poste
riormente. A letra escrita segue a 
ter unha gran forza entre as xen~s 
con escasa formación. 

Tamén o investigador · ccñecedor 
do método científico debe ter un 
exquis\to coidado e pulcritude á 
hora de~· a coñecer _os seus tra
ballos. · n exemplo. Cando MOR
LING es da a buceta di que na 
banda slll\ da ría de Muros recibe 
o nome dt\ canoa, pero el fala de 

· bucetas e ~esmo ilustra coa foto 
dunha do Porto do Son. Efectiva
mente, nesie porto sempre se fa
lou de botes e de canoas, as rega
tas sempre foron de botes, pero 
se entre eles aparecía .unha canoa 
xa se adiviñaba o gañador. Eu 
nunca oín a ninguén da viña vila 
chamarlle buceta e sorprendeume 
ver nun libro local, moi debedor 
do de MORLING, sobre carpintería 
de ribeira facer un apartado para 
as bucetas do Son. Nós o que te
rnos son botes e canoas e non 
irnos comezár a cham_arlle doutro 
xeito porque o. digan os.Jibros. 
Non quero dicir con esto que ha
xa que chegar a empregar un par 
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Non podemos 
afastar o barco 

do tipo de 
·costa, das 

caraderísticas 
domar no que . 
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3 : . N2 858 
26 DE 
NOVEMBRO 

de nomes en latín para gtllpos ~ 
especies, pero os atlas lingüísticos 
non son un invento recente, e os 
1fomes cos que os difer~:n'tes por- · 
tos bautizaron o.s seus barcos e 
aparellos d~ben 'ser, por razóns 
estrictamente- científicas e patri
moniais, respyctados .. 

A ~eito de remate, vou, mais que 
facer unhas peticións, que sei que 
non serán atepdidas, manifestar 
uns desexos. Que os grupos e aso
ciación\~dicados "gratis et amo
re" ao e'tudo e reGuperación dos 
nosos b~cos, prosigan na tarefa 
con renovadas forzas; que as uni
versidade's galegas se leínbren do 
seu apelido e comecen a facer al
gunha aportaéión neste eido, pois 
teño-que dicir que non coñezo nin 
unha soa publicación saída de cal
quera das tres que vaia nesta di
rección; que as institucións adica
das a cumplir primordialmente un 
fin cultural, nomeadamente os 
museos e en primeiro lugar o Mu-

. seo_do..E.obo.Galego,..decidan dun-
ha vez artéllar unhas liñas serias 
(tamén, pero non só a creación 
dunha bolsa) de alta investigación 
que as diferencie das rancias .aca- _. 
demias, galerías de arte e centros 
que basean e xustifican a súa exis
tencia no cómputo de visitantes 
anuais. Gustaríame incluir nes 
meus desexos un cambio de direc
ción nos criterios políticos das 
Consellerías de Cultura e Pesca 
vencellados co tema que nie ocu
pa, pero estou expresando desexos 
de difícil cumprimento, anque po
sábeis, non perseguindo quimeras, 
e sei que eso, na actual sitación, 
non sería máis que unha ilusión. 

Levamos moitos anos "voltag
heando", por dicilo na linguaxe 
mariñeira do meu pobo, pero 
seguimos confiando nun cam
bio de · vento que nos leve en 
empopada.+ 

DE 1998 
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Peque nas 
embaraxións 
tra,dicionais 
nos peiraos 
pcdevedieses 
das 
Corbaceiras 
en duas 
tomas, con 
mareas alta 
e babea, 
a comezos 
do século 
XX. 

Veleiros 
en Baiona e, 
abaixo, 
Betanzos. 
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Diários de a bordo para unha lerTibranza:. 
1 

. . 

As derradeiras singráduras .. · da vela de trabaHo 
na nayegación de altura 

DIONISIO PEREIRA 

Correndo o Outono de 1927, Ju
LIO CAkBALLO, un-antigq mare- . 
ante metido daquela a 'xomalista, 
deixaba impresa nas páxinas de 
Faro de Vigo a sua saudade dos . 

· tempos da vela. Por aquel entón, . 
escrebia, no litoral galega tan só 
restaba unha casa de navegación · 
que seguía a arranchar os seus 
veleiros para os derroteiros do 
alto mar. Os armadores eran os. 
Candeira de Camposancos, unha 
f arm1ia de adiñeirados maderei
ros proprietária de catro pailebo~ · 
tes e algun vapor, debruz?-dos, 
máis .q~e nada no comérc1.b de 

· ! cabotaxe pero que, moi de canQo · 
: en cando, ainda · emprobaban a 
! · - rota do Golfo de MéxÍto· na pro
! ·~ura de madeiras tropicaís. , 

,Matias e Constantino Candeira, 
: ,iniciaron a sua anctama empresa-
• . . 

Aquelas viaxes 
a Bilbqo, 

.Xixón, Cádiz, 
Santa Pola, 
Alac.ant ... , 

realizaban se 
con madeira e 
conservas nas 
ida$ e sal de 
Torrevieio ou 

1 

1 

cimento de 
Tolosanos 
retornos.· 

rial en 1883 e foron pioneiros na recalar no hoxe en desuso porto nas idas e sal de rorrevieja ou ci-
transformación e comerciali- de Camposancos logo de 36 sin- , mento de Tolosa nos retornos, 
zaciÓn da madeira do naso 'país, graduras desde As Palmas de aboiu en gardas ,e recala~s o po-
exportando a produción dos seus Gran Canária! Máis tarde, firmes eta Manuel António. Grácias, ou-
serradoiros do Baixo Miño polo as áncoras, albiscamos ªº marilio tra volta, á família Lustres, polo 
porto_ de Campo~cos. A maio- rematar a via·xe co derradéiro diário de a bordo do Constantino 
res, instalaron uns estaleiros de apontamento no diário: Dios nos 'Candeira sabemos daquelas de-
moita sana que seg-µen a; traballar guie y la Virgen nos acompañe ... longadas manobras de amarre en 
hoxendia. Para comerciar, mer- Camposancos. Como no abrente 
caran ao fabncante Del Rio Fe- Vinte anos despois , outro barco de 1924, cando o pttjlebote enxu-
rrer, da Póvoa do Caramiñal, un dos Candeira tivo que ver con rrou no baixo Rebaliseira en dias 
bergantin-goleta construido en Lustres: o Constantino Candeira, de v~ntoleira desesperada, e a co-
Catalunya e do que q lector xa un veleiro de tres paus e 300 to- rrentada máis os refachos do No-
ten noticias: o María Asumptll. neladas de desprazamento que ar- roeste estiveron a pique de arrui-
Déronlle, os Candeira, o mando maba de pailebote (velas cangre- n~onavio. 
áo capitán José Lustres, de ráncia xas e escandalosas nos tres mas-
f ~mília de nautas orixinária de tros), foi capitaneado ppr Augus- Diários de a bordo de tempo fu-
Santa Uxia de Ribéira. Polo diá- to Lustres Rivas, fillo de José xídio da vela de traballo; tempo 
rio de a bordo .. conservado con · Lustres. Como é sabido, no . reinventado por Manuel Antó-
agarimo pala sua neta, imaxina- ConstantinÓ fixo en 1926 práti- nio naquel caderno de á bordo 
mos na primavera de 1904 ªº ye- cas un p~o rianxeito de nome paralelo do Constantino Can-
llo Lustres levando con sobrieda- Manuel óni2 Pérbz Sáncqez. deira que foi De catro a catro, 
de e firmeza ao María Asumpta E naquelas.viaxes a 'Bilbao, Xi- adicado ao SyU capitán Augusto 

.· na: remontada do Miño, de barras xó:q, Cádiz, Santa Pola, Ala- Lustres Rivas en "lembranza de 
e lombos de area volandéiros, até cant.., con madeira e conservas navegacións feitas á par''.• 

. . . ... . . . ... . . . . . . . . . . . . . ·• .... •.•·• .............................. . 
• Pailebote- Constantino Candeira· 

Viaxe de Marina Carnp<;>sancos 
Diario de_ Navegación 
Acaecimentos 

papel pasivo, pois as circunstán
cias non permiten outra cousa. 

O barco está casi perfilado á co
rrente que recibe de Qopa e son
deando ao exterior por ambos os 
costados vese que ocupa un te
rreo parella. 

Ás 14 h. e con moita exposición o barco sufriu polos remuiños que fanos con-
moito . tínuos chuvieiros que traen ra-

chas furacanadas vai un bote en 

Varamos o barco 'de q.uilla e 
pantoque e provisto~ en xeral do 
necesário para a boa navega
ción, calando 13 y 11 1/2 pés 
respeitivamente de popa e proa, 
c~n cargamento consistente en 
37 .537 paquetes de madeira pa
ra caixas de fruitas e petróleo, 
con peso de 390 toneladas, des
pachados para Cartaxena e Ala
cant e sen poder sair desde o dia. 
dez do pasado Decembro ~en 
cuxa data quedarnos listos- por 
falla de auga nas barras e nestas 
mareas a causa do mal tempo . 
que está caindo e a consecuén
cia do cal, estando ben amarra
dos polos práti~os, con áncoras 
tendidas ao Norte e Sul,.a dous 
griletes ªº auga cadasua, segun
do é neste rio. preciso, na noite 
do 8 ao 9 ocurreu o seguinte: 

golpeando forte terra con catro homes para dar 
. coñecimento ao armador e práti-

Debido ao moi duro e -rachado 
vento que traen os chubascos do 
Noroeste, á forte resaca que en
\tra no rio e remuiños que for-

. : mándose sen parar, ás 12 h. '30· 
m. rompeu a cadea da áncora de 
estribor, que é á que est~ ao 
Norte, e empuxado pola grande 
forz~ do temporal e .traend.~ á 

:· garra a outra áncora é o barc'<) 
: pegado no con da Rebaliseira; a 

. : -marea- a dita hora sube e ainda 
• que toda a tripulación, formada 

por nove homes está sobre cu
,• berta, non pode facer senon· un 

_;.. ·.L. • ' ·'. ~. t ' i l , ¡· I~ } ) .t 

de quilla e co do que acorre e facerlle saber 

pantoques que é necesário ·adquirir unha 
áncora e ter listo o remolcador. 

sobre o banco, por se fora posíbel -o que dubi
do- quitar o barco na próxjma 

. no q~e de vez pleamar da tarde. 

en cando 
rompe a mar. 

Até a madrugada que sen novi
dade regresou de terra o bote, 
despois de c..umprif o meu en
cargo, o barco sufriu moito gol
peando f6rte de quilla e panto
ques sobre _o banco, no que de 
vez en cando rompe a mar; sen 
embargo ~'e soi,ú:ta' a sentina e 
está sen auga. · 

Na mañá ao quedar en seco fa- . 
· cemos un recoñecimento ao 
exterior non encontrando nada 
movido de co-sturas, .topes nen 
outro resentimento de casco; 
pero como apesares disto· pode 

A derradeira viaxe do 
haber averias senón feitas xa 
-o que como digo non se apré
cian- que se orixinen da situa
ción crítica na que o buque se 
atopa formulo a protesta que o 
direito me concede contra ar
madores, receptores, cargado
res, aseguradores e demais in
teresados a que houbese lugar, 
por non ter dado eu . marxe a 
iso nen nengun tripulante dos 
que me acompañan e ser so
mente o que pasa e o que diso 
se derive efecto dos elementos 
naturais. 

Ado. 
Lustres Rivas 
O Contramestre José Gude, 
·O cociñeiro Antonio Barcelo, · 
O mariñeiro Candido Sanmartín 

• Pailebote Constantino Candeira 
V arado no banco Rebaliseira 
9 ao 10 de Xaneiro 1924. 

Continuamos na situación que 
consta en fin da anteríor, desfo-

. gando ·a curtos intervalos ch u: 
vieros que· traep vento duro. aó 
NW e sen que o barco se resinta 
por ~agora da ·varadura, non bo
tando nada á auga ªº fin de se
fose posíbel e o caso de non sair 
na pleamar, a cuxo· efecto está 
encendido e con vapor o remol~ 
cador."Maria", conser-Ve o casco 

a cama que ten feita e reciba en
filada a corrente, porque de 
atravesarse a ela, a ua perda ca
si segura. 

Á catro 1viu o Maria cunha án
cora, que ape are de traer o 
chuviero meno forza, como é 
moita a resaca non foi po íbel 
entalingar na nosa cadea, por re
ventar a mar sobre o banco en 
bastante extensión arredor do 
"Constantino", habendo nun in
tento que fixo de aproximarse 
rapto o seu pau polo tércio alto 
e a fin de non cau¡Sar maiores 
averias se desiste da operación. 
Na pleamar non aboiou o barco 
e o vapor marchou ao seu fon
deadeiro. A noite transcurriu 
, sen · novidade, amencendo d,e , 
mellor aspecto .p tempo. 

Na mañá por efecto de ir soca
vando a corrente baixo a proa 
empeza a decaer esta e a creban
tarse o barco, non tirando ainda 
madeira á auga porque se ben é 

. certo que o barco sofre, non é 
tan apurada a sua situación que 
abrigue a esta

1 
medida e xa que 

o tempo parece tender a ir me
llorando, espero de non ser o 
seu estado máis crítico, efectuar 
a descarga en gabarr~s tivitando 
desta maneira gastos e perdas. 

Ado. Lustres Rivas 
~ .• J 
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Constantino Candeira 

\ 

• Pailebote Consttlntino Candeira. 
V arado no banco Rebaliseira 
Do 1 O ao 11 de Xaneiro de 1924 

Nas primeiras horas deste dia 
ainda que venta menos, a resa-
ca e o mar continuan non per
mitindo ao costado do Cons
tantino, nen nas suas proximi
dades gabarra algunha para ir 
recibindo carga e como segue 
crebantando, a fin de evitar a 
sua total perda -o que é seguro 
de continuar asi a noite-'- pois 
segundo a opinión do prático 
oficial Manuel Gómez, a auga 
procedente da chuvia que caiu 
fará intensa corrente, co . que 

~-1--'IHH-. ~- cee-a-vaHnáis--abai*fr-~ -:
lla e o casco chegará a partir; • 
,determino para salvar no. que 
·se poida os maiores vaf ores po
síbeis do barco e cargamento a 
sacrificar éste e en efecto: 

Ás 6 h. con persoal dé terra e 
tripulación comezamos a des
cargar da cobertada, deitando 
sen cesar madeira ªº río até as 
14 h., que estando a xente ren
dida e o barco relativamente 

o veleiro Celso Candeira, - aliviado se deixa de faenar até 
o dia da sua botadura, 0 dia .. 
na Guarda en 1920, e 
follas de bitácora do 
Constanririo Candeira, 
barco no que navegou 
Manuel ~ntónio. 

Ao abrir o dia , chegada unha 
nova brigada de xornaleiros 
proséguese a ope.ración co
menzada á noite, q'ue continua 
ás 24 h. calculando ter xa des
cargado de 170 a 180 tonela
das. 

Ada. Lustres Rivas¡+' 
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O naufráxio 
do Maria 
Asumpta 
nas costas 
de Cornualles 
puxofin a 
137 anos de 
singraduras. 
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remataron 
----·cal__:_ .. 

esqueletes 

ª~"~';~~s 
galega. 
Abaix , 

estampa de 
Carlos 

Maside, 
1927. 

MANUEL LuSTRES~ RIVAS~ . q_ueietee~apl)gt~}e ¡o'.=sof .e:_a~~ Qu~--máis_ temerario feito_ que o 
chuvia4!Íclemeñtes~nscen- (Ie; :€ristobal CoWn'l Que odise-
tes e fafa1istas. _ - -~as=:;igualan ás de Magallhaes, Lira de Sajo. Bis tres palavras 

evocadoras de galanura_s poéfr
cas, de luzada de tropc:>_s efe e~pe-
11 os en cachizas. E após -delas 
non \Ten un e~mdo~cntico erudi;; ~;;; 

~ ~- -v~w - (fo_ Gama, Sebasiián de 
-~ -Un~.aE~~: é ~~sánte&>mo ~un~~ =Elc&no-: eoo~ Lemaire e tantos 

.. -~~= -.. _ fÚ-gar;=--é=-uñ fO_ga~ errante-_c1:e -=-- navéganie& groriosos, deaiento 
~~ - avento.Ie-il"es;:;.d.e=-=bob~sc-ffim-,. -inconce~mel~ de ardor e de en-

• to. Son verbas, que_relembran -
: - cancións ardorosas e perversas, e=-~ 

de aviltada perversión, en cere- ' 
bro de muller pensadas e en co
razón de muller sentidas está un-

-~ ha_: grallde ra-zá~~aip.9!a<ta -d-0s tusiasmo - ño~ super-ados polos 
--=- =-~ ~ - - iio-nZom~s.- lQnxfill.Os, - . cOn~ -=== máis-esclarecidos herois? 

ha elexia. Lira de Sajo cbámaba-
se unha goleta que vin, :liota, es
portelada, nun areaJ.. 

Producen os barcos desfeitos un
ha sensación de covada pena, de 
desolada amargura, e transmiten 
un desacougo máis intenso que 
unha casa espaldrafada, na que 
as hedras fmcaron a suas raices 

: e que é xa é albergue-de paxaros 

- -
tante_inquedafi?:a polo novo, :; 

-inverosímil e o marabilloso. 1\.1il

. hÍstóÍias reláUmse, e todo¿ as sa-
ben, de nautas .. temerarios, es
pl~ndidos e pródigos derrocha
d óre s das suas vidas .. en aras 
dunha quimera, a procura ~as 
máis altas empresas .• conquista
dores do ignoto, que, por desco
ñécido, im~.inaban ,.pr.odixioso e 

. milagreiro. Que filáis fermosa 
eimpeia .que a dos. ~gonautas? 

t_r_,· ~ •• 

: agoreiros, de bufos, morcegos, e un·barco ¡-·. 
• mouchos, de sabandixas e ser- , e -. .. -: ·-

pes; unha <lesas mansións, niño .. -lal1 $.Clfo como 
de amor e acubmo de paz, da :-· ~" ·=~--'·¡%-,~~~m-v 
que os homes foron exp°!JJSagQs ~·.:·~ Uft ·~-~!1J;~ff-(: 
por un xelado so~lo_ qe traxédfa~ .. -, : é un logar " .: 
o veleiro..la~zal e ··.gal~i~o. de ·'··---- erranté- de 
proa mallada en~ mil -iernpesta- - . ' <- • 

des, que ba!xo »o ceo de ti:e~~n_ ~<- '~ -aventure1ro$, 
sobre o ivar·: ~mbr~vecidó, iibrou~ de bohémios 
tremendas batallas; o barco de -... e • • _ _ 

• balanzo limpo e. p.r~3: · gallarda, dunha . . 
de pantoques dohdos e ·curvas d . ~·· -: .. 
mainas, de ma~os nos que a en- gran e ~º·· 

·-,!Xárcia palillaba ariadnescas re-
' - des; obra de arte de perfecta tra-
ceria, de contornos admirábeis, 
foi acabar sobre as areas duras e 
brancas do areal, contra as que o 

: seu costelar afundeu nun laiante 

-

Pcis os fogares que aviveceron 
no seu pensamento a chama lí
vida e vivaz de singulares inspi
racións, que nos seus peitos in
zou o esforzo e lume dos ideais 
sobrehumanos, foron naves 
-máis desfalazadas que a .que xa
ce rachada no ·areal, de constru
ción máis fráx.il, de máis reduci
das dimensións. E ali moraron, 
soñaron e loitaron; ali trunfaron 

- . franxir, chorando unha derrota 
sen honra, sen gloria e sen loita. 

Repousaba a nave heróica deita
da sobre un dos seus bordos, co
ma o cadáver abandoado nunha 
sima, que ao caer crebara o es-

ou sofriron a condea coa que o 
mar castiga aos seus adoradores 
de lei: unha -morte fria e férida, 
un abrazo mortal das augas de 
cachón e roncalleira, axitadas 
pola treboada, para ser pasto de 
monstruos voracísimos que en
gulen os cadávares con deleite 
supremo, en festin orxiástico. E 
funerais deses mortos foron as 
voces tremendas do vento e das 
ondas, en clamor espaventoso e 
apocalíptico. 

Un deses lares era a Lira de 
Safo, de nome poético e armo
nioso como un verso. Crebou o 
curvo esquelete, e deixou esca
par un laiante renxer cando foi 
tirado a terra . 

Ou, a xentil escuma acostada 
contra o cantil, batida polo ven
to e a ondada, unha noite de 
tempestade! A súa tripulación 
tíñaa desamparada e miraba des
d~terra á luz. da lua,como a na
ve esbronzaba a roda contra os 
cons. Tremaba igual que un ca
tivo espaventado, a cada tumbo 
do mar contra o muro. E resis
tia, valente e heróica, facendo 
honra da sua história. 

Nas fazulas de filástica encasca
da dos mariñeiros, abríase paso 
a tenrura perda do mobíb8l Jo
gar, no que atravesaran mares 
de trebón e sol de espeto no que 
penaron e gozaron. Coa goleta 
es.cangallada marchaba unha 
parte do seu pasado; é'ada ban
zo, cada varenga, ctcta driza, re
cordáballes un dises intres de 
emoción que nas existéncias dos 
aventureiros son os máis gran
des, porque creron morrer e só a 
boa racha os librou da morte. • 

* Do seu libro Pandemonium. 
Vilagarcia, 1919. 



... .. 
a 

... . 
::t .. 
o .. 
;;;i 

a: 
C) 

C) 

z 

.... 
:> 
U) 

z 
o 
o 

VERSIÓN 

ANOSATERRA 

o· R 1 X 1 N A L 

A algunhas cidades hai que poñerlles subtítulos 

para aprecialas, sentílas, ofías e disfrutalas. 

A VIGO só hai que que coñecela para querela. 

Pide sempre a Versión Orixinal 

CONCELLO DE VIGO 

7 N2 858 
26 DE 
NOVEMBRO 
DE 1998 
ANO XXI 



N!! 858 
26 DE 

NOVEMBRO 
DE 1998 
ANO XXI 

Ante dúceas 
de motoras 

de pesca, un 
vello veleiro, 

testemuña 
anteriores 

roteiros no 
peirao da 

Coruña. 
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Noia, a vila dos estaleiros, de 
onde saían cada ano os buque$ 
máis veleiros da cristiandade, 
ten saudades daquel traxin e da 
sua abundáncia de doblóns, que 
daban para o pan de os seus 
bons viciños. Corme, Pontece
so, Pontevedra, Marin e Bueu, 
non esperan agora a chegada 
dos bergantins co contrabando 
do sal. A praia de Aguete xa 
non verá máis arniarse as gradas 
para construir outro bergatin
goleta como aquel que gañara ~ 
sorra de andador até as costas de 
Norteamérica. 

Remataron os tempos de piratas e 
negreiros. Daquela habia moita 
fartura nas Rías Baixas. Cada
quén andaba á sua vida. E as mu
lleres labraban os campos, porque 
os homes "andaban a navegar" ... 
E os vellos mariños sinten a sau
dade dos tempos que pasaron. 

Os capitáns de agora saen ao 
mar de Ilevitón e luvas: Non co
ñecen as botas de augas nen sa
ben das mans abugalladas de 
tanto varar aparellos. Xa non se 
navega a estima e as Táboas de . 
Mendoza están en desuso. Os 
vapores sulcan os mares sen ti
monel e os pilotos non saben 
que facer. A radiotelegrafia da
lles a hora meridian~ . e non te
ñen que _preoc~parse d? varia
ción magnética nen do desvío, 
porque o compás márcalles o 

: rumbo verdadeiro. E os vellos 
mariños relembran os tempos 
que pasaron. Só queda en Galiza 
un armador romántico que cons
true barcos de vela para a nave
gación de altura e só hai un capi
tán romántico que sae ao mar 
por amor ao mar e aos buques de 
vela. Venlles de raza aos dous a 
sua afeizón aOf leiros. Son os 

ANOSATERRA 

Abordo 
do Constantino 

Candeira 
temos 

presenciado 
escenas que 

fixeron vibrar 
deemQCión 

todos os nosos . _ .. •; 

sentimentos •. 

.,. 

dous descendentes de xeracións 
de armadores e de mariños. 

Constantino Candeira é un home 
de moitos caudais e de bon cora
zón. Hai largos anos que os seus 
antépasados fundaron en Cam
posancos os mellores estaleiros 
de Galiza. Deles saíron fragatas, 
bergantins, corbetas e pailebotes 
que deixaron ben plantada a fa
ma dos seus construtores. E o 
mando de aqueles veleiros 
transmitíase de país a fillos co
mo tamén se transmite a direc
ción da casa armadora. Constan
te Candeira non verá extinguirse 
a tradición da sua casa. Seu filio 
Constantino é un namorado dos 
veleiros e das cousas do mar. 

O capitán Augusto Lustres Rivas 
é, probabelmente, o último dos 
descendentes dunha família de 
nautas que nunca se quixeron re
baixar a pisar a cuberta dun va
por. E o Constantino Candeira é 
un pailebote que baixo as suas or
des pasea a insígnia da casa Can
deir.a polas augas do Atlántico e 
do Mediterráneo e do Golfo_ de 
México. O capitán Lustres Rivas 
e .o. seu piloto, Manuel António~ 
son _os últimos dos románticos da 
navegación veleira de altura. 

O vello Lustres, proxenitor de 
Augusto, añora en Santa Uxia 
de Riveira os tempos lonxanos 
das suas viaxes de lenda. Xa 
.non manda o María Asumpta, o 
bergantín-goleta que entraba no 
rio Miño sen remolque de volta 
e volta, conducido pola man ex- . 
perta do seu capitán. O María 
Asumpta está "feito un cesto". 

Cando o Constantino Candeira 
chega a Vigo, o vello Lustres vái 
darlle a setÍ filio Augusto o abra-

zo que os vellos mariños, saben 
dar con orgullo aos seus dignos 
descendentes: a aqueles en quen 
seu instinto ve unha continuación 
da estirpe aventureira; os que 
perpetuarán a tradición familiar) 
Non; que non se extinga a es~ 
mariñeira dos Lustres de Riveira. 

A bordo do Constantino Can
deira ternos presenciado esce
nas que fixeron vibrar de emo
ción todos os nosos sentimen
tos. Foi o cronista mariño de ve
leiro na sua primeira xuventude, 
e sentíu no seu rosto os azoutes 
do ventos e as salpicaduras dos 
mares de todo o globo. Soubo 
de naufraxios e de fames, e de 
sede, e sinte agora a saudade 
dunha epoca que non ha voltar. 

Xosé Picher e o vello Lustres, 
son bons amigos. Tamén lle ven 
de abolengo a Picher o seu amor 
ás cousas do mar. Xa non nave-

. ga Xosé Picher. ·Sinte -dio el, 
pero nen asi mesmo se conven
ce- aversión ao mar. E para des
mentir á sua afirmación ternos i 
visto animarse seu semblante e 
brillar os seus ollos cando acon
seJlab~ aparellar de goleta ao 
Constantino <;andeira. 

-Mira -dicíalle a Lustres Ri
vas-, este é parello de pailebote 
e non lle convén ao barco. Está 
ben para navegar de orza na 
costa, pero en cámbio non serve 
para unha empopada ou para un 
lárgo. A cousa é fácil, e en can
to vaias ao Miño dille a Cartdei
ra que faga a reforma. 

Despois, na cápiara do "Cons
tantino Candeira"; Pie her e o 
vello Lustres ensalitráronse nun 
lério náutico alarmante. Picher, 
lápiz en ristre, púxose de cuñas, 

porque o "Derroteiro" marcaba 
mal unha enfilación para entrar 
en non sei que porto galego. 

-Isto non pode ser -<licia Picher 
nun ton temfbel, pero sen perder 
a serenidade habitual-. Para en
trar compre aproar ao WSW até 
descubrir o monte tal. Despois 
metes unha cuarta a babor e se
gues até a casa de fulano. E coa 
mesma, fundo seis brazas 1 

Augusto Lustres, ~anuel Antó
nio e o cronista estabamos preo
cupados co problema de valeirar 
unha botella de bon coñac. Re
cordabamos os noso tempo de 
estudantes e soportabamo a fa
miliaridade do "Rapaz", o can 
de a bordo, que asistia digna
mente a discusión ensarillada. 

De pronto, o vello Lustres in
dígnase e resolve emitir a sua 
opinión. 

-Non, señor! - berra- . Para en
trar nese porto ponse proa ao 
SW até descubrir a ponta tal. 
Despois media cuarta a estribor, 
fundo e cinco brazas l 

O asunto adquiria .certa gravida
de. E resolvimos intervir. 

-Resolvin -dixÓ o cronista
reanudar a miña vida de mariño. 
E marcho logo para Terranova a 
pescar o bacallau. 

-Levame ·contigo! -dixo o ve
llo Lustres-. 

-Eu tamén vou -declarou Pi
ch'er-. É dicer -rectificou-. 
Gostaríame ir.+ 

Xuuo CARBALW _ROMERO 

Buenos Aires, Outubro de 192 7 
Faro de Vigo 23 de Outubro de 1927 
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Sobre a construcción naval 
ferrolana no 
século xvm 

O Santona, 
navío de 

tres pontes e 
112 canóns, 

construido . 
en Ferrol ,-. 

por Romero • 
· Landa, 
sucesor de 

Gautier. 

A RealVila 
de Ferrol 

segundo un 
gravado do 
século xvt11." 

MANUELA SANTALLA LÓPEZ 

O século xvm significou a 
introducción dunha nova 
monarquía en España, a 
Borbónica e a perda das 
posesións españolas en 
Europa polo tr_atado de 
U trecht. Todo is to tivo 

como corolario unha 
reconsideración sobre a 

relación entre ~spaña e as 
Indias, que pasaron a 

ocupar un post9 relevante 
no ideal Ilustrado, fronte 
a hexemonía contin.ep.tal 

da casa de Austria. 
Dinastía ésta, que dende 

Carlos. 1 enalteceu ª ·figura 
do soldado coas súas 

glorias militares mentres 
tanto víase precisado 

contratar escuadras 
estranxeiras para manter o 

s.eu comercio c0as 
colonias e unha clara 

política defensiva ·na ruta 
· Atlántica. Pero o 

detonante da 
reorganización da Mariña 

moderna por parte da 
monarquía Borbónica, foi 
a dura resistencia baixo a 

Guerra de Sucesión, da 
cidade de ~arcelona que 
tivo que ser asediada por 

mar~ improvisándose unha 
escuadra para bloquear o 
seu porto. Será uns anos 

. ~ ¡ máis tarde~ .en· 1726 cando 
~ se divida o perímetro 
: costeiro peninsular (de 
• case 3.300 kin.), en tres 
'-'· . . . 
-: . . 
• I . . 

. -. . . 

Departarµentos 
, Marítimos: o de Ferrol, 
Cádiz e Cartaxena; onde 

se ·establecerían os 
arsenais que perseguían a 

centralización da 
construcción naval coa 

fabricación de barc·os en 
series ben definidas e con 

planos g~antizados. 

· Os arsenais 
de Ferrol e 
A Habana 

habilitarán-se 
para a 

construcción · 
dos grandes 

barcos. 

Ao mesmo tempo existirían ta
mén, un arsenal en América, o da 
Habana (tras o peche do de Vera

··cruz por cuestións. sanitarias), e os 
Apostaderos Marítimos de Río da 
Prata no Atlántico Meridional; o 
de Cartaxena de Indias en Terra 
Firme; o de Puerto Rico nas Anti
llas, o de Callao no Pacífico e o 
de Manila no Lonxano Oriente. 
Os arsenais de Ferrol e A Habana 
habilitarán-se para a construcción 
dos grandes barcos. A construc
ción naval vivía unha forte de
cadencia na España do reinado de 

Carlos rr, xa que os principais es
taleiros cantábricos e bascas, esta
ban nun estado de prostración co
mo consecuencia da falta de pedi
dos oficiais, demora nos pagos e 
incendios e ataques dos inimigos. 
Con todo, a construcción naval 
non era mala, pois os poucos bar
cos que existían eran bos e sobre 
todo moi veleiros. Por aq ueles 
anos en Europa, perfilaríanse <lú
as escolas, a inglesa e a francesa, 
en relación á clasificación dos 
barcos. A escala inglesa facía a 
súa clasificación das unidades na-

vais, baseándose na súa misión 
estratéxica, distinguindo entre: 
buques destinados a adquisición 
do dominio do mar, os navíos (os 
mellor armados); os buques con 
misión do exercicio do dominio 
do mar, as fragatas e corbetas en 
alta mar; e no arreciare das co -
tas, as flotillas. A escola francesa, 
en cambio, clasificaba os seus bu
ques por rangos, egundo o eu 
desprazamento e número de ca
nón , pero non pola úa mi ión. 

A cabalo en os écuJos xvu e 



xvm, destacou un gran construc
tor naval español, Antonio 
Gaztañeta, quen entre os años de 
1713-1720, presentou un plano 
de construcción de buques de lí
nea de portes de 80 a 50 canóns. 
Entre as características dos bu
ques de Gaztañeta, destacar que 
eran moi sólidos e mariñeiros e 
practicamente ate a chegada de 
Jorge Juan a dirección da cons
trucción naval a mediados de sé
culo, foron o modelo constructi
vo a seguir. Os buques construí
dos segundo as normas de 
Gaztañeta, eran barcos de casco 
moi forte, cunha arboradura moi 
grande, pero necesaria para mo
ver cascos tan pesados e unha ar
tillería de calibre menor que os 
seus semellantes ingleses, o que 
os poñía en inferioridade de con
dicións nas batallas navais. Eso 
si, resistían os temporais e bala
zos inimigos, e eran moi mari
ñeiros. Toda esta labor construc
tiva, plasmariase en 1736, en que 
a Real Mariña posuía 31 navíos, 
15 fragatas, e un gran número de 
barcos de todas as clases. 

Será o marqués da Ensenada 
xunto có seu colaborador, JORGE 

JUAN, o gran renovador da Mari
ña do seu tempo entre os anos de 
1743 a 1754. JORGE JUAN, na súa 
obra Examen Marítimo, criticaba 
os métodos de construcción na
val seguidos ate entón e expoñía 
as normas de construcción cien
tífica dos barcos. Con tal fin, 
convenceu a Ensenada de que 
para construír barcos como os 
das grandes Mariñas europeas, 
era imprescindfbel traer técnicos 
estranxeiros que melloraran e 
modernizaran as técnicas espa
ñolas. Trasladouse a Inglaterra e 
contratou os mellores especialis
tas daquel país. Tras o o estudo 
dos menores planos dos navíos 
ingleses, elaboráronse os planos 
de dous navíos, un de 74 canóns 
e outro de 68 e os barcos de pro
ba se construíron en Ferrol, o 
Aquil6n e o Oriente. Un pouco 
mái tarde Asia e Septentri6n. 

Baixo o reinado de Carlos m, no 
ano de 1770, nunha grave co
xuntura bélica, asignase o Ter-

MARES .E VELAS 11 

Cadro 1 

Ferrol: 32 navíos, 3 fragatas, 3 corvetas, l ·urca, 1 bergantín, 1 
balandra, 1 lombarda. 

Cádiz: 6 navíos, 5 fragatas, 1 jabeque, 1 paquebote e 3 ureas. 
Cartaxena: 11navíos,4 fragatas, 6 jabeques, 1urcae1 galeota. 
A Habana: 4 fragatas, 2 jabeques, 4 paquebotes, 6 bergantíns, 

1 balandra, 3 ureas e 2 galeotas. 
Cartaxena de Indias: 2 fragatas e 2 ureas. 
Veracruz: 3 navíos e 2 ureas. 
Lima: 2 navíos, 3 fragatas e 1 urca. 
Puerto Rico: 1 paquebote. 
Bos Aires: 3 fragatas e 2 corvetas. 
Cumaná: 2 ureas. 
Filipinas: 2 fragatas, 2 corvetas e 10 galeotas. 
En reserva: 4 navíos. 

cer Pacto de Familia polo que se 
unía as forzas navais españolas 
e francesas contra as inglesas. 
Pero a realidade era que España 
nesta guerra marítima estaba soa 
pola debilidade marítima de 
Francia. O Almirantazgo inglés 
en represalia, conquistou os por
tos da Habana e Manila e os na
víos que alí se atopaban. Este 
afrancesamento da Corte conle
vou a introducción na construc-
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ción naval española, do estilo 
francés traído polo constructor 
Francisco Gautier, fundador en 
1770 do "Cuerpo de Ingenieros 
de Marina e hidráulicos nava
les". No modelo francés todo se 
supeditaba á velocidade dismi
nuindo a manga, có que se em
peoraba a estabilidade. 

Neste contexto bélico, O reino 
de España presenta en 1774, as 
súas forzas navais como contri
bución marítima ao Pacto de 
Familia, e serían as .qµ.e se de
tallan no cadro 1. 

Aínda así, á mo!te de _Carlos m 
en 1789, a Mfiliña contaba con 
76 navíos de liña, 51 fragatas, 6 
corvetas, 13 ureas, 15 jabeques, 
10 balandras, 31 bergantíns, 5 
paquebotes, . 2 lugres, 7 goletas, 
5 pataches, 4 galeras, 4 galeotas 
e 75 lanchas canoneiras. 

Entre os buques acompañantes e 
auxiliares dos navíos neste sécu
lo xvm, destacamos os seguintes: 

• Fragata: semellante ao navío, 
pero cun menor número de ca
nóns, empregábase en misións de 
guerra, vixiancia e corso. 
• Corveta: parecida á fragata 
pero menor, non pasaba dos 32 
canóns. Empregábase na vixian
cia e corso. 
•Bergantín: pequeno buque de 
dous paus cruzados en popa 
cunha gran cangrexa e vela re
donda. 

ANOSATERRA 

Tras o estudo 
dos mellares 

planos 
dos navíos 
ingleses, 

~ . 

constru1ronse 
en Ferrol, 

o Aquilón e 
o Oriente. 

• Paquebote: semellante ao 
bergantín, emptegábase para os 
Correos Marítimos entre A Co
ruña e A Habana e a Plata. 
•Urca: especie de fragata de car
ga, que a veces levaba artillería. 
• Balandra: pequeno buque de 
cÜberta cun pau con cangrexa e fo
ques. En inglés chamábase cuter. 
• Bombarda: empregábase para 
bombardear os fortes da costa e en 
Jugar do trinquete levaba un pozo 
onde se colocaban os morteiros. 
•Jabeque: buque de dous. paus 
con velás latinas que se utiliza
ron no Mediterráneo na loita 
contra os corsarios. 
• Pingüe: semellante ao jabe
qu'e, pero de maior calado. 
•Galera: embarcación con pro
pulsión a remo e auxiliar dúas 
velá.s latinas. 
• Galeota: galera cun menor 
número de remeiros. 
• Quechemarín: embarcación 
chica de casco de dúas rodas, 
con dous paus con velas ao ter
cio e a veces unha_ pequena me
sana a popa, e con foques a proa. 

E para rematar estes breves 
Apuntes sobre a construcción 
naval ferrolana, destacaremos 
que no estaleiro de Estefro e no 
arsenal da Real Vila de Ferrol, 
entre os anos de 1750 a 1799, 
traballaban entre 6.500 e 3.500 
operarios dos di versos gremios 
da maestranza e non agremia
dos, e construíronse as seguintes 
unidades navais: 

· 43 navíos; 30 fragatas; 12 ureas; 
1 O bergantíns; 8 balandras;- 8 go
letas; 7 paquebotes; 5 corvetas; 
3 bombardas e 1 quechemarín.+ 
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Despece 
dun navío. 
Álbum do 
Marqués de 
la Victoria. 

Asteleiro. 
Gravado 
das 
Ordenanzas 
de 1748. 
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LEONOR GAUÑANES 

"( .. ) Era unha tarde do mes de 
Setembro; encontrabámonos 
fronte ao Monte da Vela co mar 
en calma borrada. Miro para te
rra, e esa montaña escarpada, 
cortada a pico, na que non se ve 
nengun carreiro, dáme a impre
sión de algo tráxico, pois, se al
gun barco naufragara oeste lu
gar, ninguén da tripulación po
deria salvarse, xa que ao non 
pode( subir ao cume, terian que 
rematar os náufragos esnaquiza
dos contra as rochas. 

(1) As domas "mecas" diferenciábanse das "ca
rreiranas", próprias da banda Norte da Arousa, 
nas suas popas cheas, afeitas ás pesadas pezas 
do xeito, e no seu maior lanzamento de proa. En 
Ogrobe facíase este tipo de domas para outros 
portos da ria como Cambados, a lila ou a Póvoa 
do Caramiñal. E os mariñeiros da vila se aventu
raban con elas desde Fisterra até Leixoe.s na pro-
cura, ben da sardiña co xeito, do marisco coas 
rascas, ou da langosta mediante nasas. Chega-

ANOSATERRA 

Na praia 
de Barra, 
algo para 

afora, están 
os galeóns ~os 
compradores 
da sardiña; 

ali nos 
diri.ximos. 

ban a facer mareas de,até tre~ sem~r:til!l meq\ary- , , 
te compañías d!$ carto ou cinco 1ldma~. • t ' ,·"Crn1ITTiiñr.J'.!lZ:~liltf! 

Veñen sendo as seis da tarde; es
tamos á espera de largar os apa:. 
rellos todos os barcos que viñe
mos a este mar, atraídos polas 
novas de que aqui uns pescado
res deran cun banco de sardiña. 

Un brique en perigo 

Mar afora, albíscase un veleiro 
que, a modiño, empurrado por 
unha airexa do Oeste, vai en
trando na boca da ria. Debe ir 
para Vigo polo rumbo que trae. 
A medida que se achega ás Illas 

(2) A denominación de brique ou brick, 
que ven de "bergantín", empregábase na
queles veleiros de 2 ou 3 paus e 150 a 
300 ton. de desprazamento, que levaban 
unha vela cangrexa no de mesana: brick 
propriamente, ao de 2 mastros con velas 
cuadras en ambos os dous, acompaña
da,s no derrade iro por unha cangrexa ; 
brick-goleta, que arma no de mesana uni
camente a cangrexa e unha escandalosa; 
brick-barca ou corbeta, ao de 3 paus con 
velas cuadras envergadas no trinquete e 
no maior, xunto coa cangrexa e a escan-

Cies camiña menos, pois que a 
brisa é menor; nesto quédase to
do encalmado e a correntada lé
vao á deriva. Mais, no canto de 
ir cara a ria, arrástrao contra o 
Monte da Vela. 

O veleiro é un brique<2) estranxei
~o; no seu lento navegar, ninguén 
se decatou do perigo que corria. 
Mais cando, ao pasar unha miga
lla ao Sul de onde nós estabamos, 
o mar levouno cara o Monte da 
Vela, xa preto da costa, izou unha 
bandeira negra, pedindo axuda. 

dalosa no de mesana. Foi, de feíto, o 
aparello máis xeneralizado nos barcos de 
certo porte, no devalo da vela de traballo. 

Precisamente, seis meses antes que Leo
nor fixera o seu roteiro na ria, entraba no 
porto de Vigo cun cargamento de sal de To
rrevieja un brique que estivo nada menos 
que 137 anos en activo: o "María Asumpta". 
O veleiro tora construído en Badalona aló 
polo 1858 e, a partir de 1878, pertenceu 
máis de vinte anos a armadores galegos 
vencellados a negócios madeireiros ou á 

Nengun dos pescadores foi quen 
de acudir, xa que ao estaren es
pallados non era posíbel poñerse 
de acordo, e un s6 barco non po
dia turrar dun navio de seme
llante tonelaxe. 

Nós estabamos desacougados, 
pois ainda que a tripulación pu
dera abandonar o brique nun bo
te, por estar o mar calmo, sem
pre causa mágoa a perda dun 
navio; mirabamos para el, e de 
cando en vez a todas partes, por 
ver se alguén viña na sua axuda; 

salgazón. Desde comezos do século xx, xa 
con base en Levante, fixo numerosos rotei
ros con sal para os nosos portos, levando 
de volta madeira para o Mediterráneo. Des
pois de moitos avatares, o "María Asumpta" 
foi recuperado en 1980 co gallo da rodaxe 
dunha película, e ainda voltou á Galiza no 
verán de 1994. Un ano máis tarde rematou 
brutalmente contra as rochas de Padstow 
(Cornualles) a que seriía a sua derradeira 
singradura, do mesmo xeito que Leonor te
rnera no caso do brique estranxeiro en peri
go fronte á Costa da Vela. 
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da madrugada 
cando subin 
beber e mirei 
para o Sul; 

surprendeume 
unhaluz 

verde e outra 
branca. 
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ren, e o veleiro achegándose 
máis e máis á costa. 

Nesto, sen saber de onde viña, 
apareceu por Poñente unha colu
na de fume, e logo un pequeno 
barco de vapor ·pintado de negro 
que, a toda máquina, corría en 
salvamento do buque en perigo. 
Ao chegar preto del, diminuíu a 
marcha e arrimándose pola amura 
de estribor, botoulle un cabo e re
molcouno aos poucos, até que ao 
virar Cabo Home, perdémolo de 
vista. Levábao para Vigo, pois 
aquel era o seu porto de destino e 
de ali non sairia mentres que o 
vento non lle fora favorábel. 

Xeiteiros de Cambados 
na Ria de Vigo 

Vaise poñer o sol; nós vogamos 
un pouco ao Norte e botamos as 
pezas do xeito. O mar segue cal
mo e xa comeza a escurecer. Meu 
pai gana a beta da rede e mira se 
hai sardiña; efectivamente, algun
ha ven. Dunha parte do aparello 
desmalla máis de un cento e logo 
volve a largar de novo. 

Xa é noite; irnos recollendo xa 
que ven bastante sardiña nas ma
llas. Meu pai na popa, meu irrnán 
no medio acomodando as pezas, e 
eu cerca da popa recollendo as 
boias de cortiza que se chaman 
boureis e sosteñen a rede á altura 
que conveña no mar. Os tres tra
ballamos arreo para desmallar a 
sardiña, mais como ven mesta e 
este labor non é <loado, cando re
matamos pasa xa da media noite. 

Na praia de Barra, algo para afo
ra, están os galeóns<3> dos .compra
dores da sardiña; ali nos dirixi
mos. Ao dobrar a ponta, xa se es
coitan as voces dos mariñeiros 

· dos balandros chamando a bordo 
aos pescadores para que lles vaian 
vender o peixe, e ao mesmo tem
po que oferecen bon prezo, pro
meten dar ao que lles venda sal, 
leña e até unha roupa de augas a 
quen non a teña. A nós fainos 
moita grácia o que din e o ben 
que o din estes negociantes do 
reino de Neptuno; e as promesas 

(3) Os galeóns foron veleiros de pequeno 
tamaño adicados ao transporte dos máis 
diversos materiais, xeralmente nas augas 
interiores das Rias Baixas. E, ainda que a 
sua fasquia a un tempo robusta e mariñei
ra tora familiar na beiramar comprendida 
entre Caión e a foz do Miño, se cadra en 
parte nengunha como na Arousa se inte
graron no devir cotián das xentes do mar. 
Co porto de Vilanova como principal re
ferente até os anos 40, unha morea de ga
leóns andiveron a carrexar o peixe que os 
seus patróns mercaban a flote a lanchas e 
motoras sardiñeiras, aos armacéns de sal
ga que inzaban as rias. Para tal cometido, 
aqueles veleiros armaban un pau con apa
rello de balandro e a penas superaban os 
13 metros de eslora e as 15 TAS; levaban, 
asemade, grandes tinas nas suas adegas 
con sal bastante para someter á sardiña a 
unha primeira salmoira, xa que decote es
taban máis de 48 horas fondeados na bo
ca das rías na espera dos pescadores. 

Houbo tamén outros galeóns de maiores 
dimensións que procuraban peixe en 
Leixoes, cando á sardiña volandeira lle 
daba por desaparecer das nosas augas; 
estes aparellaban dous mastros e cons
truíanos con máis pontal e obra morta 
para enfrontar acaidamente navegacións 
polo mar de afora. 

Nos dias de fartura como os que relata 
Leonor, os galeóns da compra enchian 
non só as abras·das Cies e a praia de Ba
rra, senón que ateigaban tamén os peira
os do Berbés, Cangas e Baiona. Despois, 
coas adegas a rebentar, retornaban ás ca
rrei ras até Bueu, Muros ou a Arousa, onde 
o persoal dos armacéns agardaba impa
ciente a chegada da primeira sardiña ... 
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en parte cúmprenas, xa que ao re
matar a venda meu pai trae un 
bon feixe de leña e meu irmán un 
balde de sal. A min todo esto 
abraiábame: a vida do pescador 
da sardiña, coa sua gañáncia, o 
seu continuo navegar ·de porto en 
porto e coñecer outros povos e 
ver sempre novos horizonte~. 

Ao dia segúinte, estaba xa o sol 
bastante alto cando nos ergue
mos. A mañá estaba calma; mi
rei para terra e vin un monte sen 
·nengunha árbore e con plantas 
moi cativas. Na base do monte 
habia unha casa moi grande: era 
dunha só planta, coas paredes 
moi brancas. Máis· tarde entereí
me de que era un armacén de 
salgazón para arenques e que ali 
t_amén mercaban sardiña, pois 
nun pequeno peirao había várias 
embarcacións con cestos de sar
diña para o armacén. Ao Leste 
do armacén hai unha praia moi 
grande e de area moi branca; 
máis arriba da praia vense terras 
de labor e polo medio as casas 
brancas dos labradores. 

Pola tarde dirixímonos cara a 
boca da ria. Había unha grande 
encalmada e desde Cabo Home 
até a Enseada de Aldán estaba 
todo cheo de barcos do xeito; 
diante de semellante panorama, 
largamos máis cerca da ria e 
con boa fortuna, pois pescamos 
máis que na noite anterior. Dí
xonos o noso pai: "Irnos vender 
a Vigo". Armamos os remos e 
comezamos a vogar con empe
ño meu irmán e máis eu. Ao ca
bo dunha hora, sentímonos un 
pouco cansos. Vemos unha luz 
vermella e pasamos a rentes de
la: é o faro da Botneira. Xunto . 
á torre, polo -Sul, hai un ·barco 
afundido; só descubre a proa e 
un chisco da amura de estribor. · 
É grande, disque se chamaba 
"Siboney", buque de pasaxe pa
ra: América que embarrancou 
nunha noite de néboa e non 
conseguiron sacalo. 

Pasa media hora máis; semella 
que estamos perto, xa que a ilu
minación coa noite, e máis nun
ha cidade, que, como Vigo, ·si
tuada na aba dunha lomba, diri
xe toda a poténcia dos seus es
pléndidos faros cara o mar, e is
to é o que nos trabuca aos pesca
dores que eremos estar xa perto 
e ainda hai unha distáncia de 
máis de dua~ millas. A causa 
desto é a lomba que fai de panta
lla á iluminación. 

A cidade está en siléncio; os 
seus habitantes repousan da pa
sada xomada. Nós, a rentes de 
terra sen amarrar, agardamos a 
que chegue o dia para vender. 
Logo, como ainda pasarán vá
rias horas antes do mencer, meil 
pai dinos: "Vou a terra tomar 
algo". José e máis eu, que per
manecemos cos remos armados, 
vogamos. un pouco e deixamos 
en terra ao noso pai. Logo, des
viámonos un anaco, botamos o 
rizón, e fondeamos. Sentímonos 
cansos; entramos na tilla e que
damos durmidos como pedras. 

. Deste pequeno descanso, sacá- . 
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Quedouse 
o marao caer 
o dia, e neste 

solpor de 
Outono, 

co horizonte 
limpo de nubes, 
pocliamos ver 
a imensidade 

do océano. 

ronnos as voces dos vendedores 
de xornais que berran novas 
sensacionais. Miramos pola por
ta da tilla e vemos que rompe o 
dia; s_ubimos e e.scoitamos a voz 
do noso pai que nos chama para 
que o recollamos. Xa a bordo, 
vogamos cara o peirao onde. se 
vende e facémolo a bon prezo. 
Despois; para non ter que sopor
tar o continuado movimento dos 
barcos nesta parte Norte do fon
deadoiro, fumos á do Sul, ODde 
só hai algúns bar_cos quedos por 
ser depósitos de carbón. 
Da Habana veu 
un barco cargado de ••• 

Aqui pasaremos grande parte do 
dia; neste tempo tenderemos as 
pezas e taremos o xantar. Namen
tres seca o aparello, vou a terra e 
camiño até a ponta do porto; miro 
para o Sul e vexo que se achega 

. un grande navio pintado de mou
ro. No costado e na cuberta ten 
como unhas casas pintadas de 
branco; cando está máis á vista, 
decátome do que é: un barco de 
pasaxe, dos que veñen de Améri
ca, xa que entrou na boca da ria 
polo Sul. Mentres estamos a xan
tar, chega outro polo Norte. Este 
era diferente; debia ser de outro 
país e ia pintado de outra cor. Vi
ña buscar pasaxeiros, pois daque
la eran moi tas as persoas que 
emigraban polo <loado que era. A 
pasaxe era barata (houbo un tem
po en que tan só custaba vinte pe
sos) e as autoridades, o mesmo as 

(4) Leonor tivo ocasión de observar o in
tenso tránsito de transatlánticos no porto 
de Vigo, vencellado á emigración ameri
cana. Mais, de seguro, as suas delonga
das mareas como pescador do xeito non 
lle deixarian ler no Faro de Vigo da época 
que, no ano anterior, as 19 compañias de 
navegación británicas,-alemás, francesas, 
españolas e holandesas que atendían as 
rotas, embarcaron case 60.000 pasaxei
ros na cidade da oliveira e desembarca
ron a metade. E, que nese mesmo perío
do de tempo entraron na badia viguesa 
nada menos que 693 daqueles vapores, 
ao ritmo de dous diários. 

O transatlántico holandés que Leonor al
biscou pola boca Norte da ria era, tendo en 
c:onta as datas publicadas pola navieira, o 
"Frisia" do "Lloyd Real Holandés", que arri
baría o 21 de Setembro procedente da Co
ruña. A armadora holandesa viña cubrindo 
desde 1908 a liña entre Amsterdam, Río de 
Janeiro, Santos, Montevideo e Bos Aires, 
con escalas en Vigo e A Coruña, por medio 
dos vapores mixtos "Hollandia", "Zeelandia" 
e máis o "Frisia". Non obstante, no Outono 
de 1913 o Lloyd holandés incrementou 
considerabelmente a sua flota cos buques 
xemelgos "Gelria" e ''Tubantia". 

Por pouco non preséncia Leonor a viaxe 
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españolas que as dos países do 
Novo Mundo, non puñan atran
cos para que a xente se despraza
ra dun continente a outro. 

Pola tarde, antes de sair nós ao 
mar, entrou outro barco. Este re
coñecémolo por pasar a rentes da 
terra e vemos a sua bandeira de 
tres cores: era holandés<4i . Tamén 
entraron outros buques máis pe
quenos, mais eu non lles daba 
aprezo, pois o que me gustaba era 
ver transatlánticos. Estes estaban 
máis limpos e mellar pintados, o 
que os facia máis fermosos ( ... ). 

O paso das parellas 
polo Freo da Porta 

Caía a tarde cando saímos do 
fondeadoiro. Un pouco afora, 
izamos a vela cunha airexa fres
ca do Sudoeste. Axiña cruzamos 
a ria; cando chegamos á boca, ia 
poñerse o sol. Derivamos e, 
cambiando de rumbo, seguimos 
duas millas ao Norte. Aqui arria
mos a vela e recollémola xunto 
ao pau e, en vista de que os de
mais barcos estaban largando o 
aparello, nós fIXemos o mesmo. 

Quedouse o mar ao caer o dia, e 
neste solpor de Outono, co hori
zonte limpo de nubes, podiamos 
ver a imensidade do océano cara o 
Oeste; eu pensaba ao mirar naque
la dirección canta distáncia sen te
rra até as costas orientais do Novo 

inaugural do "Gelria", con chegada a Vigo 
o 8 de Novembro. Este espléndido vapor 
<;le case 14.000 toneladas, se cadra un 
dos máis grandes que até daquela visita
ra un porto galego, deixara abraiados aos 
xornalistas da revista Vida Gallega, que 
puderon visitalo de vagar. Segundo eles, 
seica tiña nos seus 170 metros de cuber
ta paseos que nada habían de envexar 
aos dalgunhp.s cidades. O "Gelria" foi ha
bitual da escala viguesa até 1930 e, pre
cisamente, na sua ponte de mando faria 
o poeta Manoel António seis meses de 
práticas como piloto agregado. 

(5) A pesca coa modalidade da "parella" 
foi introducida en Bouzas no primeiro lus
tro do presente século, substituíndo de 
contado a faluchos e vapores que em
pregaban o palangre. Consistia a parella 
nun par de vapores que turraban dun 
grande aparello de arrastre semellante 
ao "bou'', na procura da pescada de
mandada a cada máis polos grandes 
mercados urbanos. 

Á altura de 1913, os vapores eran de pe
qu.enas dimensións, apenas 20 metros de 
eslora, e xa se facian nos estaleiros vi
gueses. Contaban tamén con máquinas 
de vapor preferentemente de importación 
que, para desenvolver ur:iha. poténcia in- • 

Mundo. Sempre auga e ceo, a mo
notonía do deserto para os que na- · 
vegan por esta parte do planeta. 

Xurden polo Leste as primeiras 
estrelas. Pouco despois noite pe
cha, pois os últimos reflexos do 
solpor desapareceron co escuro 
manto que de Nacente avanza 
cara Poñente. Viramos o apare-
11 o que, desta volta, non trae 
moito peixe e, ao rematar, face
mos rumbo ás Illas Cíes, pois ali 
habia galeóns dos compradores 
e, na illa do Norte, quedamos a 
pasar a noite despois de vender. 

Serian as catro da madrugada 
cando subin beber e mirei para o 
Sul; surprendeume unha luz ver
de e outra branca. Máis tarde 
cain na contado que era: un pe
queno barco pesqueiro a máqui
na, que pasaba entre as duas 
illas e dirixíase mar afora. De 
seguido viña outro, debia ser o 
compañeiro, unha parena<5>, Es
tiven observando un algo e pa
saron máis, todos polo carreiro 
do Freo da Porta; era o camiño 
máis curto para onde ian pescar: 
até o Cabo de Fisterra, desde a 
Illa de Ons, que daquela era mar 
onde abundaba máis a pescada. 

Eran as oito da mañá cando nos 
erguemos. O dia estaba maino e 
prometia ser caloroso. Miro para 
terra e só vexo duas casas, non 
lonxe do mar. Máis arriba vense 
tres máis; na ladeira algunhas te
rras de labor, pero a impresión é 
de pobreza. Das tres illas que hai 
na boca das rias, as Cies son as 
máis pobres, pois a sua natureza 
abrupta e pedregosa fáinas in
hóspitas. Se cadra, noutros tem
pos estiveron máis povoadas, e 
quizais foron rnáis fértiles. Opa
so do tempo modifica todo , e 
pode ser que a terra produtiva 
fora levada ao mar, arrastrada 
por chuvias torrenci~is. ( ... ) 

A noite seguinte pasámola na 
praia de Barra e, como non ma
llou sardiña, pala mañá, nó e ou
tros pescadores que tamén fixe
ran noite ali, izamos a vela. Cun
ha lixeira brisa do Le te, e con 
rumbo á Ponta Maxor, encamiñá
monos cara a Ria de Arousa, á 
que non chegariamos até o serán, 
por causa da encalmada ( ... )". + 

Tradución e Notas: LoLA V ARELA e 
DlONISIO P!!REIRA. 

ferior a 80 HP, adoecian dun consumo 
desmedido de carbón . Polo tanto, os 
seus caladoiros estaban, como describe 
Leonor, na própria plataforma continental. 
Pero daquela xa se comezaba a talar do 
esgotamento das zonas de pesca tradi
cionais, de xeito que algunhas das máis 
de 40 parellas que houbo en Bouzas en 
torno a 191 O, comezaron a emigrar con 
rumbo aos portos do Cantábrico e do 
Atlántico Suloccidental. As caladas nas 
augas de Marrocos, Canárias e o "Grand 
Sole" virian máis tarde, nos anos vinte, 
xunto co desenvolvimento dos mercados 
e o avance tecnolóxico representado tan
to polas caldeiras horizontais como nas 
máquinas de "triple expansión", que posi
bilitaban maior poténcia á par dun consu
mo reducido á metade. 

Se cadra Leonor non reparara, pero no 
tempo en que pescaba á vista de Cíes, 
aqueles adiantos que viñan do Cantábri
co xa se introduciran na Ria de Vigo. En 
Abril de 1913, pois, amarrou no peirao do 
Berbés o primeiro barco que incorporaba 
as novas técnicas. O "Monte Ferro", así 
se chamaba, era un vaporciño de pouco 
máis de 15 metros construído en Zumaia 
para o armador de Panxón Melitón Do
mínguez, que anunciaba a-'maiores abo
tadura dunha parella para o mes de Maio. 
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FRANCISCO CARBALLO 

O estudo de Xeografia histórica da Galiza está en cueiros. Coñecer a extensión 
do bosco madeirábel no decorrer dos séculos XVI-XVIII non é doado. A tal fin 

tampouco nos serve a cartografia. O'F'LANAGAN di: "Chama a atención o feito de 
non poder atopar nengun mapa anterior ao s. XIX no que apareza representada a 

extensión do monte e do bosque" (1996, 35). 
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En.1562, 
o rei Filipe 11 
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O'FLANAGAN, no seu fermoso 
ensaío de Xeografia histórica, 
despreocupóuse <leste campo 
para afondar na xeografia cultu
ral. ABEL BOUHIER prestóulle 
algo máis de atención no pri
meiro volume da sua manga so
bre La Galice, 1979. Ternos da
dos soltos en PÉREZ COSTANTI 
e, por suposto, nas fontes docu-

.. . . 

· mentais. O catastro de ENSENA
BA,---1-1--52--e- ·SS..,.,-B-0fl--&UaHtifi€a : 
os hoscos nas antigas provín- • 
cias de Santiago e Ourense, pe-
ro si nas cinco restantes, Sobre 
o- castastro e para os séculos 
xvm-xx hai estudos locais, al
guns de moito interés como os 
de Río BARXA, de MEIXIDE, etc . 

Desde 1496 sucédense leis reais 
para que non se altere a situa
ción dos boscos. En 1562, o rei 
Filipe 11 determina que "non se 
venda madeira aos navios de 
fora do Reino. Reserva ao Con
sello e Xunta da Armada canto 
cae a cinco léguas da costa e 
dos rios navegábeis". Os reis 
enviaban comisários para a vi
xianza das devesas reais e dos 
espazos devanditos. Alguns fi
xéronse insufrfbeis por impedir 
aos viciños todo tipo de apro
veitamento de leña e pasto. As 
protestas foron constantes con-
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Desde 
ocomezo 

do XVIII foron 
os estaleiros 

de Ferrol 
os grandes 

consumidores 
de madeira 

.... 
que proV1na 
das devesas 

reais e de 
particulares. 

fora autorizado por Filipe n a 
saca de 7 .600 carros de madei
ra para exportar a Portugal. L. 
BouHIER. calcula que eses ca
rros equivalian a 3.500 tonela
das, apenas unha por parróquia. 
Este autor dá en nota (p. 23) a 
cita dun texto enviado ao Rei 
polos "Alcaldes maiores de Ga
licia" que publicara MURGUÍA 
en 1914: 

"Y que del· roble solía haber 
mucha abundancia y alguna de 
castaño y_ nogal pero que en 
tiempos pasados se había corta
do tanto que notoriamente se 
conoscía estar raros y talados 
los montes así por lo suso dicho 
como porque la gente se había 
multiplicado y que como se dan 
algo máis que solían a la labor 
del campo se rrompen los di
chos montes en muchas partes 
máis que solían y al tiempo del 
rroi;ar se cortan y queman las 

.· .... 
. ....... .... • .. 

··. 

raíces y cepas de donde se 
acresi;ientan ... " 

O informe di tamén que o co
mércio de exportación de ma
deira. non proviña dos montes 
libres senón de parcelas parti
c~lares moi coidadas polos 
seus proprietários. Nestas reco
ñecen que as árbores medraban 
moi xenerosamente. 

Mermou, xa que logo, nos ss. 
XVI-xvn o bosco madeirábel da 
Galiza, sobrevivindo o de pro
priedade particular. Os montes 
viciñais eran rozados, queima
dos, utilizados para o pasto, 
etc., sendo xa escasos os mon
tes fragosos. De ai as constan
tes providéncias reais para coi
dar as suas devesas e plantios 
até o s. x1x; coa desamortiza
ción foron vendidas a particu
lares e, ás veces, obxecto de 
impugnación dos viciños que 

pediron a sua devolución ao 
monte comunal. 

Desde o comezo do xvrn foron 
os estaleiros do Ferrol os gran
des consumidores de madeira 
que proviñan das devesas reais e 
de particulares. BouHIER extrae 
da obra de LENCE-SANTAR El 
arbolado de la antigua provin
cia de Mondoñedo, 1953, algun
has notas: 

En 1785, o Concello de Mondo
ñedo protestaba de "que desde 
hace algunos años se estermina
ron los álamos negros, alisos, 
nogales, castaños y robleas, los 
asentistas para las obras que fi
guraron en el Ferrol y lo hicie
ron con tal precipitación que no 
precedió ajuste con sus legíti
mos dueños y a los máis no se 
les dió satisfacción alguna ... " 
(BOUHIER, o.e., 21). 

Se ternos en conta a afirmación 
de W ALLERSTEIN segundo a que 
un barco de guerra requer:ia 200 
carballos, e que 2.000 carballos 
requerian 20 hectáreas, pode
mos maxinar as talas do bosco 
galego e os coidados tan apre
miantes das devesas. 

Podemos tentar mediar a exten
sión de devesas e bosco madei
rábel restante no XVIII grazas ao 
devandito catastro coa seguri
dade do predomínio do carballo 
e do castiñeiro. BOUHIER afirma 
o seguinte: nas províncias anti
gas da Coruña e Betanzos a ex
tensións ia de 0,27 hectáreas no 
concello de Mugardos á 211 no 
de Narón. Para as antigas pro
víncias de Mondoñedo e Lugo 
ia de 0,26 en Rábade á 179 en 
Palas de Rei. Na de Tui a ex
tensión era proporcionalmente 
maior. Os maiores boscos co
rrespondían ás montañas dos lí
mites con Asturias e León. 
Ainda supoñendo un alto índice 
de ocultamento das devesas 
particulares e ainda doblando a 
extensión, esta era reducida e 
proba da diminución bo co a 
de Galiza desde o s. xv1. Fenó
meno que continuou no XIX e 
princípios do xx. Esa realidade 
da desertización do bosco ma
deráibel explica a esixéncia de 
repovoacións dos escritores do 
xx, antes das masivas do piñei
ro e do eucalipto. 

Todo o devandito fainos afir
mar que a madeira galega <les
tes séculos foi obxecto de tran
saccións, tivo uso doméstico, 
artesanal e comercial, un dos 
factores máis importantes da 
riqueza do país. As árbores, es
pecialmente carballos e casti
ñeiros, renderon uns beneficios 
incalculábeis: fruito, leña, ma
deira e soporte de caza. O bos
co era, na economia do Antigo 

· Réxime, unha parte notábel das 
entradas dos labregos, parte 
que se acostuma non contabili
zar nos cálculos económicos 
para tales séculos, tanto dos 
que eran favorábeis aos campe
siños como dos que configura
ban impostos reais suplementa
res a prol da armada e dos 
exércitos da Monarquía. • 
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Xente do mar 
FRANCISCO CALO 

Para os profanos o mar non é máis que unha 

gran masa d~ auga homoxénea na que hai 

peixes; pero o mariñeiro tivo que ir acumulando 

un coñecemento empírico sobre as costas, os 

corsos de auga, os indicios de bo ou mal 

tempo, o comportamento das aves mariñas, os 

hábitos e apetencias dos diferentes tipos de 

peixes, os tipos de embarcacións que mellor 

se adaptaban aos intereses de cada unha das 

peseas. Todo isto foise adquirido ao longo 

de moitos séculas e baseouse na 

trransmisión de pais a fillos. Tradicións, 

traballos e costumes que Francisco Calo 

recolle, froito dunha investigación 

apaixonada, en Xentes do mar. 
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Unha incursión na historia, fa
cendo unha breve referencia a 
esta primeira etapa, aporta al
gúns datos reveladores sobre a 
combatividade dos traballadores 
dos estaleiros e a súa influencia 
no proceso de formación da cla
se obreira galega; permítenos, 
ademáis, percibir o papel das 
loitas na aparición dunha cultura 
obreira que aínda había ser máis 
decisivo no período histórico 
posterior ao fin da guerra civil. 

Desde os primeiros momentos 
da feble industrialización de Ga
liza, o sector naval, concentrado 
nas cidades de Vigo e Ferrol, ía 

. . ' ....... .,., .. ) 

• l • .¡'f- ">. 
.,t ..... * l 

dar traballo a unha grande parte 
do nacente proletariado. As súas 
orixes remóntanse ao século 
XVIII ; coa creación dos Estalei
ros da Graña ( 1726), trasladados 
posteriormente a Ferrol (1749); 
xa ao remate dese século, en 
1795, os seus traballadores pro-. 
tagonizaron a prirneira folga da 
comarca por mor do retraso no 
pago dos salarios<1>. 

Máis adiante, durante o sexenio 
revolucionario, ·nun momento de 

(1) GERAD BREY: "Construcción naval, 
obreros y conflictos sociales en Ferrol a 
finales del siglo XIX", en Estudios de His
toria Social, nQ 30, 1984. 
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notábel crecemento da constnic
ción naval, favorecida polo de
senvolvemento da pesca e da in
dustria conserveira, volveuse 
pór de manifesto a capacidade 
de loita ·e o carácter progresista 
das inquedanzas políticas deste 
sector do proletariado galego, 
ao negárense un bó número de 
traballadores do Arsenal de Fe
rrol, de tendencia republicana, a 
xurar o texto constitucional de 
1869. A súa actitude costoulles 
o· despido a todos eles. Outro 
exemplo semellante repetiríase 
un pouco máis tarde, en 187), 
nunhas eleccións de deputados 
provinciais, cando 44 traballa-

,. .. ~ '* ~ } ,> ~.: ~ y . 
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dores da mesma empresa foron 
despedidos por rexeitaren votar 
a candidatura gubernamental; un 
ano despois, en 1872, producíu
se a participación masiva dos 
obreiros da mesma factoría na 
insurrección republicana de Fe
rro! a causa das manipulacións 
no sufraxio e dos retrasos' sala
riais que sUfrían. 

Nesta etapa aparece xa unha pre
ocupación especial polas cues- . 
tións sociais; hase entender así o 
nacemento da Asociación de 
Trabajadores de Ferro! (1870), 
que promovía agrupar o conxun
to dos. traballadores ferroláns 

~ ;t' ~ ~ • 1f ~ 'I! ~.... , t ¿ <' ,. '( ( < :. ' 5 5 ' •' ' .. )'~ J .. '$~§: .. ,,_,.$,,, ~ il ,.. ., :· ~ • 
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anos 
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baixo o principio da solidarieda
de. Outra mostra do seu dina
mismo. e o seu sentido colectivo 
foi a creación da Federación Lo
-cal de la Asociación Interna
cional de Trabajadores. As .ne
cesidades de formación t~órica e 
de organización que eles perci
bían, reflíctense na existencia do 
xornal El Trabajo, substituído 
máis adiante polo Boletín de la 

. Asociación de Trabajadores, 
que responde ás ideas dos inter
nacionalistas de Ferio1c2>. 

Ao remate do século XIX, o aínda 
feble panorama,industrial de Ga
liza experimentou un crecemento 
importante no tocante ás indus
trias de transformación da pesca 
coa creación do sector conservei
ro moderno. Isto supúxo un au
mento das necesidades navais e, 
polo tanto, un increm-ento na 
construcción de buques. Así apa
recen en Vigo La Vulcano, 1886, 
e a empresa Viuda de J. Barre
ras e Hijos, 1882, que construían 
caldeiras de vapor e cascos de 
aceiro(3). O Arsenal de Ferro! 
convertérase, ao mesmo tempo, 
nun dos centros fabrís de maior 
concentración de man de obra de 
Galiza, con máis de 1.860 traba
lladores·. A actividade dos esta
leiros viúse beneficiada pola 
aprobación do programa naval 
que permitíu a reactivación do 
sector, cuio crecemento con~i
nuaría nas primeiras décádas do 
século xx coa aparición de novas 
factorías, Santodomingo e San
jurjo Badía entre outras, en Vi
go. Este desenvolvemento xeral 
non impedíu a aparición de mo
mentos de crise e, xa que logo, 
da actividade sociolaboral dos 
traballadores do naval. Nesta eta
pa, eles dinamizaron a vida polí
tica e social de Galiza, con fol- · 
gas en Vigo e en Ferrol, coa loita 

-- • pola reducción da xornada labo
ral en 1890 (en Ferrol consegui
rían reducila a dez horas e media 
no verán) e, unha vez máis, con
tra os despidos en 1899. 

Foi tamén no .Arsenal onde xur
díu a iniciativa de crearen un xor
nal -El Obrero saíu o primeiro de 
Maio de 1890- que fose o vocei
ro das demandas salaríais dos tra
balladores do estaleiro. O seu di
rector, Francisco Fernández Gar
cía, tamén inspirador das protes
tas, foi despedido por ese motivo 
e xa en 1891 fundaría a primeira 
agrupación socialista de Galiza 

• cun grupo de compafieiros da fac
toría influídos polo marxismoc4J. 

.. . 

Durante a n República, o desen
volvemento da clase obreira e a 
efervescencia política facilitaron 
o fort;:tlecemento do sindicalis
mo. A este feito non foron alleos 
os ásalariados dos estaleiros. O 
período non estivo exento de ten
sións sociais e os obreiros do·sec
tot nával protagonizaron mobili-

- (2) Cfr. XAN MORENO: "A Prin:ieira Interna
cional en Galicia (1878-1874)", en VVAA 
O Movemento Obreiro en Galicia. Xerais, 
\ligo, 1990. 

(3) XosÉ R. QUINTANA GARRIDO: "Industria y 
Ferrocarril del siglo x1x" en Historia de Ga
licia. Ed. Faro de Vigo, 1991, pp. 776-777. · 

(4) GERALD BREY: "El movimiento obrero 
hasta 1930", en Historia de Galicia. Ed. 
Faro de Vigo, 1991, pp. 879 -880. · 
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Nesta etapa 
tan dura os 

traballadores 
do sector naval 
deron mostras 

deque 
• • a conc1enc1a 

de clase 
# 

permanec1a 
viva no interior -
das factorías. 

.· 

zacións de grande alcance, ásí en 
Vigo coma en FerroL En Vigo, o 
sector naval estaba en pleno auxe 

. e producía en barcos de pesca o 
50% do total español, o que ta
mén supuña un peso considerá
bel nas organizacións sindicais, 
UGT e CNT. Non obstante, a re
cesión ocasionada polos efectos 
da crise económica de 1929 e 
dos problemas económicos da 
República, deron lugar a mo
mentos conflictivos dos que p.ola 
súa importancia cómpre citar, a 
xeito de exemplo, a folga da 
Constructora Naval de Ferrol en 
1932. A orixe desta folga foron 
os numerosos despidos provoca
dos polo devalo da carteira de 
pedidos. O conflicto, que tivo 
unha intensidade especial, orixi
nou unha folga xeral de solida
riedade en toda Galiza, aínda que 
a súa incidencia foi desigual<5>. 

Co levantamento militar de Xu
llo do 36 iniciouse en Galiza a 
represión, e con ela a elimina
ción de todas as forzas sociais, 
políticas e sindicais republica
nas. A dictadura do Xeneral. 
Franco pretendía suprimilas pola 
vía da eliminación física. A cla
se obreira e as súas organización 
forqn as que sufriron máis o seu 
rigor.: a cadea ou a execución 
dos seus dirixentes foron aplica
das de xeito sistemático seguin
do as directrices do dictador. A 
consecuencia foi o desartella
mento total do sindicalismo tra
dicional polo que nos primeiros 
anos do período autárquico, o 
medo paralizou calquera intento 
de reconstiuceión organizada do 
movemento obreiro, aínda que o 
Partido Comunista foi quen de 
manter contactos cos restos da 
vella militancia que se mantilla 
nalgúns centros de traballó. 

Mesmo nesta etapa tan dura os 
traballadores do sector naval de
ron mostras de que a conciencia 
de clase permanecía ·viva no in
terior das factorías. É así como 
hai que entender que os únicos 
signos de descontento social po
la falta de alimentos, os baixos 
salarios e as dificultades econó
micas se produzan nos estalei
ros. En Xuño de 1946 varios mi
lleiros de obreiros da Construc
tora Naval de Ferrol protagoni
zaron unha folga de varios días 
pola diminución do racionamen
to de aceite, qu~ pasóu de medio 
a un cuarto dé litro. A policía 
desaloxou a factoría e trescentos 
traballadores foron despedidos, 
sendo encarcerados moitos de
les. Os folguistas foron sanc~o
nados coa suspensión de empre
go e soldo duran~e os días de pe
che e a readmisión realizouse de 
maneira. gradual. Algúns tardarí
an máis de un ano en seren read
mitidos. Tamén nos estaleiros 
vigues.es de Vulcano, onde se 
cobraba o Socorro Rojo, ternos 
constancia doutra-folga durante 
ese ano·. A inquietude e o des
contento dos obreiros do sector 
seguiríanse manifestando en 
1947, tanto en Vigo, onde se re-

(5) MANUEL GONZÁLEZ PROBADOS: 'Move
mento Obreiro e Socialismo. A Coruña 
1931-1933. Ed. do Castro, Sada, 1983, 
pp. 54-62. 

xistran protestas· na factoría de 
Barreras, que provocaron a de
tención dalgúns traballadores, 
coma en Ferrol onde houbo fol
gas en Astano pola mellora dos 
salarios e contra a exixencia da 
empresa de realizaren horas ex
tra. Astano manifestou outra vez 
o seu descontento en 1948 con
tra a militarización, en demanda 
de incrementos salaríais. e por un 
racionamento suplementar .. 

As mobilizacións da inmediata 
postguerra foron alentadas polos 
restos da militancia comunista, 
anarquista e socialista e, sobre 
todo, coincidiron cos intentos 
dos comunistas de reorganizaren 
o movemento obreiro, tal e como 
se desprende dos seus escritos e 
_das emisións de Radio España 
Independiente, que lograban che
gar ao interior das empresas. 

Pero non foron estes gromos de 
protesta os únicos síntomas do 
dinamismo social que podemos 
detectar entre os traballadores do 
naval xa que, mesmo como pasa
ba noutras partes do Estado espa
ñol, nas factorías mencionadas 
existía unha permanente conflic
tividade individual, xerme dos 
proxectos de loita social colectiva 
que fraguarían en Galiza ao co
mezo dos anos sesenta. Lonxe da 
pasividade que se daba noutros 
grupos sociais, os obreiros da 
construcción naval xeraron un ti
po de conflictividade e de protes
ta industrial aparentemente pri
mitiva, que non saía do· espacio 
das factorías pero cuia continua 
manifestación reflectía a existen
cia dunha actividade política e 
social, que rarificaría o mantene
mento da súa tradición de loita e 
que sentaría as bases do rexurdir 
do movemento obreiro. 

Esa confictividade individual su
puña unha actitude permanente 
de protesta que cuestionaba, den
tro dos estaleiros, a dureza das 
condicións de vida e de traballo, 
caracterizados pola falla de pro
tección social, salarios rufns e un 
sistema de puntos e pluses limi
tado, xa que os fillos habidos fó
ra do matrimonio eran considera
dos ilexítimos e non tiñan dereito 
ao plus de cargas familiares. As 
condicións de traballo estaban 
máis próximas ao século XIX que 
ao xx: xornadas largas de seis dí
as á semana; amoreamento e 
condicións -penosas nos talleres, 
sen ventilación nin calefacción; 

·lavabos ·e servicios sanitarios· in
suficientes e en pésima situa
ción; sistemas de seguridade de
ficientes, aparellos en mal esta
do, etc. Como resultado, os ni
veis de enfemiidades oculares e . 
respiratorias eran elevados e os 
accidentes de diversa gravidade, 
frecuentes. Estas condicións fo
ron combatidas sobre todo polos 
traba1ladores de Bazán, Barre
ras, Vulcano ou Astano con con- . 
tinuas protestas e reclamacións 
individuais dirixidas á dirección 
das empresas a través do comités 
de hixiene e seguridade, ou das 
comisións de repartición do plus 
de cargas .familiares, chegando 
algunhas mesmo ás maxistratu
ras de traballo. Non podía ser 

doutro xeito pola rixidez que a 
lexislación franquista impuxo 
nas relacións laborais, o empecer 
as reclamacións colectivas nun 
intento máis de suprimir todo 
contido ideolóxico de clase. 

O tipo de reclamacións afectaba 
a todos os elementos do traballo: 
recoñecemento de categorías 
profesionais; pluses familiares 
ou de perigosidade e toxicidade; 
o que afectaba ao traballo colec
tivo como eran a ampliación dos 
vestiarios, ambulancias, roupa de 
chuvia, cascos, luvas, andamios 
ou iluminació~ nos diques. As 
máis das veces a resposta das 
empresas era negativa, pero pou
co a pouco, a repetición conti
nuada das reivindicacións foilles 
dando un carácter colectivo e un 
contido social que fortaleceu a 
conciencia de clase e o rexeita
rnen to, xa máis ideolóxico, do 
paternalismo que en ocasións se 
percibía nas decisións dos em
presarios ou do estado<6>. Esta loi
ta diaria e aparentemente de pou
ca proxección social foi decisiva 
para o futuro do movemento sin
dical en Galiza, porque facilitou 
o contacto entre antigos militan
tes republicanos que agochaban 
as súas ideas e que non habían 
ter protagonismo no rexurdimen
to do movemento obreiro. Sería 
unha nova xeneración, que en
troU" a traballar nos anos corenta 
e cincuenta, influida pola sensí
bilidade cultural e social daque
les, a que asumiría a canalización 
do desacougo laboral baixo no
vas formas de protesta e mobili
zación e tamén cun novo modelo 
de organización sindical. 

Neses anos, corenta e cincuenta, a 
economía española integrouse 
nos mercados internacionais o 
que orixinou novas necesidade . 
A dictadura viuse obrigada a rea
lizar algunhas modificación libe
ralizadoras na política económica 
e no marco de relación laborai . 
Dunha banda, co Plano de Estabi
lización e o suce ivo Plano de 
Desenvolvemento, e doutra, coa 
Lei de Convenio Colectivo que 
ía dar outra per pectiva á elec
cións de enlaces sindicai e de xu
rados de empresa, a través dos 
que se poderían negociar, de aí en 
diante, as condición de traballo. 
Nese espacio económico, o crece
mento da economía galega sus
tentouse en gran parte na cons
trucción navál, beneficiada polo 
aumento da demanda exterior e 
pola aplicación da Lei de Renova
ción da Flota Pesqueira (1961), 
que permitíu ás empresas do sec
tor o acceso ao crédito oficial pa
ra renovaren a súa flota. Vigo 
converteríase así no primeiro por
to pesqueiro do Estado, construín
dose o 34% do total español de 
barcos de pesca e conxeladores, 
que competían a nivel mundial, 
nos estaleiros de Barreras, Vulca
no, Freire, Santodomingo e As
cón. Mentres, en Ferrol construí
an buques de gran tonelaxe: gran
des petroleiros .en Astano e barcos 

(6) Cfr. JOSÉ GóMEZ ALÉN: "La nueva conflic
tividad industrial. La experiencia de Galicia" 
en España franquista. Causa general y acti
tudes sociales ante la dictadura. Universi

.dad de Castilla la~Mancha. Albacete, 1993. 



de guerra e petroleiros pequenos 
en Bazán. En conxunto, a cons
trucción naval galega experimen
tou un apoxeo, pasando en pou
co anos a produciren o 64% do 
total español en 1969. 

Este nivel productivo foi posíbel 
gracias á explotación da forza de 
traballo e ás modificacións intro
ducidas nas empresas para supe
rar o anquilosamento técnico, 
coa necesaria transformación da 
organización do traballo e a súa 
racionalización. Aplicáronse nos 
estaleiros trazos da chamada Or
ganización Científica do Traba
llo, aínda que na maioría dos ca
sos consi tfu na utilización de 
prácticas tayloristas e fordistas 
durante os anos sesenta. Para a 
clase obreira esta etapa supuxo 
un crecemento cuantitativo e 
cualitativo, x.a que unha parte 
importante da poboación activa 
indu trial formóu e nas grandes 
empresas do sector naval. 

Un factor e encial, que influiría 
decisivamente no rexurdir do 
movemento obreiro e da conflic
ti vidade laboral en Galiza, foi a 
concreción específica que tivo a 
estratexia deseñada polo Partido 
Comunista de trasladaren a loita 
política e social ao ámbito labo
ral. Os efectos do envío de ca
dros dirixentes por parte da di
rección deste partido ao interior 
das factorías, para organizaren 
aos militantes e simpatizantes 
comunistas, foron inmediatos. O 
traballo de axitación sociolaboral 
e mesmo de formación cultural e 
ideolóxica que fixeron, sentaron 
os alicerces dunha nova etapa do 
movemento obreiro galego na 
que as primeiras células comu
nistas creadas nas fábricas habí
an xogar un importante papel: 
canalizar a enerxía progresista e 
a conflictividade laboral que se 
produciu nos anos sesenta. 

As primeiras folgas de importan
cia que viviu Galiza a principios 
dos sesenta, en Bazán, polo pro-

blema das horas extra e polo pri
meiro convenio colectivo (1960 
e 1962), en Barreras e Vulcano 
en prol de subas salariais, foron 
auténticas aldrabadas que bate
ron na sociedade galega. Por vez 
primeira cuestionábase a aparen
te sensación de paz social que a 
propaganda franquista asignaba 
tamén a Galiza, que nos anos 
vindeiros se había estremecer 
con novas accións de protesta. 

Se a conflictividade laboral pro
cedía maiormente <leste sector, 
tamén foi aí onde se estabilizou 
definitivamente un movemento 
socio-sindical novedoso nas for
mas de loita e no modelo de ac
ción sindical, o movemento das 
Comisiones Obreras. O triunfo 
dos seus candidatos nas eleccións 
de enlaces e xurados en 1966 fa
cilitou a súa configuración defini
tiva e o seu espallamento por to
da Galiza, favorecendo así o de
senvol vemento dun sindicalismo 
de novo tipo, de carácter sociola
boral, que era quen de concentrar 
ao seu redor toda aquela enerxía 
transformadora, mobilizadora e 
progresista que existía na clase 
obreira galega. 

A tarefa ía ser obra da confluen
cia da primeira xeración de diri
xentes obreiros con outra nova, 
que se estaba a formar basica
mente nos estaleiros galegos, por
que non só se encargaran de ini:
ciar a formación do novo sindica
lismo e de dirixir as folgas e rei
vindicacións laborais, senón que 
tamén converteron as factorías 
navais en verdadeiras escolas de 
formación ideolóxica e de 
conciencia social contra a dicta
dura. Aqueles primeiros dirixen
tes convertéronse nun grupo de 
formadores de novos cadros e de 
militantes, gracias á forma de 
contacto personal· que establecían; 
ao tipo de sociabilidade que ema
naba das súas relacións cos traba
lladores; ao fomentar a lectura de 
libros de formación política que 
pasaban de man en man e a con-
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versa político-cultural dentro das 
factorías nos momentos de lecer 
ou mesmo durante o traballo. 

Exerceron <leste xeito un maxis
terio de formación social. cos 
mozos de 14 e 15 anos que entra
ban como aprendices nas escolas 
dos estaleiros e que rematarían 
~sendo os novos dirixentes que 
cada nova etapa do movemento 
requería ou cando a represión, en 
forma de despidos ou encarcera
mentos, afectaba aos máis vete
ranos. Así foi como a finais dos 
sesenta as dúas xeneracións pro
tagonizaron os conflictos labo
rais máis importantes que viviu 
Galiza: a folga de Bazán polo 
convenio de factoría, que acadou 
o seu cume o día 10 de marzo de 
1972, e a folga xeral de Vigo en 
setembro dese mesmo ano. Aín
da que esta última comezou na 
factoría Citroen, os traballadores 
da construcción naval tiveron un 
protagonismo especial no seu 
mantenemento e expansión. Am
bo os dous conflictos. situaron a 
Galiza no primeiro plano das loi
tas laborais en España. 

Unha das características máis no
tábeis do labor e o carácter dos 
traballadores do naval é o seu es
pírito solidario. Tanto en Vigo co
ma en Ferrol as empresas que ini
ciaban un movemento folguista 
recibían o apoio <leste sector. Po
démolo constatar na chea de mo
mentos importantes que abundan 
na historia No caso dos obreiros 
da Bazán, a súa participación foi 
decisiva na folga de Pysbe 
(1967), na loita para evitar os des
pidos dos 1.200 traballadores de 
Obras Civiles da mesma Bazán 
(1967), Peninsular Maderf!ra 
(1969 e 1970), Megasa (1970). O 
mesmo se pode dicir dos traballa
dores de Astano en relación con 
estes mesmos conflictos ou coas 
folgas da Bazán. No e.aso de Vigo 
podemos lembrar a xa devandita 
participación na Folga Xeral, na 
que os obreiros de Barreras e 
Vulcano xogaron un papel deter-

A NOSA TERRA. 

Unha das 
características 
máis notábeis 

do labore 
o ca.rácter dos 
traballadores 
do naval é o 
seu espirito 
solidario. 

minante. Semellante foi o com
portamento cando pararon as fac
torías en solidariedade con Bazán. 
Ademáis a solidariedade non a 
exercían só en forma de paros se
nón que tamén foron elevadas as 
súas aportacións económicas para 
soster as familias dos detidos e 
despedidos como consecuencia 
daquelas accións. 

Se o protagonismo dos traballa
dores dos estaleiros foi esencial 
para a reconstrucción do move
mento obreiro galega, tamén o es
tado franquista os fixo partícipes 
doutro protagonismo, o da repre
sión, que exerceu con dúreza so
bre eles. Do total de traballadores 
despedidos por participaren en 
folgas, en actividades de propa
ganda ou pola súa pertenencia a 
organizacións "ilegais", a inmen
sa maioría eran deste sector. Ta
mén o número de anos de cadea. 
aos que foron condenados moitos 
deles supera con moito aos de 
calquera outra rama da produc
ción. Sirvan como exemplo os 
despedidos de Barreras e Vulca
no pola folga de 1962, encarcera
do s no penal de Burgos, ou os 
máis de 200 traballadores de Ba
zán e Astano despedidos en mar
zo de 1972, número semellante 

. ao de Vigo en setembro dese 
mesmo ano. No tocante aos pro
cesamentos, sendo importantes 
todos os que pasaban polas Ma
xistraturas de Traballo, cómpre 
salientar polo seu significado o -
consello de guerra contra oito tra
balladores de Bazán e o dos '23 
de Ferrol', no que se pedían máis 
de 140 anos para os procesados, 
entre os que estaban algúns dos 
líderes obreiros de Bazán(7). 

Malia a represión e as dificulta
des, os traballadores dos estalei
ros manterfan a mesma actitude 
de loita constante durante a crise 
do franquismo e a transición á 
democracia. Mobilizáronse da
quela contra a carestía da vida, 
polas mellaras salariais e as con
dicións de traballo no marco da 
negociación colectiva, pero ta
mén foron quen de embeber de 
demandas políticas as folgas da
quela etapa, como xa fueran un 
século antes. En todas as plata
formas reivindicativas para a ne
gociación de convenios aparecía, 
en primeiro lugar, a readmisión 
dos despedidos, o procesamento 
dos 23 de Ferrol e a amnistía, as 
libertades políticosindiqtis, os 
dereitos nacionais de Galiza e o 
estatuto de autonomía. 

·Mesmo hoxe, a importancia 
cualitativa do sector naval den
tro do panorama sindical actual 
non diminui. Manteñen .un ele
vado nivel en canto a súa capa
cidade de mobilización e o seu 
dinamismo social, que se reflic
te na participación masiva nas . 
eleccións sindicais e na elevada 
tasa de afiliación ás diferentes 
organizacións sindicais. + 

JOSÉ GóMEZ ALÉN é historiador, 
Director da Fundación 10 de Marw 

(7) Para a conflictividade laboral duran
te o franquismo ver JOSÉ GOMEZ ALÉN: 
As CC. OO. de Ga/icia e a Conflictivida
d e Laboral durante o Franquismo. Xe
rais, Vigo, 1995. 
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Relaxa-la V1°sta -no verde 

intenso das paisaxes, 

gozar do silencio dos 

seus bosques encantados, 

escoita-las fendas que 

arrastran os torrentes ... 

Descansar nunha sinxefa 

casa de labranza, nun 

fuxoso ca$telo ou nun 

pazo de aire señorial ... 

INFÓRMATE 

~UNTA CONSELLERÍA DE CULTURA 

IEGALaA" _COll_ u_Nl-CACl_ÓN_ SOCIAL __ e_TUR-15-MO 

ANOSATERRA 

Descubr e a Gali c ia 

rural. Ven coñ ece-las 

súas v 1'1as, go z a das 

súas tradicións e festas, 

comparte o seu alimento 

e, ó final do dra, busca 

o repouso no máis 

acolledor des ta terra: a 

hospitalidade da súa 

xente. 
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As conversas para a formación do Governo. van definir cal é o papel do PSOE en Euskadi 

O PNV considera o pacto difícil e o PSE·PSOE posíbel 
*B. LAXE 

O Partido Socialista de Eus
kadi considera que existen 
posibilidades de chegar a un 
acordo co PNV para entrar no 
Governo Basco. Pola sua 
banda, o Partido Nacionalista 
Vasco pensa que é case im
posíbel ese pacto se o PSOE 
non aceita o "ámbito basco 
de decisións". Asi as cousas, 
neste momento, o que se es
tá a definir é cal vai ser o pa
pel do PSOE na pacificación. 

Nas conversas que está a ter o 
PNV coas distintas formacións 
bascas para chegar a un pacto 
de governo, estase a xogar moi
to máis que a composición do 
executivo, posto que o que se 
trata de definir é as posicións de 
cada quen e o seu papel no pro
ceso de paz. 

O PSE-PSOE quere entrar no 
Governo Basca. Asi o expre
san os seus líderes en Euskadi 
e asi o definiron en Madrid. Sa
ben que na oposición, no Esta
do e en Euskadi , o seu papel 
nos próximos acontecimentos 
vai ser moi minguado e collera
os moitas veces en fóra de xo
go para facer política. O prota
gonismo evidente que vai ter 
José Maria Aznar nos próximos 
meses non poderia ser contra
rrestado de nengun xeito por 
un Josep Borrell con evidentes 
caréncias de información. 

O que os socialistas bascos 
tentan é tensar a corda para 
lograr que o PNV abra unha 
fenda no Pacto de Lizarra. Pa
ra iso están a mover a organi
zacións cidadáns nas que te
ñen incidéncia, como Elkarri , 
firmantes do pacto . O PSE 
quere que o pacto de pacifi 
cación (a verdadeira discusión 
agora) o basee o PNV "na 
Constitución e o Estatuto", es
tando dispostos agora a acei 
tar a Proposta Ardanza que 
antes rexeitaron . Unha propos
ta que foi marco para a Decla
ración de Lizarra. 

Acordo do PNV con EA e EH 

Por parte do PNV pídeselle ao 
PSE que, antes de nada, aceite 
o chamado "ámbito basca de 
decisión". Esta condición míni
ma seria o recoñecimento explí
cito da capacidade de Euskadi . 
para decidir o seu futuro demo
cráticamente, unha espécie de 
recoñecimento tácito do dereito 
de autodeterminación. 

Os nacionalistas pretenden 
que o PSE se involucre no pro
ceso pacificador. Saben que o 
van necesitar, que é preciso 
contar con eles tanto en Ma
drid como en Euskadi. Desde o 
PNV xa se ten pactado con EA 
e EH, mesmo as suas declara
cións públicas de rexeitamento 
ao PSOE e a un Governo con 
eles, pero a aceitación de facto 
da reedición do Governo Tri
partito se os socialistas aceitan 
a capacidade de decisión do 
povo basco. 

Asi, as declaracións de EA ne
gándose a entrar nun governo 
co PSE, ou as de EH, hai que 
lelas no contexto da definición 

política. Pero o que non están 
dispostos os nacionalistas é 
que, por máis que analisen que 
a implicación do PSE na pacifi
cación seria beneficiosa, se pu
xesen en cuestión os acordos 
de Lizarra. Acordos que o PNV, 
por boca de Xavier Arzallus , _re
pite unha e outra vez que son 
sagrados. 

Mentres tanto, coincidindo coa 
visita do ex presidente italiano, 
Francesco Cossiga, elexiuse 

ao presidente e á mesa do par
lamento de Gasteiz. O PNV ne
gouse a negociar a composi
ción, optando por que esteña 
conformada polos cinco parti 
dos que contan con grupo pró
prio, seguindo a orde de repre
sentatividade. O antigo conse
lleiro de Interior, Juan Maria 
Atutxa, foi elelto presidente. O 
que era até de agora un dos 
máximos enemigos de HB viu 
como estes non votaban na sua 
contra e se abstiñan. + 

Historiaaa 

arte 
Gaiega 
Unha Historia da Arte 
Galega feíta desde Galicia 
como centro desde o que 
interrogar a historia, ollar 
cómo realizamos na arte 
o que somos e cómo os 
períodos históricos depen
den das dinámicas inter
nas da propia Galicia. 
Existe unha arte galega na 
que está depositada a nosa 
memoria histórica e 
social, a nosa identidade, 
a nosa interpretación do 
devir, a nosa concepción 
do sagrado, etc. 

Editada por A NOSA 
TERRA coa colaboración 

daAS-PG. 

Aforre litáis 
de 26.000 pta, con 

respecto ao prezo de venda ao 
público, subscribíndose agora 
a medio desta oferta, válida 

só ata a segunda quincena de 
Novembro. 

Índices onomásticos, 
de ilustracións, mapas, 
gráficos. 

O candidato 
basca Juan 
José lbarretxe 
aplaudido 
nunha 
asemblea 
da mocidade 
durante 
a campaña 
eleitoral. 

fascículos de 16 páxinas 
impresos a cor en papel estu
cado arte de 130 g/m2 enca
dernábeis en 7 tomos temáti-

. cos con entregas quincenais 
de tres fascículos. 
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O proceso poderase dilatar pero non regresará a Chil~ en-moito tempo 

Pinochet terá que co,mpa.recer pf!rante un· tribunal · 
para -responder. ás acusaéións de xenoc.ida 
-o:-x.c. 

A decisión do Tribunal Supre
mo británico, non consideran
do a inmunidade diplomática 
de Pinochet, abre paso a un 
proceso histórico, na via do 
que as acusacións perseguen: 
rematar coa impunidade dos 
Estados na aplicación da tortu- · 
ra, o asesinato e a desaparición 
de seres humanos polas suas 
ideas e actividades políticas. 

Nunha visita a Galiza Carlos 
Slepoy, o avogado que fixo o 
alegato das acusacións contra . 
Pinochet perante o pleno da Au
diéncia Nacional a primeiros de 
mes, explicaba o sentido final 
dos actuais procesos contra as 
ditaduras chilena e arxentina: 
"non poden quedar en papel 
mellado a doctrina universal dos 
direitos humanos e, en particu
lar, as leis contra a tortura e o 
xenocídio. O proceso que se 
abriu en Madrid ten carácter his
tó'rico precisamente por isa". O 
fito que se alcanza neste cami
ño coa decisión británica é moi 
importante porque as apela
cións xa só poderán aprazar de
cisións ou dilatar o proceso, pe
ro non impedilo. O Ministro do 
Interior británico, finalmente, 
non terá outra que decidir politi
camente sobre a extradición de 
Pinochet a España ou sucesiva
mente a Suiza, Italia, Fráncia ou 
Suécia que tamén a solicitaron. 

Mal pensaba Augusto Pinochet, 
fachendoso e sobérbio, que as 
suas visitas a Londres, desta vol
ta para se operar dunha hérnia, 
rematarian por xogarlle unha ma
la pasada en forma de detención, 
xuizo e condea mundial. Cando a 
primeiros de Outubro corria como 
a pólvora a notícia da sua deten
ción nun hospital londinense, ain
da ecoaban os berros e condea á 
sua ditadura comezada un 11 de 
Setembro de 1973, xusto pasa
dos vintecinco anos. 

Pinochet alancara pc;>la transi
ción democrática chilena gabán
dose de que era unha conce
sión gratoita del, que podia re
matar co estado de direito can
do lle petase, que volveria repe-

. tir todas as suas accións desde 
1973. Non lle valeu a derrota 
nun referendó popular en 1990 
para entender que tiña que reti
rarse a un segundo plano e coa 
mesma impunidade coa que ex
tendera polo mundo o seu látigo 
represor, matando en Madrid, 
Buenos Aires e Washington, xa 
octoxenário autonomeouse se
nador vialício. Un nomeamento 
que bota por terra os argumen
tos humanitaristas que algunha 
.xente quer aludir. como camba
dela á xustiza que agora o leva 
ao banco dos acusados. 

Alegria da xustiza 

A loita polos direitos humanos e 
contra a impunidade ten, no he
misfério occidental, capital en 
Buenos Aires e Santiago de Chi
le. Outras capitais do continente 
teñen os seus movementos, pero 

. ~~~ru~yá.~1Si~\'.~Qlft~a ~t<?~JJzada 
'P·ohr~es ·dus patSM 'ft Mpeda ,1 

Pinochet e Videla encarceraé:los en Londres e Buenos Aires respeitivamente. 

porque desde ali, xunto a Uru
guai, Paraguai e Bolívia, os Esta
dos Unidos ensaiaron a docrina 
da represión total da esquerda e 
calquer movemento progresista. 
En Chile a via democrática, lim-' 
pa, coa que Allende chegara ao 
poder, non podia ser admitida 
por- un governo como o encabe-

zado p9lo duo Nixon-Kissinger, 
que promoveron desde a CIA o 
golpe de Estado e as ditaduras 
todas do cono Sur. 

Son. décadas que agora están 
en cuestión polo predomínio de
mócrata na Administración nor
teamericana. Só se pode expli-

X..\:\ CAIU3r\LL..\ 

Ainda cantamos 

"Ainda cantamos/ ainda soñamos/ ainda esperamos", cantaba Vítor · 
Herédia en Buenos Aires lembrando aos desaparecidos. En Chile a 
adverténcia de QuilaP,ayun foi e regresou desde aquela Cantata de San, 
ta Maria de Iquique: "E Chile un país !IlOi longo/ mil ·cousas poden pa, 
sar /se é que non nos preparamos/ resoltos para loitar". Era a mesma 
cantiga que elevou ao corazón das xentes o berro de "O povo unido 
xamais será vencido". Volveuse ouvir agora, por todo o mundo, por 
todo Chile, fronte aos ideólogos da impunidade e a resignación. 

Candó detiveron a Pinochet en Londres os rninirnizadores, os estra, 
tegas da impoténcia, botáronlle en cara aos loitadores que tornaban 
as ruas, desde a sua cadeira de progres a soldo da direita, "agora con, 
fórmanse con esa prisión temporeira!". Pero despois de aprender a 
durísima leción política da irnpoténcia armada, a esquerda latinea, 
rnéricana, á que ahondan razóns para erguerse de todas as maneiras 
contra as tiranías interminábeis do imperialismo e a miséria, canse.: 
guiu entrar no fortin e cornezará a desrnontalo peza a peza. 

Volverán daquela desde o fundo do mar os osos dos desaparecidos, 
aqueles osos que Juan Gelman, o poeta ao que lle mataron fillo, no, 
ra e neto, contemplaba cheos de luz dos cornpañeiros, homes e mu, 
lleres, que. inventaron o futuro ainda que lles custase a vida.• 
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car con esta clave a nova atitu
de de colaboración do país insti
gador e mantedor do golpismo e 
as ditaduras militares no Conti
nente. Pero esta nova situación 
internacional non foi comprendi
da polas castas militares repre
sentadas como ninguén polos 
Pinochet e Videla. 

Mais situar o sucedido só nese 
plano dos grandes poderes di-
minuiria o protagonismo popular 
no logrado até agora. Contra to-
do pesimismo e maos agoiros, 
os derrotados foron organizán-
dose, abrindo camiño especial-
mente as nais das vítimas, que 
desafiaron unha represión inca-
paz de reaccionar, moitas veces 
por machismo, e comezou a 
perder a batalla política. Pasa-
dos os anos a derrota convérte-
se nunha vitória lenta, sobreto-
do polo que poda deixar de lec-
ción cara o futuro. 

Cárceres de ouro 

O proceso de Pinochet ségueno 
en Latinoamérica todos os milita-
res. A impunidade tocou fondo, 
non só porque se coñecen os de-
talles dos crimes e a sua cruelda-
de senón porque unha época po-
lítica rematou e non se poden to-
par solucións na represión: pcr 
economia e porque non hai so-
ciólogo que argumente e tope al-
ternativas á fractura social que se 
aviciñaba, con povoacións em-
probecidas polo liberalismo pero 
a cada con maior volume de in-
formación e unha capacidade in-
destructíbel para xerar organiza-
cións sociais e políticas. 

Na Arxentina Videla permanece 
arrestado domiciliariamente, a 
Massera veñen de prendelo, en 
ambos casos por roubar nenes 
ás detidas embarazadas cando 
recén parían, un escalón máis 
da sua fazaña de inventar unha 
nova forma de crueldade. Am-
bos os dous como outros vários 
cantos de militares encausados 
na Audiéncia Nacional de Ma-
drid viviron a decisión británica 
como a gota final que colma o 
vaso e os sumerxe nun calaba-
zo de ouro,. En moitos anos non 
van poder sair dos seus paises, 
sen ser perseguidos polos tribu-
nais .dos paises de moito.s dos 
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O líder do PKK 
queda en liberdade 
pero dentro de ltália 

Finalmente os xuíces 
romanos resolveron o 20 de 
Novembro deixar en liberdad~ 
a Abdulá Ocalan, líder do 
Partido dos Trabal/adores do 
Kurdistán. Os maxistrados 
tiveron en conta a existéncia 
da pena da marte en Turquia, 
cuxo governo pedia a 
extradición. Ocalan fara 
detido dias antes no 
aeroporto de Roma e diante 
do· hospital no que foi 
internado concentrábanse 
centos de kurdos á espera de 
que quedara en liberdade. O 
Vaticano amosou a sua 
disposición a que Italia lle 
conceda o asilo político e 
incluso un voceiro asegurou 
que se contemplaban "con 
simpatia" as aspiracións dos 
kurdos. Ocalan ten que 
quedar en ltália até o 23 de 
Decembro, data 1 í mi te para 
que Alemaña reclame a sua 
extradición, ainda que o 
governo de Schroeder 
manifestou xa que non o 
faria. • 

O novo xefe de Estado 
do Libano non chegará 
á paz con Israel sen Siria 

Para Emile Lahud, novo 
presidente do Líbano, 
chegar a un acordo de paz 
con Israel non será posíbel 
se Siria non o suscribe. 
Para Lahud, " o Líbano é 
forte con Siria, pero débil se 
ese país se debilita". Lahud, 
que fixo alusión no seu 
discurso de toma posesión 
ao estado de direito, á 
reforma da xustiza e ao 
remate da corrupción, 
sinalou que "calquera que 
sexan as circunstáncias, os 
litixios libanés e sirio cos 
israelís deben permanecer 
unidos para obter a retirada 
total de Israel do Sul do 
Lfbano e dos altos do Golán 
sirios, de acordo coas 
resolucións da ONU" . 
Lahud rexeitou a campana 
israeli contra o Líbano, 
como opositores á paz, 
"pero as condicións que 
pretende impotler para 
cumprila son contrárlas ao 
noso interese e dignldade 
nacionais ". • 

Dimite un ministro 
no Brasil por corrupción 
nas ~rivatimcións 

A privatización da telefonía 
brasileira, Telebras, levou xa á 
demisión do ministro de 
Comunicación Luis Carlos 
Mendoza de Barros, por 
unhas conversas gravadas 
nas que oferecia máis 
oportunidades a uns grupos 
económicos que a outros. 
Mendoza de Barros, 
empresário, asumiu o cargo 
no mes de Maio. Xunto a el 
marchan outros dous altos 
cargos do Governo. O sistema 
de telefonía dividiuse en trece 
empresas para privatizalo e 
Telefónica converteuse na 
maior operadora ao serlle 
adxudicada a telefonia de Sáo 
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Nacionalismo 
""excluinte" 
Somos urna associagáo cultural, 
Renovar;ao-Embaixada Galega 
da Cultura, fundada em Madrid 
por galegas e outras pessoas de 
terras nas que o idioma de Rosa
lia e Carnees é a língua do país: 
Galiza, Portu
gal, Brasil, 
Bierzo, Veiga 
do Eo, etc .. 
Até o de agora 
a nossa activi
dade é mágra: 
tres números 
da revista Re
nova9ao, dous 
livros de rela
tos e alguns 
projectos reali
zados na Gali
z a. O nosso 
objectivo náo 
é o de escre-

Pode um galego 
utilizar a sua 
língua 
(na Galiza) 
com as mesmas 
garantias que 
ofezum 
madrilenho 
em Madrid? 

ver nos jor- Rotundamente, 
nais, e menos -
ainda em car- nao. 
tas ao Direc-
tor. Mas nesta 
ocasiáo acha-
mos necessário afirmar rotunda
mente que o "novo" discurso de 
partidos como o PSOE e PP 
estáo virando a situac;áo. Cons
tatou-se este facto na campanha 
para as eleic;óes vascas. 

Resulta tremendamente injusto 
dizer que o nacionalismo demo
crático e periférico (BNG, CIU, 
PNV) é excluínte. Pode que afir
mac;óes como esta lhe resultem 
caras a partidos como o PSOE 
com dificuldades em nac;óes co
mo Galiza ou Catalunha, pois já 
ninguém acredita em fantasmas 
e menos se estas fantasmadas 
sáo pronunciadas por persona
gens com pouca credibilidade. 

Fazemo-nos mais urna pergunta, 
além de que se possa aceitar o 
castelhano como língua de inter
comunicac;áo dentro do Estado, 
quanto á igualdade e direitos lin
guísticos: tem um fa!ante de ga
lega, cataláo ou vasco os mes
mos direitos que um castelhano 
falante? Rotundamente, nao. 

Existem os mesmos direitos lin
guísticos para urna comunidade 
com língua náo castelhana fren
te a outra castelhana? Rotunda
mente, nao. Pode um galega 
utilizar a sua língua (na Galiza) 
com as mesmas garantías que 
o fez um madrilenho em Ma
drid? Rotundamente, náo. E se 
o PSOE ou o PP chamam ex
cluíntes aos que luitamos para 
que as línguas sejam iguais pe
rante a lei, nos seus respetivos 
territórios, é porque eles de
fendem o privilégio e o domínio 
de uns sobre os outros. Porque, 
ponhamos um exemplo, quan
tas vezes participa Espanha en 
qualquer certamem interna
cional, tanto de música quanto 
de outras disciplinas, noutra lín
gua que náo seja o castelhano? 

Outra causa que nos fez rir é a 
utilizagáo despectiva da palabra 
"nacionalista" por aqueles que 
mais de urna vez os alcumaram 
de nacionalistas espanhois, ta
lamos do PSOE. Lembram os ti
tulares da imprensa británica?: 
"Jovens nacionalistas acadam o 
poder na Espanha". 

Nós, e náo pedimos a lua, só 
queremos que a nossa língua, o 
Galego-portugues, ~ei:ih9 ~os 
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mesmos direitos na Galiza que 
o castelhano na Castela. Muito 
pouco complicado! Pois segura
mente para os cérebros do 
PSOE seremos excluíntes, 
(SIC) E para o PP? Pois o pró
prio, que diferencia houve nos 
discursos dos Bono, lbarra, Re
dondos e companhias? • 

R. QUEIXOMARIU FIDALGO 
(MADRID) 

Un de Decembro. 
Día mundial 
da SIDA 
O próximo Martes irnos "cele
brar" o dia mundial da SIDA, 
non hai muito que celebrar pen
so eu, máis é moi probábel que 
as autoridades sanitárias se de
an palmatiñas nas costas recor
dándo-se a sí mesmos o ben 
que van as causas. 

Escoitaremos causas como que 
a SIDA decrece cada ano, e que 
a enfermidade está a ponto de 
ser crónica, ternos uns medi
camentos estupendos que solu
cionan este problema. 

E para recordarnos que non hai 
para tanto, o Ministério elaborou 
unha campaña informativa cun
h a foto de Ronaldo e o lema 
"Con Jos jóvenes en la campaña 
contra el Sida. Juega sin riesgo. 
Contra el SIDA no te la juegues. 
Protégete", e é que seica, as 
autoridades adican o dia Mun
dial este .ano aos mozos. Mália 
que ainda non sabemos exacta
mente a que mozos se queren 
dirixir: aos da aquipa onde xoga 
Ronaldo, aos que lles gusta o 
futebol, ou ao resto ... Tampoco 
sabemos moi ben se é que es
tes mozos teñen que xogar ao 
futebol sen riscos ou a qué, nen 
como. A campaña do Ministério 
para este ano é moi clarificante. 

O que é moi probábel que non 
escoitemos de maos dos meios e 
menos das autoridades sanitá
rias, é que as iQfev<f19r~ ~or YIH 

non están a baixar e que as me
dicacións están moi lomee de ser 
a panacea para ninguén: tráta-se 
de 15,20 ou 30 pastillas diárias 
repartidas a diferentes horas do 
día ou da noite, que se teñen que 
tomar antes ou despois das comí-

- das, cun determinado alimento 
ou líquido, que son in·compatíbeis 
con outros ali-
mentos, que 
necesitan re-
f r i x era ció n 
constante, e 
que teñen 
montañas de 
efectos secun
dários e inte-
racións. 

A universida
de Pontifícia 
de Comillas 
da man do 
profesor Julián 
Carlos Ríos 
Martín, ven de 
publicar un es
tu do sobre a 
situación das 
presas no es-
tado español 
no que fala de 

Tampouco 
escoltaremos 
falar 
estes dias do 
incumprimento 
da lei que fala 
da excarceración 
de presos 
que padecen 
enfennidades 
graves. 

entre un 28 e un 42% de preva
léncia do VIH/SIDA nas prisións, 
o que multiplica por 1.000 a inci
déncia do VIH/SIDA nas prisións, 
en comparación coas cifras que 
ternos de infeccións fara da cár-
cere. 

Tampouco escoitaremos talar 
estas días do incumprimento da 
lei que fala da excarceración de 
presos que padecen enfermida
des graves ou incurábeis, entre 
elas a SIDA, ou da necesidade 
de repatir xeringas dentro do 
cárcere para previr .o extermínio 
que se está a producir cada día 
nas prisións de todo o estado, 
tamén nas galegas. 

Pareceriame moi axeitado que o 
Ministério adicase esta data aos 
mozos e mozas se isto fose o 
início dunha campaña REAL en 
coléxios e institutos cara a pre
vención de enfermidades de 
transmisión sexual, drogadi
cións, embarazos non desexa-

. dos, etc., pero muito me tem~ 
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que todo vai rematar en boas 
palabras e nunha foto de Ronal
d o xunto a un lema insípido e 
carente de conteudo. 

Se esta data nos sirve para lem
brar que a SIDA é un problema 
de todas e todos nós, e que o 
foco máis importante de infec
cións neste momento atópa-se 
nas prisións, terá servido para 
algo todo o estarzo que aso
ciacións, grupos e persoas van 
por en que o dia 1 serva real
mente para algo.• 

NOÉLIA FERNÁNDEZ MARQUÉS 
-(COMPOSTELA) 

Falta de liberdade 
de expressom 
en SantiagG 
O organismo anti-repressivo Co
mités Anti-repressivos da Galiza 
(CAR) queremos denunciar, no
vamente, a actua<;om das auto
ridades munidipais compostela
nas contra a Liberdade de Ex
pressom: dúzias de pintadas 
que o pasado 29-10-98 comuni
cavan á popula<;om da cidade a 
deten<;om e ingresso em prisom 
da militante independentista Ba
sílio Fernandes Mata forom eli
minadas em escasas horas por 
operários da Brigada Municipal 
de Limpeza da que som respon
sáveis políticos Gerardo Esté
vez e José Bugalho. 

A eficácia demostrada no silen
cia mento da nossa denúncia 
sostem-se (¿ ?), como já é habi
tual, num discurso sobre a "lim
peza" da cidade e a "defesa do 
pratimónio" nunca agridido des
de os movimentos populares: tal 
coarctada sirve-lhe ás autorida
des municipais do PSOE para 
proibir a colocac;om de cartazes, 
pancartas, ou repartir folhas in
formativas em qualquer ponto 
de Compostela. Multas, de
tengas, insultos, etc. é o prec;ó a 
pagar por difundir opiniom "polí
ticamente incorrecta". O trabal-
ho p~o-~ag_a!19~s_ti~5>~ ~-~ _c?!1?~e:-

1 
1 
1 
I · /fiAA~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Un anúncio do 
governo basca no 
que se decia: "Son 
branca, basca e 
europeu, teñ9 sorte" 
foi criticado con 
dureza pala prensa e 
rádios de Madrid. Os 
críticos ignoraron 
(intencionadamente?) 
a segunda parte da 
frase: "Para que 
nunca máis ninguén 
diga isto". Entre os 
enganados estivo o 
grupo SOS Racismo 
e o debuxante 

1 
Quesada de Faro de 
Vigo. 

Pronto se 
comercializará un 

· sistema informático 
de interpretación de 
voz que permitirá 
ditarlle textos ao 
ordenador. Con todo, 
haberia que coidar as 
palabras, porque o 
sistema vaise chamar 
ditador, o que . 
sumado a que as 
computadoras agora 
xa se denominan 
ordenadores, ameaza 
con dar á informática 
características 
alarmantes. 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN C:ÓDAX , 
. VIGO . 



... 

1 O grave do sarxento 
Miravete non é xa 
que mate a un recluta 
de un tiro por 
diversión. O pior é 
que xa matara antes 
a outro soldado. A 
condea que lle tora 
imposta antes non 
superara os seis 
meses e permitiulle 
reintegrarse no 
exército. A condea de 
agora é máis dura, 
pero a xustiza militar 
:Xa pecou no seu dia. 
Ela tamén é 
responsábel da marte 
agora do soldado 
Ferrer. 

1 Un directivo de 
1 Prisa, Pio Cabanillas, 
1 tillo do ben coñecido 
1 ministro f~anquista de 
1 igual nome, ven de 
1 
1 ser nomeado director 

1 de TVE Non hai 
1 mostra máis palpábel 
1 de que PP e PSOE 
1 veñeri de asinar un 
1 pacto sobre o 
1 

negócio dixital. 

Borrell fotografiase 
diante dun cartel que 
di: "Decididos a 
gañar". A pergunta é: 
gañar para facer que? 
Volve a pasar aquelo 
da Restauración, 
cando os políticos 
dun bando pasaban o 
dia dando voltas pola 
Porta do Sol de 

· 1 Madrid: "esperando a 
1 que volvan os 
1 · nosos". Agora a isto 
1 chámaselle 
1 

alter.náncia 1 
1 democrática.+ 
1 
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to o que realiza o independen
tismo, tem-se volto "actividade 
de risco" para os militantes. -

Suso Sanmartin termediários xa estaban coa 
tración animal quente, a base 
de fustazos, pra sair coma fo
guetes porque o único conser
vante era o sal, por isa eses vi
ci ñ os nosos de máis aló das 
Portiñas seguen gastando dun 
lixeiro cheiro a podre no peixe. 
As rectas finais seica eran un 
espectáculo olímpico, impresio
nante, porque aquiles homes 
duros e ben bragados tiñan a 
testa chea sementes coa idea 
de levar o xantar pra a casa. 
lso fixo xerminar regatas do
mingueiras ou nas festas patro
nais en todos os pavos mariñei
ros: bascas, cántabros, astu
riáns, galegas e portugueses, 
convertíndose nun desporte, a 
partires da chegada do vapor a 
comenzos diste século, xa ve
llote e carregado de tristuras 
(Hitler, Franco, Pinochet, Tachi
to, Salazar, Ceaucescu e tan
tos máis); menos mal que ta
mén houbo ledícias, que viñese 
de visita a Virxe Maria á Cava 
de 1 ria e o tránsito ter real do 
beato Josemaria, pra deixarnos 
o seu código de tráfico espiri 
tual: Camiño. 

Pretende-se ocultar a dissiden
cia, e a suposta democracia es
pan hola nom 
repara em 
meios: colar 
u m cartaz é Ás autoridades 
motivo de 
identificac;om 
e incluso pos
s i ve I con
duc;om a co
misaria. Os 
modos dos 
agentes da 
Polícia Local 
salientam po
la sua con
tundencia e 
impunidade 
quando de 
trata de por 
em prática as 
directrizes do 
Alcalde Ge
rardo Esté-
vez. A este 
panorama en-
gade-se ago-

municipais do 
PSOE proiben a 
coloca~mde 
cartazes, 
pancartas, ou 
repartir folhas 
informativas em 
qualquer ponto 
de Compostela 
con multase 
deten~cms. 

ra a instalagom de videovigilán
cia com gravagom de som, nas · 
prac;as do casco histórico, fi
cando a cidade controlada des
de as dependencias policiais. A 
maiores, e "com motivo" do Ja
cobeio onde a presenga de car
pos repressivos é já de por si 
inerme. 

Os Comités Anti-repressivos da 
Gali~a consideramos impres
cindível a apertura de iniciati
vas de denúncia deste conjunto 
de situac;o11s, que .estám a fa
zer da capital da país um mi
croestado fortemente polcial. 
Factos como o emprego siste
mático do aparato de videovigi-
1 ánci a -que supostamente é 
usado, só, para o controlo do 
.tránsito rodado- para a gra
vagom de mobilizac;ons popula
res; a acossa á mocidade que 
se organiza no independentis
mo, ou a· gravac;om das entra
das de locais hostaleiros vincu
lados ao M~NG, eremos que 
som elemenfos suficientemente 
descritivos de qual é a si
tuac;om que as autoridades es
panholas e os seus represen
tantes na Galiza desenham pa
ra umha cidade com um tecido 
associativo consideravelmente 
activo. 

Dar umha resposta firme a este 
conjunto de situac;ons, e pór em 
conhecimento da sociedade o 
tipo de práticas de contrrolo so
cial que estám a desenvolver os 
carpos repressivos, som as úni-

cas garantias de frear as mes
mas e impedir a sua generali
zac;om a outras vilas e cidades 
do país que já estám a saber 
das estratégigs de Interior na 
Galiza.+ 

COMITÉS ANTI-REPRESSIVOS 
DAGALIZA 

_ Centenario- da 
guerra das traiñas 
Estamos nun ano de clima e 
acaescementos extranamente 
atolascados. Quizais sexa un 
ano dos de "haber hainas" e al
gunha meiga ande brincando en 
aquelarres a sinistra festa do 
seu propio cabo de século e 
pondo o ar en movemento, en
tolecendo as nubes e outorgán
dolle á Raiña Reuma a coman
dáncia con plenos poderes pra 
molar osos e miolos. 

Malpocadamente Larca e moi
tos máis non van vir a casa este 
Nada!, mais nós irnos homena
xear as Traíñas na sua secular 
arribada a estas ledas ribeiras 
do Sul. Non sei se chegaron a 

Hoxe inauguración ás 20:00 h 

FRANK THIEL 
Berlín 
26 nov / 10 xan 

Taller de Humberto Rivas 
O retrato lotográlico 
7 / 71 dec 

lnscrición e entrega documentación ata o venres 27 de novembro 

Información do taller: 
Tel. 981 54 66 04 
Fax. 98 l 54 66 33 
cgac@mail.xunta.es 

remo ou a bordo de navios de 
maior cabotaxe, mailo certo é 
que atracaron co fin belixerante 
e guerrilleiro de facerse as do
nas do arte de pesca denomea
do cerco coas suas redes rec
tangulares, (o que lle deu o ne
me de traíñas -traineras en cas
telán..-), e cunha dose de gaba
cheria pala 
sua lixeireza e 
lanzana arre-
piantes. Os remeiros de 
Catorce pares 
de brazos de 
home coma 
patas de ele
fante impulsa
ban a nave, 
arriadas as 

hoxe en dia son 
atletas xóvenes 
ben preparados 
e tan rexos 
coma os vellos 

velas das que mariñeiros pero 
sementes se 
botaba man mellor mantidos. 
deica o ponto 
de pesca pra 
chegar máis 
frescos. Xa alí 
o faenar bulideiro e as voltas a 
porto eran a base de lixeiros e 
duros golpes coas amplas pas 
dos remos a todo gas porque 
chegar dos primeiros á lonxa 
influía e ainda prosegue a influir 
no prezo da venda, pois os in-

O vapor non deu cabo coa afei
zón e as traíñas equi as tendes 
pra velas cando enxoian as rías 
fieis ás suas liñas orixinais, an
que máis magras e alixeiradas 
con materiais modernos. Ainda 
non é desporte olímpico pero 
penso que o ten ben merecido. 
Os de Meira e Tirán son os 
amos na nasa ria. 

Os remeiros de hoxe en dia son 
atletas xóvenes ben preparados 
e tan rexos coma os vellos mari
ñeiros pro mellar mantidos e vi
taminados. 

A raiña das regatas é a da Con
cha, en San Sebastián, porque 
inclue unha saida aos cántabros 
altamares, que lle ronca o cara
lla. Deséxolle ás nasas traíñas 
que gañen a Concha média dú
cia de veces seguidas pra porse 
por riba de Miguel lndurain. 

E se queren máis informacións, 
doutores ten a santa Mar e un 
diles téñeno vostedes ben a 
man no Náutico de Vigo, Franco 
Cavas que foi meu asesor pra 
escreber estas verbas , causa 
pala que lle estou moi agradeci
do e que ademais está metido 
no allo do tema até ás orellas. 

E vounos deixar porque perta 
da miña xanela está a ouviar un 
can preto, a ver se o acaño pra 
que fuxa e me deixe dormir.+ 

PACO RODESCA (VJGO) 

COLECCIÓN ERNST SCHWITIERS 
Fervor Dadá 
9 out 98. / 10 xan 99· 

HANS HEMMERT 
22 out/ 13 dec 

COLECCIÓN PERMANENTE 
FONDOS FUNDACIÓN ARCO - CGAC 

Plataforma de vídeo -

ARCO ELECTRÓNICO 
7 7 nov / 7 3 dec 
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Pilocha 
'A música debe formar parte do proceso de normalización en xeral' 

-<>- PAULA CASTRO 

CAIAMlDA SENTTMENTAL, FRAGMENTO DUN VERSO DO POEMA ALICIA, 
DE CARLOS ÜROZA, PON TÍTULO AO CD co QUE PILOCHA, PILAR 
MARTÍNEZ CONDE, REVÉN AO MUNDO DISCOGRÁFICO LOGO DE ANOS 
ALONXADA DOS ESTUDOS DE GRA V ACIÓN. CON ESTE DISCO, EDICIÓNS 
XERAIS COMEZA A SUA ANDAINA NO MERCADO DISCOGRÁFICO AO TEM-

Hai máis de 20 anos 
que comezou a sua 
andaina no mundo 
da música e tras un 
longo periodo alon
xa da do mercado 
apresenta esta nova 
grabación en solitá
rio. Como se decide 
a volver a grabar? 

A inmen a mai ria 
do músicos que cola
boran neste disco son 
do grupo nos que eu 
participei, como Qui
co Paz, de Na Lúa que 
era membro de De 
Catro a Catro, Rodri
go Romaní e Antón 
Seoane do Rei Xordo 
e todo o grupo Milla
doirn porque viñamos 
traballando xuntos de 
hai bastante tempo. 
A idea non é nova, 
vense fraguando prac
ticamente desde que 
regresei a Galiza, hai 
uns dez anos. Desde 
aquela vimos colabo
rando facendo can
cións, grabando ma
quetas, traballando á 
manee da comerciali
dade até que albi ca
mas a po ibilidade d 
dar lle forma d · c grá
fica e a( foi cando fi-
xem di 

As letra de Calami
da entimental recó
llen e de p ema de 
div r a poeta ga
l ga , como xurdiu a 
idea de recurrir a 
texto literários e 
porqué optou por 
e as poetas? 

Porque on muller e 
porque con id ro que 
a literatura en xeral, 
feira por homes está 
bastante máis espa
llada que a feita por 
mulleres. Normal-
mente se botamos unha ollada á 
discografia feíta sobre textos pu
blicados, sobre textos poéticos, a 
inmensa maioria son de homes. 
Parecíame ademais que, nun te
ma como é o do amor, a idea das 
mulleres podia ter unha cabida 
especial. Coñecemos o estándar 
da opinión sobre o amor, un es
tándar que eu comparto roáis 
con calquera outra muller que 
cun home. Se optamos por estas 
e non por outras foi porque lago 
de facer unha seleición de obras 
musicadas os seus poemas eran 
os que mellar encaixaban para 
facer un disco que cumprira to
dos os requisitos: non podían ser 

todas as cancións tan lentas co
mo a min me gostaria, tiña que 
haber algunha causa que racha
ra esa monotonia. Non están to
das as que son porque seria im
posíbel, o que non quita que 
máis adiante se puidera facer. 

Resulta novidoso escoitar en 
galego estes estilos musicais. 
Cal é a resposta que espera do 
público? 

Espero fundamentalmente que 
se comparta e penso que debe 
formar parte do proceso de nor
malización en xeral, non só do 
proceso de normalización lin-

PO QUE RECUPERA A UNHA DAS VOCES DE MÁIS LONGA TRAXECTÓRIA 
NA MÚSICA GALEGA. ANTÓN SEOANE, MÚSICO DO GRUPO MILLA
DOIRO E ENCARREGADO DA COMPOSICIÓN MUSICAL, PRODUCIÓN, 
ARRANXOS E MISTURAS, ASEGURABA, NO ACTO DE APRESENT A
CIÓN, QUE CON CALAMIDA SENTIMENTAL "ÁBRESE UN NOVO ESTILO". 

güística, que de feíto é moi im
portan te. O que acorre é que 
cando queremos escoitar música 
máis íntima sempre ternos que 
recurrir aos cantautores de fara. 
A novidade é cuestionarse por
qué non podemos escoitar eso 
mesmo pero no naso idioma. 
Non ternos dificuldade á hora de 
atapar textos porque a calidade 
é extraordinária, tampouco te
rnos dificuldade de atapar músi
cas porque a cali,dade é tamén 
extraordinária. E un disco co 
que arriscamos pero que ven en
cher un oco que quedaba por 
cobrir. Sei que resulta novidoso 
escoitar unha llanera ou un bo-

lero feíto a propósito 
en galega pero, por
qué non? 

En todo caso é un 
estilo diferente ao 
que tiña feito até o 
de agora. 

Un pouco quedou o 
recordo do Sacristán 
de Coimbra que mar
ca bastante. Pero algo 
semellante a este tipo 
de canción tamén a 
teño Jeito, polo tanto 
non é tan novidosa. 
O disco anterior era 
un pouco a monstra 

. do que se facia en di
recto, un pouco de 
aquí, un pouco de alí, 
con algunha peza tra
dicional, pezas de au
tor, populares... Este 
ten outra unidade, 
~on todos temas de 
autoras cun carácter 
máis uniforme, con 
máis entidade por si 
próprio, pero non con 
grandes diferéncias 
porque teña pezas 
moi novidosas en si. 

Os músicos que cola~ 
boran no disco traba, 
llan con estilos dife, 
rentes, sen embargo, 
apostaron pola sua 
idea asumindo o seu 
próprio reto. 

De feíto a maior par
te deles traballan a 
música tradicional e 
nada máis lonxe dese 
estilo que este disco, 
pero todo é frescura e 
ser capaces de pres
cindir en determina
do momento do que 
adoitas facer. Ade
mais traballar en ou
tro campo resulta re
xu venecedor. Revi
sando as pezas que 

A. PANARO tocabamos xuntos 
cando estabamos Rodrigo, An
tón e máis eu coido que son 
perfeitamente rescatábeis e de 
feito non seria difícil escoitalas 
agora ·mesmo. De algunha ma
ne ira eses grupos, que foron bas
tante anovadores na música ga
lega de aquel momento, porque 
hai 20 anos, ou máis en algún 
caso, tamén tiveron que enfron
tarse a un reto cando decidiron 
incluir baterias, concertos en 
directo ou guitarras eléctricas. 
Daquela foi novidoso e rompe
dor, pero serviu para facilitar o 
que agora ternos. Non aparecen 
as causas porque si, todas teñen 
a sua traxectória. • 

Marinhas 
~ PILAR PALLARÉS-

~ definido por Luís Seoane como 
"Un dos escritores galegas roáis recata
dos pala sua vida" (Figurados, La Voz de 
Galicia, 6-1-7 4). Recato, humildade, 
radicalidade e firmeza na defensa do 
país e da xustiza, independéncia. Ingre
dientes pouco apropriados para brillar 
na vida pública e para disfrutar de par
celas de poder. Incómodos até para o 
coñecimento do seu labor literário, 
aínda senda a sua unha das traxectórias 
teatrais máis consistentes e continua
das. 

%aa na Coruña en 1910, Jenaro 
Marinhas del Valle entrou muí novo 
en contacto ca movimento galeguista. 
Seu pai estivo vinculado á Cava 
Céltica, ao núcleo de rexionalistas co
ruñeses e, roáis adiante, ás "lrmanda
des da Fala". Nelas militou activamen
te Marinhas del Valle, chegando a ser 
tesoureiro da seczón da Coruña. Al
gunha vez o ternos ouvido lembrar as 
representacións sobre Maria Pita, no 
local do "Conservatório Nazonal de 
Arte Galega". Talvez ali acordase a sua 
vocazón teatral. 

&compromiso nacionalista levou
no tamén a ser membro fundador das 
Mocidades Galeguistas desta cidade e 
integrante da sua prmeira directiva. 
Foi ca-fundador e director do semana
rio satírico La Draga e colaborador de 
A Nosa Terra, El Noroeste, La Voz de 
Galicia e, xa na posguerra, de publica
zóns do exílio como El Correo de Gali
cia e Galicia, ambos de Buenos Airws, 
entre outros. Grial, Teima, Agália can
tan igualmente coa sua participazón. 

l:2[as imaxes máis ou menos recen
tes de Marinhas: nunha dirixe-se ao 
público ao pé do busto de Castelo dos 
coruñeses xardins de Méndez Núñez, 
hai uns anos obxecto de sistemáticas 
pintadas anti-galeguistas. participaba 
nun acto de desagrávio organizado pola 
Federación de Asociacións Culturais. 

gutra imaxe arenga aos asis
tentes a un mitin eleitoral do BNG 
no xa desaparecido Cine Gaya, e en
tusiasma aos máis novas. Moitos des
cobren nel un mestre. 

A~i atinadamente a Coleczón A 
Nasa Literatura, da AS-PO/A Nasa 
T erra fecha-se cun volume, con cuida
d e edizón e limiar de Maria Pilar Oar
cia Negro, no que coinciden A gente da 
barreira cunha seleczón do teatro de 
Jenaro Marinhas del Valle. lmposível 
un acompañamento mellar para quen 
durante vários anos gardou a sua "de
misom académica por temor a que com 
ela pudera deixar en mal lugar -ante 
certos sxectoreas- ao noso inolvidável 
Ricardo", como confesa en carta persa- . 
al após o abandono da RAG aos cinco 
clias da marte de Carvalho Calero. 

A reedizón de A Revolta, Ramo 
Cativo e tres pezas da série Monifates 
-O triángulo ateo, A chave na porta e 
Escaparate de baratillas- ha de supor a 
redescoberta dun dramaturgo esen
cial, herdeiro de Valle e de Unamu
no, mais tamén, na sua indagazón 
sobre a dialéctica fado-liberdade, sub
misón-revolta, alienazón-conquista da 
consciéncia, do mellar teatro existen
cialista. Un dramatugo que nos fai 
evocar A soldadeira de Seoane, Viaje y 
fin de don Frontán de Dieste ou O 
Prisioneiro de Carvalho· Calero. 

· ~cisamente unha <lesas pezas 
-Ramo cativo- vai ser representada o 
próximo 27 de Novembro polo Grupo 
de Teatro da Universidade de Lugo. É 
parte da homenaxe que a AS-PO e a 
AC Alexandre Bóveda renden a don 
Jenaro e que se ha prolonar até o ca
tro de Dezembro. A homenaxe ao 
mestre que moitos escollémos. • 
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•Xomadas 
sobre o mundo 
rural galega 
Até o 1 de Decembro celébranse 
na Faculdade de Socioloxia da 
Corufia as xomadas sobre o 
mundo rural galega que 
organizan os CAF e a 
Agrupación Cultural O Pacho. 
O Xoves 26, Manuel Jordán, 
profesor da Faculdade de 
Económicas de Santiago falará 
sobre o cooperativismo agrícola 
ás doce da mañá e pola tarde, 
Xosé Maria Cardesin, profesor 
da Faculdade de Socioloxia qa 
Coruña, da antropoloxia do 
campo galega. O 2 7 ás doce, o 
tamén profesor de Económicas 
de Santiago, Edelmiro López 
fará balanza do agro nos últimos 
dez anos e o Luns 30, á mesma 
hora, un representante do 
Centro de Desenvolvimento 
Rural "Vilardevós" tratará o 
asociacionismo no campo. 
Rematan o 1 de Decembro 
cunha mesa redonda na que 
participarán os principais 
partidos políticos.• 

•Üprémio 
Garcia Barros 
declarado 
deserto 
O xriri do prémio de novela 
Manuel Garcia Barros (Ken 
Keirades) decidiu deixar deserto 
o primeiro prémio e criar dous 
accesit, dotados con medio 
millón de pesetas, que recairon . 
en Anxo Franco Bañobre pola 
obra Unha esquina no fondo da 
memoria, e en Xan Ignacio Pérez 
Méndez por A xustiza humana. A 
primeira obra desenvólvese na 
sociedade f errolá de antes da 
Guerra do 36 e a segunda 
describe as aventuras dun 
afiador. A entrega <lestes 
galardón ten lugar o Venres 2 7 
no hotel Milano da Estrada.• 

•A leitura 
en galega de 
Valle--lnclán 
chega ao Salnés 
A Casa da Cultura de 
Vilagarcia foi o escenário da 
leitura dos textos de Valle, 
lnclán en galego o Mér~ores 
25, a iniciativa da Mesa pola 
Normalización en colaboración 
coa Asociación de Actores. Os 
actos de protesta pola montaxe 
en castelán do CDG continuan 
alá onde se representan as 
obras. A Mesa valora moi 
positivamente o forte respaldo 
que está a ter a iniciativa. En 
Vilagarcia, participaron na 
leitura actores e actrices da 
comarca como Carlos Blanco, 
]osito Porto, Patricia Vázquez e 
Pepe Varela, ademais de 
escritores e artistas como 
Xaquina Trillo, Domingq 
Tabuyo, Ramón Caride, 
Ramiro Paz, Xoán Fuentes, 
Camilo Franco e Emílio 
Ínsua.+ 

• Dario Basso 
,, 

exponen 
Pontevedra 
A galería Anexo de Pontevedra 
acolle desde o 2 7 de Novembro os 
últimos cadros de Dario Basso, ba, 
seados en "siluetas continentais de 
África e Asia, sinteses evocadoras 
de deusas, templos, prazas e encla, 
ves da cultura hindú e do Magreb; 
abismos estrelados con homenaxes 
a Miró; peixes abisais, raías, medu, 
sas e outros seres mariños". A vía, 
xe marca ao pintor, nacido en Ca, 
racas, pero criado en Vigo, quen 
celebrou a sua primeira exposición 
individual hai dez anos. Despois 
traballaria en Roma, Nova lorque, 
Madrid, onde vive, e Galiza, a on, 
de ven con frecuéncia. • 

•Recaudan 
fundos para 
ahomenaxe 
aos mártires 
da Estrada · 
A Asociación cultural A Estrada 
diríxese a sindicatos, partidos 
políticos, asociacións, entidades 
e institucións para recabar o seu 
apoio no seu proxecto de home, 
naxear aos mártires da vila. Vai 
consistir no levantamento dun 
monumento a Pardo de Cela que 
vai ser adicado aos liberais mor, 
tos no 1836 e á memória dos ga, 
leguistas e d.emócratas que foron 
vítimas do levantamento militar. 
As aportacións poden ingresarse 
no Banco Simeón C/C 
0048/3005/89/0108031208 .• 

• Pandereteiras· 
co pavo saharaui 
en Chantada 
Coa participación de Leilia a 
Asociación Chantadina de Solida, 
riedade co Sáhara celébrase o Do, 
mingo 29 de Novembro o 
concerto "Pandeiretas contra 
metralletas", pola liberdade do 
povo saharaui. Será as seis da tar, 
de no auditório da terceira idade. 
Durante o concerto o represen, 
tante do Frente Polisário en Ga; 
liza, Mahayub Sidina, explicará a 
situación actual do proceso de 
paz e do referendo auspiciado po, 
las Nacións Unidas. Asirnesmo 
teñen aberro unha conta en Cai, 
xavigo co número 2080 0185 14 
0000016881, co fin de colabora, 
rar no envio dunha caravana hu~ 
manitária aos campamentos de 
refuxiados saharauis en Tinduf. • 

• • • 
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• O esquecimento 
marca a marte do galán e cineasta Ricardo Núñez 
Quixo desaparecer ao seu xeito é 
conseguiu que case ninguén sou, 
bera que aos 94 anos de idade fa, 
lecera, nun deses hoteis nos que 
desde hai anos vivía apartado e 
ambulante, Ricardo N úñez. A 
case todo o mundo se lles esca, 
pou que en Xuño rematou a tra, 
xectoria dun dos máis sinalados 
representantes de Galicia no ci, 
nema, á vez que dos máis esque, 
ciclos. Ricardo Núñez nado en 
Betanzos en 1904 no seo dunha 
p·udente familia chega ao cine 
de man de Flotián Rey para con, 
verterse nun dos galáns de moda 
das películas silentes. Ao pouco 
inicióuse tamén en tarefas de 
produción e viviu aquela primei, 
ra idade de ouro do cinema en 
español durante a n República 
logo de pasar unha pequena 
tempada en estudos franceses. 

Títulos de enorme sonoridade 
como En busca de una canción e 

Ricardo Núñez e Imperio Argentina en 
La Hermana San Sulpicio. 

Nuestra Nata.cha contaron coa 
sua, preséncia como actor princi, 
pal e neutras deu os primeiros pa, 
sos na dirección como en El ne, 
gro que tenía el alma blanca.Ca al, 
zamento militar de 1936 partid~ 

pou nas experiéncias cinemato, 
gráficas ligadas ao Sindicato de Jn, 
dustrias del Espect.áculo da CNT. 
Foi o caso do filme Nuestro culp~ 
ble -fita que se conserva- onde 
traballou en 1938 ás ordes de Fer, 
nando Mignoni. 

Depurado na prática ao rematar a 
guerra dirixiu os seus pasos cara a 
América onde inicia unha máis 
que froitifera etapa como director 
e produtor na que estivo ligado á 
obra arxentina de Benito Perojo. 
Retoma ao cinema español a me, 
ados dos anos cincoenta dirixin, 
do cinco películas e escribindo 
numerosos guións. Foi fichado 
como Conselleiro Delegado da 
Universal Española e en cargos de 
responsabilidade rerriatou a sua 
longa andaina cinematográfica. 
A sua atrainte figura foi glosada 
recentemente en O cinematógrafo 
en Betanzos de Alfredo Eiras e 
Rosario Sarmiento.• . ' ..••......•..•........•.......................••.........•.•.................••...•..............••..... 

• Xira ·solidária 
dosNen@s da 
Revolta cos 
traballadores de 
FRIGALSA · 
Para promocionar o seu primeiro -
CD, Nen@s da Revolta están dan, 
do concertos por todo o país, nos 
que se solidarizan cos traballadores 

fix~discontínuos de Frigoríficos de 
Galicia, en Vigo, que levan case 
tres meses en folga. O grupo quer 
denunciar nos seus concertos o 
confuto e colocan un bote de 50, 

lidariedade económica que vai Pª' 
rar á caixa de resisténcia dos 
traballadores. O Xoves 26 actua, 
nen Ourense, no Festival Intena, 
cionalista cos grupos Lumieira e 
Gigante Verde. Ao dia seguinte, no 
pub ''Rañolas" de Caldas, o Sába, 
do 28 na cervexeria "Gran Avení, 
da" da Coruña e o IX>mingo 29 no 
pub "Darka,blar'', da Guarda.• 
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• As fotos mexicanas de Modotti e 
Weston na Coruña 
Cando Tina Modotti e Edward Weston chegaron -a México en 1923, 
cada un deles atopou un filón para as suas fotografías; ela pousou a sua 
ollada nos cámbios revolucionários, el nunha nova expresión criativa. 
Mexicanidade é o título da mostra que comprende 65 imáxenes realiza, 
das por estes fotógrafos e que se pode ver na sala de exposicións da Fun, 
dación Barrié de la Maza da Coruña desde o 24 de Novembro. Nela pó, 
dense apreciar as diferentes concepcións que tiñan do.seu traballo, o que 
os levou tamén a enfrentamentos. Tina Modod:i foi expulsada de Méxi, 
co en 193Q, tres anos despois de terse afiliado ao Partido Comunista.• 

•Música e 
magosto contra 
as minicentrais 
enLousame 
A construción prevista de duas 
minicentrais no rio Vilacoba, 
en Lousame, é motivo da l ª 
Marcha Ecoloxista, que 
organiza Galiza Nova o Sábado 
28 de Novembro. Parte da 
alameda de Noia ás once da 
mañán e remata en Lousame, 
no Campo de Pedra, onde os 
manifestantes xantarán e 
tomarán castañas e, a partires 
das sete da tarde, disfrutarán 
dunha actuación de música 
popular.• 

• Oito dias de 
literatura para o 
Torrente Ballester 
O prémio de narrativa Torrente 
Ballester, da Deputación da 
Coruña, fállase o Xoves 3 de 
Decembro, pero desde o 23 de 
novembro diferentes actos 
literários teñen servido de 
antesala para esta X edición. 
Carlos Casares, Carmen 
Becerra, Almudena Grandes, 
Ana Maria Matute ou Alfredo 
Bryce Echenique son alguns 
dos escritores que participaron 
nas mesas redondas ao redor da 
obra de Gonzalo Torrente 
Ballester. 

O Luns 30 terá lugar unha 
reunión de escritores que teñen 
gañado o prémio en anteriore's 
edicións: Manuel Rivas, 
Antonio Pereira e Femando 
Palazuelos. Jorge Edwards 
falará sobre a formación dun 
escritor o Mércores 2. Ao dia 
seguinte apresentarase a obra 
gañadora' o pasado ano, La 
trastienda azul, de Palazuelos e 
o xuri dará a coñecer a obra 
gañ.adora <leste ano.• . 
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ANOSA TERRA 

Sen medo 

Título: Hipatia. 

Autor: Alfonso Pexegueiro. 

Editorial: Xerais. 

Alfonso Pexegueiro é escritor in
cómodo, dos que non pon as 
causas f~ciles. Desde Seraogna a 
Hipatia.. E a sua unha escrita fon
damente lírica na cal se van pro
xectando diversidade de proce
qementos, sempre en evolución. 
E a sua unha esqita onde a prosa 
se volve verso. E a sua unha es
crita onde o verso se volve prosa. 
Sempre medida, calculada, mili
metrada, moi persoal e peculiar. 
Eis a tópica descrición do escri
tor que persegue a beleza en cada 
palabra, descrición típica do es
critor que se move por impulsos 
interiores, que ten na escrita un
ha relixión. Fin do horizonte de 
expectativas nominal. Este é o 
autor. Un autor inxusta e excesi
vamente silenciado, pero cómo 
podemos permitimos semellan
tes luxes supérfluos?, en neme de 
qué? O tempo non perdoa e todo 
o volve ao seu sítio, peor para 
quen se empeña en vivir enga
ñado, non hai mellar cego que o 
que non quere ver. 

Esta, así, é a obra. Vexamos Hi
patia, a sua última entrega. Por 
<liante vaian algunhas precisións 
preliminares. Este non é un poe
mário fácil, a sua leitura é com
plexa, require amor, atención e 
dedicación; nunca me gustou 
desaconsellar un libro para nifr 
guén, mala estratéxia, pero, ho
xe, non quixera que se tomara 
Hipatia por unha de esas leituras 
que se poden facer no autobús, o 
seu criptici mo axiña fará pe
char o libro, require tempo, ler 
demorada e reflexivamente pero 
sen interrupcións que alterarian 
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Alfonso Pexegueiro. 

o significado do conxunto, onde 
cada poema é unha peza, un elo, 
unha partícula da mensaxe final. 

Pois Hipatia é un poemário crípti
co, estraño, ondulante, como un
ha sinfonia comentada, envol
vente, transparente, misterioso, 
polivalente, de verso moi traba
llado, limado, desconcertante. 
Cando se utilizan tantas caracte, 
rizacións, pode dar a impresión de 
que as cousas non están tan cla
ras. Non é así (non é todo así, 
que estas liñas só poden tomarse 
como visión iniciática). O dese
ño editorial canta cunha aclara
ción inicial onde se di quen foi 
Hipatia. (ano 370 d.c., muller sá
bia odiada pola igrexa católica, 
que a esfolará); as carro notas do 

remate teñen esa mesma misión 
aclaratória. A história, porque 
hai unha história que se desfia 
poema a poema, iníciase lago de 
presentar a Hiparía, é o primeiro 
poema, e remata tamén nun sur
prendente poema a xeito de epí
logo. A estrutura distribue os po
emas en dous monllos, en dous 
capítulos: "Memoria e recordo 
(Inverno)" e "Muller fermosa e 
soa convive co lume (Verán)". 
Pero non é <loado acceder á his
tória. Continuamente se viaxa do 
mundo narrativo ao lírico, do líri
co ao narrativo, en poemas alter
nos ou no mesmo poema, sen al
biscarse unha clara estrutura defi
nida. Á sua vez, a história é o vér
tice onde confluen todos os sím
bolos que nela se achan. Algúns 

dos fundamentais: a volea a neftez 
(pureza de antano, hogano ulqa
xada), o sexo como creador (iní
cio, motor, motivo, e tamén ins
trumento do máis repugnante 
que o ser humano leva dentro: ·a· 
traición) e a muller (ela é o sím
bolo da vida e da terra). Precisa
mente este último ten unha· im
poltáncia que relativiza a de cal
quera outro. E. é pórque, a fin de 
cantas, ela vive todos os medos, 
sabe o que é ser estranxeira entre 
os seus, sofre maledicéncias, in-
xustizas clixés, dentro dela é onde 
so desenvolven as guerrás, os 
conflitos, e 
ela é quen de-
núncia a civi
lización como 
"un intercám
b io de carne 
humana". Na 
primeira par
te. Na segun
da, cobra es
pecial rele
váncia a lin
guaxe sexual 
e a poesia fai
se máis narra
tiva, lirica
mente narra-
tiva, tamén 
algo menos 
críptica, é 

Hipatia é 
un poemário 
estraño, 
ondulante, 
comounha 
sinfonía 
comentada, 
envolvente, 
de verso moi 
traballado. 

máis fácil seguir a história, os po
emas acadan -por veces- moi
ta lonxitude e tamén o verso é 
máis fácil de decodificar (fronte á 
primeira ·parte, onde a acumula
ción é bastante evidente, frag
mentária e numerosa). Como en 
toda história, hai personaxes, 
mais non queremo~ agora falar 
doutro que non sexa da muller, 
de tal maneira está escrito Hipatia 
que, un leitor que descoñeza o 
nome do autor, asegurará que 
quena escribiu é muller, e non é 
pouco dicer. • 

XOSÉ M. EYRÉ 

Axendas XERAIS 1999 
1 l lmil. IP'fl i""-

Axendas XERAIS: 
1 O anos de normaliza,ción lingüística diaria 

Mapa actualizado de estrada$ de Galicia, 
40 páxinas de información xeral, teléfonos de interese e servicios: 

Medios de Transporte, Oficinas· de Turismo, Teléfonos 
de Urxencia, Concellos, beputacións, Xunta, Universidades, 
Organizacións Sindicais, Medios de Comunicación, etc. 

Oito páxinas a toda cor sobre o Ano Xacobeo, Efemérides, 
Cultura Popular, Feiras e Festas Locais, 
Celebracións Internacionais, Calendario Fiscal, 
Santoral, Fases da Lúa. 

Axenda Dietario Telflex (2.320 ptas.) 
Axenda Dietario Similpel (4.000 ptas.) 
Axenda Dietario Pel (9.164 ptas.) 

Axenda Semanario Telflex (I.740 ptas.) 

XERAIS 

conta de libros 

Os novos versos 
de Ana Romaní 
"Que nena eras avoa a estes anos e que 
brava/que ritual o de pintarte e peitear-
te desafiando/deuses e ausencias que 
empeño/por levantar a cabeza". Ana 
Romani volta a oferecer un 
novo poemário 
tras a sua con
tribución a 
obras colecti
vas, o seu andar 
por centos de 
recitais e un par 
de anos despois 
de Abril. Adica
dos á sua avoa, 
Arden é o título 
xenérico dos ver-
sos, nos que a poe
ta interrógase a través 
da vella muller; na que, en ocasións, se 
transmuta e coa que retoma, non sen 
dificultades, a outro xeito de pensar, de 
vivir. Editado en Espiral Maior. • 

Rdatos de 
ManuelLueiro 
Ronsel Editorial publica unha coleción 
de relatos de Manuel Lueiro Rey 
baixo o título 
Hundezelle y 
otras vidas mal
tratadas, páxinas 
que nos 
descubren a dife
rentes personaxes 
criados polo autor 
de Fomelos. Escre
be Alonso Monte
ro no prólogo que a 
sua é unha voz " 
que non humilla e 
menos ainda aos humi-
llados e ofendidos, que son os seus". 
Lueiro, xomalista e escritor en galega 
e castelán, non se librou da censura, 
que sempre c~mbatiu coa escrita, mes
mo cando se lle proibiu a novela Man
so, coa que en 1966 gañou o prémio 
"Ciudad de Oviedo".t 

- Máis aventuras 
de Asterix e Obelix 
Galaxia apresenta máis títulos en gale
go <lestes loitadores con
tra a colonización 
romana na Galia: 
O fouciño de Gu
ro, no que Asterix 
e Obelix teñen 
que ir na percura 
dunhaarma 
imprescindibel para 
o druída; A volta á 
Gaüa, que narra un
ha aposta para ridi
culizar aos romanos; 
O regalo do César, 
de como se instalan uns 
novos tabemeiros na aldea, e Asterix 
dos belgas, un combate de forzas co ar
bítrio de Xulio César.• 

Que papel cumpren as 
equipas de 
orientación? 
Aparece, en momento~ de crise para 
as equipas que levan a cabo esta fun

ción nos centros, o 
volume Estratexias 
de orientación psi· 
copedagóxica no 
Ensino Secundário, 
coordenado por 
Luis Sobrado Fer
nández, e resume 

L Sobrado. dun simpósio que se 
levou a cabo o pa
sado ano na facul

dade de Ciéncias da Educación. O 
papel das equipas como incrementa
doras da motivación educativa é ana
lisado por diferentes especialistas. En 
Laiovento. t 

' 
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Debrucémonos 

sobre esta voz ... 
Título: Contos do Valadouro. 
Autor: Xesus Pisón, Manuel Lourenzo e Isa
ac Ferreira (compiladores). 

Editorial: A Nosa Terra, Vigo, 1998. 

Tres fillos do Valadouro recolle
ron e ordenaron estes CLXXXVI 

contos que están agrupados, como 
moi ben avisa no intelixente pró
logo Carlos Paulo Martínez Perei
ro en "sete núcleos circulares 
abertos. Núcleos que din respeito 
á(s) história(s) mitica(s), ás fabu
lacións dos animais, ás burlas e á 
fantasía, aos ofícios, aos tesauros e 
aos encantamentos, aos trasnos e 
ás bruxas e, finalmente, ·á morte". 
Quer dicer, a maioria dos temas 
do conto popular, por non dicer 
que todos ( véxase V. Propp). Ao 

. ler ·estes contos, ao leitor pode vir 
a tentación de recorrer ao citado 
Propp, máis se o leitor gosta de 
"analizar" o que le. Pode, tamén, 
achegarse outra vez ao libro de 
Domingo Blanco, ou repasar a po
lémica de Levi-Stauss co devandi
to Propp, ou ... enfin, repasar os li
bros que sobre literatura popular 
hai nos alzadoiros da sua bibliote
ca. Pero non. Hoxe non. 

Hoxe o leitor retoma as suas lei
turas de Benjamín, e comproba a 
verdade dalgunhas aseveracións 
<leste en diversos artigos e en
saios. Dase canta de que cando o 
alemán falou de experiéncia e 
pobreza e do narrador, dicianos 
que a fin da arte de contar, do 

Núa e sinxela 
Autora: Myrian Pías. 
Lugar: Pub Pepa a Loba, Santiago. 

Data: Até o 7 ge Decembro. 

Antes de falar da arte falarei 
da artista. M yriam Pías tén un 
carácter limpo e transparente. 
Gústalle debuxar dende nena, 
dende sempre. Pinta porque é 
o mellor que sabe facer na vi
da. Entre os seus autores prefe
ridos est~ Van Gogh pero non 
imita nada ca·ndo pinta. Crea 
todo, se é que é posíbel. Ela, 
coas súas máns fráxeis e inque
das, téntao. 

Myriam cántame que "non é di
ficil expor". Ela foi persoalmen
te ao Pepa Loba e xa lle dixe
ron, de primeiras, que si. Pero, 
porqué porse no escaparate? Ela 
faino porque pensa que comuni
carse é intrínseco á acción de 
crear. Non lle tén medo ás críti
cas, mas ou boas, que poida tér. 
Parece allea a todo iso. Dime, 
con falar seguro: "non espero 
máis exposicións, nen tampouco 
vendas". Myriam só quere falar. 
Abrirse para a sociedade. . 

A Myriam góstanlle os mundos 
vellos. As rúas antigas, descoi
dadas e decadentes. Míraas moi
to, namórase delas, e, desde hai 
cinco anos, píntaas. O seu tra
ballo é inventar cidades a partí-

narrador (po~ular) :-era a fin da · 
experiénda. O narrador,_ a narra
ción florece no círculo do artesa
nato -do aldeano, do marítimo e 
do urbano. Narrar histórias, di o · 
alemán, "foi sempre a .arte de.se
guilas narrando, arte que se perde 
se ·as histórias non se reteñen". 
Arte, qµe sabemos todos, se está 
a perder, ainda que se int~nte re
cup~rar. E o narrador, remata o 
seu ensaio sobre tal figura Benja
mín, "é a figura na que o xusto se 
encontra consigo próprio". 

Estes contos populares, de autor 
non c~ñecido xa que logo, dan a 
medida do xusto 'colectivo, quer 
dicer, diln povo, o do Valadouro 
-por· extensión o galega, por ex~ 
tensión todos os pavos do mundo. 
Estes contos son máis qqe cantos, 
son un espírito, que non gasta de 
preciosismos -é rµáis repúgnanlle. 
Hoxe, repetimos, a arte popular 
non prospera. Algunha escalas 
modernas non fixeron senón mer-

res das q\le están. A súa función 
é intervir a realidade. Pintou 
rúas do Porto, de Santiago, e do 
bairro chino de Lugo, os seus sí
tios preferidos, onde pasa o 
tempo, como unha fada. 

De certo, hai unha fada nos ca
dros que presenta ao público en 
Santiago. Hai unha mán de lu
me e muller, que coloreá, que 
acende, que dá vida. É a máxia 
da arte. Os seus cadros son poe
mas visuais, haikus longos e es
treitos como a vi.da. É a primei
ra vez que expón pero xa vén 
con forza. Entramos no bar) es
e uro, de pe~ra e chámanos a 
atención a cor,.sobre todo a cor, 
que é expresión de vida. 

As rúas aparecen tortas a propó
sito. Están dotadas da paixón da 
xente que anda por elas. Forman 
parte de cidades humanas, vivi-
d as, translúcidas. As ventás 
ábrense sutís e como putas, atre
vidas. T ralas ventás latexa a vi
da dos homes e das mulleres que 
habitan este mundo da artista. 
Hai nalgúns cadros unha man 
de nena. Hai fantasía, soños. , 
Toda é como un con to que che 
cantan e que case non eres, por
que é moi fermoso. 

É de noite nas rúas pero hai luz. 
A luz dunha vida intensa e mal
dita. Os trazos son impresionis
tas e libres. Difusos como unha 
realidade que se destrúe, para 

gullar as raíces no caudal imenso 
desta arte. Perguntémonos: que li
teratura moderna sen oralidade? 
Hai algo máis afin ao espfrito do 
surrealismo que o maravilloso dos 
relatos fantásticos populares? 

Nestes contos todo está permiti
do, alegría e concisión -que diálo
gos! Liberdade absoluta. Incesto, 
humor negro, · 
alegria rio en..._ 
me , imorali-
dade total. Son máis 
Todo isto, na 
arte dos máis que contos, · 
humildes e 
dos humillá
dos pola his
tória e por ou
tró s homes. 
Mais, notade, 
aqui un país, 
un povo, nun
ca ofende a 
outro pavo, a 
outro país. 

son un 
espírito que 
non gosta de 
preciosismos 
e que incluso 
lle repugnan. 

Obsentade, _un maravilloso que 
· non é de recéita farmacéutica. Un 
maraviUoso (maravilloso ou coti
dián?, pode perguntarse o leitor) 
onde o reino, animal, o reino ve
xetal, o reino humano e quizais o 
reino mineral están todos dotados 
da mesma vida, corrente magnéti
ca que os percorre e os vai vibrar 
co mesmo estremecimento, coa -
mesma tenrura, co mesmo arre- .... 
pio. Observemos, leamos con 
atención a maioria <lestes cantos: 
son a expresión fidel do inscons- . 
ciente dos seus autores. O narra
dorJ cando "inventou" o seu ~on
to, dirixíase a outros, homes e 
mulleres, coa ilusión de facer vivir 
e compartir un soño. O seu soño, 

inventar outra mellar. Isa é a 
misión da arte. Algo que My
riam consegue. Hai tamén algo 
urbano, xeométrico, frío e. doo
roso. A dor que a xoven pintora 
supera pintando. Só ten 21 anos 
e parécenos, nas paredes de pe
dra onde dalgún xeito se pintou 
a si mesma, alguén consagrado. 
Firme, de pé, na súa faceta. 

Non hai o nome dela en nen
gunha parte, 
nen títulos 
para os ca
dros. Semella 
que non que
re se·r famo
sa. Que que
re só atraer á 

AMyriam 
Pías 
góstanlle 
as rúas 

xente ªº antigas, 
~undo mara- descot'dadas 
villoso · e 
grande da e 
pintura. Pre- decadentes. 
séntase núa e 
sinxela, co-
mo debera 
ser sempre a arte e a vida. Apa
recen fotos de paisaxes, árbores 
silenciosos, auga profunda. O 
rio da saudade e dos soños, a 
hora de Portugal e Madredeus. 
Esta xoven pón música deste 
grupo portugués para inspirar
se, no siléncio da súa habita
ción. Non tén ainda un estú
dio, un lugar grande para pin
tar. Nos seus cadros hai unha 
forte pegada desa música melo
diosa, triste e alegre á· vez. My_-

que é unha história máxica, con 
ou sen fadas. 

Debrucémonos sobre esta voz. So
bre estes "nucleos circulares aber
tos" que, de repente se converten 
en espiral. Quer dicer, por estes 
cantos, polos contos populares ga
legas, plana unha conceición es
piral (que non circular e concén
trica) do tempo, porque os nasos 
relatos populares están contra o 
mito fundador, e como todo rela
to popular, xa que logo, campesi
ño, m8.riñeiro, artesanal, reprodu
cen o mundo tal como é, non co
mo un espello plano, cóncavo ou 
convexo, senón un mundo-caos, 
o caos-concreto, que é este mundo, 
en palabras de K. Marx. Ese mun
do que· só se pode "representar", 
quizá reproducir, através, ou a 
meio, da oralidade, da oralidade 
producida pola memória, non da 
oralidade folclórica, da que eran 
tan amantes algúns "progures" dos 
anos 60 e 70. 

Desbrucémonos perante esta voz, 
inclinémonos perante esta lingua
xe. Literatos ou non, desta voz, 
desta linguaxe, podemos ainda 
aprender moito, moitísimo. Por
que nesta voz, nesta linguaxe, pa
rafraseando outra vez a Benjamín 
"a humanidade prepárase para so
breviver, se é preciso, á cultura. E 
o que resulta primordial, faino 
ríndose. Tal vez este riso soe a al
go bárbaro. Ben está. Que cada
quén ceda a ratos un-pouco de 
humanidade a esa masa que un 
dia lla devolverá con intereses, 
mesmo con interese composto".+ 

X.G.G. 

riam mestura maxistralmente o 
lugar da fantasía co mundo do 
real As dúas causas únense 
nun lazo, sen dificuldades, sen 
ruído que nos moleste cando 
ollamos a súa obra .. 

Hai povos perdidos no ceu, nas 
flores e na noite. Vemos o idea
lismo desta rapaza. Retrata a fe
aldade do urbano pero hai unha 
man intelixente que transfor
ma. Ainda que non son cadros 
abstractos, hai neles unha abs
.tración da vida. Os cadros non 
son o que ves, son outra causa. 
Sen romantismo non hai arte. 
As pedras das rúas son a metá
fora de non sei qué, que aparece 
sempre. Os contornos aparecen 
sutilmente deformados porque a 
autora mira as causas cos seus 
ollas de canción. Unha peque
na farola, por exemplo, faise 
grande, inmens.a, importante, 
na súa imaxinación. 

Expón para nós unha visión en
soñada, moi clara, moi limpa. 
As cores dos cadros sori vivos, 
como pode ser a cor do sangue. 
Son luces artificiais, dotadas de 
vida humana, o cal non é <loa
do de conseguer. Aparece, nas 
paisaxes, unha visión sutil da 
natureza. Mesmo unha visión 
femenina. É un arte suave pero 
intenso, como se non pretende
se ren e o conseguira todo .. • 

LUPE GÓMEZ 

ANOSA TERRA 

canta de discos 

De pasodobre 
coa toponímia 
Titula: O pasodobre galego. 
Intérprete: Agrupación instrumental "Har

monia". 

Edita: Clave Records. 

Xosé Luis Represas, o xoven director 
de orquestra de Ximo, en Ponteareas, 
cunha herdanza familiar as suas costas 
sempre vencellada á música e promo
tor de abondosa formacións na sua 
comarca, dirixe á agrupación instru
mental "Harmonia" neste compacto 
O pasodobre galega. Explica o compo
sitor e director Roxelio Graba, "se 
ben é verdade que a popularísima for
ma de pasodobre non é xenuinamenre 
galega, a sua natureza versátil, de xe, 
nética de preponderáncia rítmica 
(orixe que como a marcha solemne ou 
nupcial, arrinca do paso), acepta co
modamente os comidos que diferen
cian o pasodobre andaluz do valencia
no, o santanderino do basca ou o cas
telán do asturiano". O pasodobre ten 
arraigamento popular e os músicos 
desea agrupación fan un percorrido 
toponímico polo país cos pasodobres 
Ponteareas , Aires de Pontevedra, Orti
gueira, Compostela, De Ourense a So
brado ouLugo, Ferro!. Represas, que 
actualmente dirixe a banda de música 
"Popular de Muimenta", de Lalín, 
pon a batuta ás pezas de compositores 
da sua zona, como os Graba ou Reve
riano Soutullo. • 

O demo na música 
Título: Deabruak Guarda!! 

Grupo: Deabrual teilatueran. 

Edita: Esan Ozenki. 

Do pasodobr ao rock en euskera. A 
produción discográfica en Euskadi se
gue medrando e sae a xeito de recopi
latorio este compacto, "Que o demo os 
salve!", dun grupo surprendente, cuxas 
primeiras maquetas foron editadas en 
1992 e consideran que hai que facer un 
repaso á sua discografia con estas deza
nove cancións. Non están mortos, ase
guran, simplesmente recollen o traba
llo feito desde 1994, data da sua 
maqueta Endreduan, que se inclue en
teira neste disco e que amosa os seus 
inícios máis pegados a un punk duro e 
acelerado. A defensa das 
manifestacións da mocidade, o escepti
cismo ante os políticos ou a inxustiza 
dos desaloxos dos centros culturais al
ternativos son motivos de 
preocupación nos seus temas que se 
moven entre un abano amplo de esti
los: entre o reggae e as remesclas de 
música de baile. Coman para as mesru
ras con Kaki Arkarazo. Máis que reco
mendábel. t 
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Como foron os seus comezos 
na fotografia? Cal era o seu cri
tério estético? 

Estando en Barcelona empecei 
coa fotografia deportiva , que ti
ña algo de arte pero non dispu
ña de medios económicos para 
seguir. Ainda mozo comecei a 
facer os primeiros traballos co
merciais, cando tiven soldo eco
misión nos laboratórios cataláns 
nos que me empreguei. A miña 
idea era non só facer o retrato 
dos suxeitos , senón estudar moi
to os fondos, onde podía topar 
una dimensión que acompañase 
o primeiro plano. Hai que pensar 
que eu debiame en parte a quen 
me ia pagar a fotografía, pero ta
mén a certas limitacións técni
cas de uso dun só obxectivo. 
Non gostei moito nunca dos 
fondos desenfocados e sempre 
busquei unha información de 
contexto. Toda a vida fun fiel a 
ese estilo que non copiei de nin
guén. Debia er un tipo raro por
que cando ollaba libros de foto
grafia doutra xente non me gos
taban prefería sempre o meu. 
Outro verían os meus defectos ... 

Sempre usando luz natural? 

Polo xeral si porque non gostei 
moitos dos estudos, ainda que o 
tiven. Sempre era a mesma cor
tina, a mesma silla,... quería ver 
algo máis. Calquera que mirase 
unha foto daquel tempo coñecia 
en que estudo se fixera. Cando 
me instalei fixen moitas repro
ducións e sabia a que fotógrafo 
de Pontevedra pertencia. O día 
que tiven traballo dabondo (en
tre reportaxes de bodas, bauti
zos, cornunións e retratos que se 
podía escoller o dia para facer 
con luz natural) empaquetei o 
estudo, e así até que me xubilei. 

Hai moita foto sua na exposi
ción que pertence a reportaxes 
pero que olladas individual
mente adquiren outro relevo. 
O conxunto apreséntasenos co
mo unha enorme reportaxe so
bre a vida daquel tempo. 

ian en moit caso para a emigra
ción deb estar América chea de 
foto miñas! T ratábase de que os 
que e taban fóra lembrasen que 
aquela era a cama na que 1 dur
mira ou o curruncho onde se xan
taba. Habia unha morriña que eu 
trataba de captar máis alá do re
trato da persoa, e iso dáballe forza 
á miña fotografía. 

Eses elementos que aparecen 
nas fotos, improvisábanse ou 
eran ·unha reflexión anterior? 

Habia de todo. Certas secuén
cias coincidían (por exemplo o 
neno que leva o xoguete do 
avión), noutras escolliamos so
bre a marcha. A preséncia dos 
animais é outro asunto, que gos
tou moito na miñas fotos, por
que tamén servia para lembrar
lle aos emigrantes que recibían a 
foto outra vida que tiña presente 
na distáncia. 

Hai contraste entre facerse a fo
to para enviar fóra co uso da fo
tografía posterior e de hoxendia. 

Virxílio Viéitez, fotógrafo 

'Retratei un tempo marcado pala _ 
emigración e a ffiiséria' 

* XAN CARBALLA 

No MARCO DA FOTOBLENAL, RESULTA INCESANTE A VISLT A Á MOSTRA DE VIRXÍLIO VIÉITEZ. É A SUA PRIMEIRA 

MOSTRA EN FORMATO DE GRANDE EXPOSICIÓN, CON 170 PEZAS FOTOGRÁFLCAS REALLZADAS ENTRE OS ANOS 

1955-1965, SÓ UNHA PEQUENA PARTE DA SUA EXTENSA VIDA PROFISIONAL COMO FOTÓGRAFO NAS TERRAS DE 

' SOUTELO DE MONTES. VIRXÍLIO VIÉITEZ COLMA AGORA UNHA VIDA PROFISIONAL CO RECOÑECLMENTO PÚBLI

CO DUNHA OBRA, DE GRANDE VALOR ESTÉTICO, QUE REXISTA A VlDA RURAL DA GALIZA DOS ANOS 50 E 60. 

O sistema social non é o da famí
lia de antes, moito máis integra
da. Entre irmáns apenas se intere
san uns polas fotos dos ou~os, ou 
polas dos pais ou dos parentes. 
Agora o que máis conta é a foto
grafía dos próprios fillos. Hoxe 
hai unha cámara en cada ·casa e 
todos fan de fotógrafos. Sae moi
to máis caro e de pior calidade, 
realmente non valen para nada, 
pero resolven a papeleta. Iso fuco 
desaparecer a moitos fotógrafos. 

Un comezo abrigado 

Virxílio Vieítez voltou a Soutelo 
de Montes no ano 1957 desde 
Barcelona, onde traballaba, por-

que marre a sua nai. Como era o 
sostén económico da farnília, fillo 
único e co pai fóra, e poclia ir pe- · 
<lindo prórrogas militares. Por s6 
quince dias tivo que facer a mili, o 
que dilatou a sua entrada na profi
s ión de fotógrafo, ofício que 
aprendera, en todas as suas facetas 
de retratista e técnico de labora
tório, en Barcelona. Despois de 
plantexarse un periodo de proba, 
considerou que as posib-ilidades 
cornerciais abríanlle un futuro, "e 
pésia que despois de estar vivindo 
en Barcelona, volverá aldea, á vi
la, facíase un pouco costa arriba". 

Foise facendo sítio frente á corn
peténcia, xusto no ano no que 

XAN CARBALLA 

arrinca a demanda das 'reportaxes 
de vodas e comunións, "casaba a 

. xente todos os días, agás o martes _ 
que era o rneu único dia de des
canso. Ese dia podiasme topar en 
calquer sítio de Galiza." Na sua 
rápida aceitación ~amén puido 
influir a experiéncia do ofício ad-

, quirida en Barcelona, onde la
brou o seu .estilo, "no tempo dos 
prirneiros turistas na Costa Brava, 
en 19 51, os colegas estabamos 
nas praias facendo fotos que des
pois levábamos reveladas aos ho
teis. O turista non traia cámara 
polo xeral. A min charnábanme o 
"record", porque cando un tiña 
30 tornas eu xa podia ter un par 
de centos, e sempre procurando 

f'l t ' - t.) • 1 

que a foto levase un motivo, un
ha paisaxe, un lugar que identifi
case, porque tamén eles o pedian" 

Chama a atención a quietude 
da xente cando se pon diante 
da sua cámara. 

É outro tempo porque daquela 
había unha Oitadura e a xente 
estaba máis acostumada á disci
plina. O fotógrafo case tiña · 
mando. Hoxe facendo unha re
portaxe de voda non hai quen 
domine á xente, hai que facelo 
todo en acción, en movemento. 
Antes era diferente porque eu 
case daba ordes e aceitábanse. 

A min gostourne sernpre a foto
grafia natural non as poses pac
tadas. Estudaba á xente e o seu 
carácter , miraba as luces e pro
curaba sacar a realidade da vida. 
Despois coa técnica de laborató
rio tentabas sacar aquel?- vida 
que tiña a foto para fóra. E certo 
que coñeciamos moi ben os rna
teriais e que, en certo sentido, os 
que se usaban en branco e negro 
eran mellares que os de hoxe. 

Chaman moito a atención as 
fotos que fai aos mortos, en 
preséncia dos deudos e dos 
acompañañentes ao cemitério. 

Ten a sua explicación. O fotó
grafo actuaba como notário, e 
cando morria alguén, non ahon
daba con mandar aviso escrito a 
América ou a Europa desa rnor
te, senón que había case únha 
esixéncia documental que dese 
fé. Mesmo asinaba eu por atrás 
esas cópias. A min non me en
tusiasmaba facelas pero tarnpou
co fun aprensivo e procuraba co
locar o rnorto de rnaneira que 
saise o máis favorecido posíbel. 

Toda a exposición é unha sorte 
de grande reportaxe social da 
vida da aldea e a pequena vila 
de Galiza neses anos. 

Oiciache que eu era moi realista. 
Nas rniñas fotografias coido que 
saquei o carácter das persoas co
mo eran naquel momento, nada 
frívolas. Hoxe rnellorou o nivel 
de vida, pero d~quela a miséria 
era de pena, porque ademais era 
de rnoito traballo, sacrifício e es
cravitude. A xente levantábase 
para traballar de sol a sol, para 
non ver ' nada Mercaban uns za
patos e pendurábanos dun cravo 
e namais os usaban duas veces 
no ano para un.ha festa, asi que 
pasados trinta anos eran os mes
mos zapatos. Eu gravei moito cli
so: vense caras de fame porque 
era o que había; persoas de cin
cueñta anos que xa erap vellas ... 

Arquivou todo a fotografia que 
realizou? 

Gardábase todo, pero non por 
história, senón porque a xente 
pasadps alguns anos pedía cópias 
de fotos vellas, de familiares xa 
mortos. O problema era cando 
había placa de cristal que se de
terioraba rnoi rápidamente, e 
ademais ocupaba moito espácio. 
Pero eu traballéi xa con película 
e iso perrnitiume conservalo to
do. Axudourne o feíto de que, 
polo perigo dos rnateriais quími
cos, sernpre irnpedin que entrase 
ninguén no laboratório, agás a 
rniña filla Henriqueta, que é a 
que agora tornou as renda5 para 
facer esta exposición xunto á 
xente da Foto bienal de Vigo.• 
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Homenaxean ao histórico galegtiista 
Jenar9 Marinhas del Valle 

A AS,PG e A.C. Alexandre Bóveda organizan 
Unha semana de actos na Coruña en homenaxe a 
un dos animadores das Irmandades da Fala da C°' 
~a desde a sua xuventude, galeguista histórico e 
autor teatral de renome. Os actos, que se prolon, 
garán desde o 27 deNovembro até o 4 de De, 
cembro, fanse en colaboración coa Deputación 
da Coruña e a Faculdade de Filoloxia da Uni, 
versidade Norte. 

A prime ira cita é no Teatro Rosalía de Castro, o 
dia 27 ás 20,30, coa representación da sua obra 
Ramo Cativo polo Grupo Teatral do Campus de 
Lugo, dirixido por T ereixa Campo. Introducirá a 
representación Pilar Garcia Negro que glosará a 
sua obra literária. Os días 2 e 3 haberá dous coló, 
quios na Fculdade de Filoloxia da Coruña. No 
primeiro falará Pablo González Mariñas e no se, 
gundo o próprio Jenaro Marinhas del Valle de, 
partirá cos universitários coruñeses. 

O acto que porá o ramo terá lugar odia 4 de Na, 
dal no Pazo de Mariñán. Ali a Coral da Aso
ciación Cultural Alexandre Bóveda, dirixida por 
Antón Casal, estreará a rapsódfa "Galicia Cei, 
be" e haberá un acto con intervencións de Au, 
gusto César Lendoiro, Manuel Lourenzo, Fran, 
cisco Peña, Alberte Ansede e o próprio homena
xeado. 

A traxectória de Marinhas del Valle co ga1e
guismo arrinca axiña. Seu pai estivera vencella, 
do coa xente da Cova Céltica e as lrmandades 
da Fala (Tettamancy, os irmáns Vilar Ponte, .. . ), 
prmeiros núcleos do nacionalismo político gale, 
go neste século. Concidiu na escola con Urba, 
no lugrís, Luis Seoane ou Emilio Pita e desde 
entón vencellouse a todo o movemento gale
guista, lealdade que nunca abandonaría. 

Marinhas leu o seu discurso de ingreso na Real 
Academia o 25 de Febreiro de 1978. levaba por 
título "A itnportáncia do público na revelación 
teatral". A proposta de entrada fora asinada por 
Rafael Dieste, Vales Villamarin e Leandro Carré. 
O seu desacordo con diversos aspectos do funcio
namento da institución levouno a renunciar no 
ano 1990, pouco despois da marte de Ricarvalho 
Calero, o seú mellar amigo académico e polo que 
tiña grande admiración intelectual. 

Del Valle ten publicadas 15 obras teatrais e algun, 
has outra.5 inéditas, entre as que destacan Revolta, 
Escaparate de baratillas, A chave na porta, Acurra, ~ 
dos , O Bosque ou a devandita Ramo Cativo . + <é ·. 

Que facer co Manifestonos tempos da antiutopia? 
·Debate· na Aula Castelao no 150 aniversário da obra de Marx e Engels 

Os problemas sociais e as circus, 
táncias que xeraron o Manif estq 
Comunista de Marx e Engels 
continuan estando presentes 
150 anos despois. Neste ponto 
estiveron de acordo os partid, 
pantes na xomada que organi, 
zou a Aula Castelao de Filosofia 
o 20 de Novembro. Tratába~e, 
pois, de dilucidar o significado 
que o texto ten hoxendia, tanto 
na sua análise social e económi
ca como na sua dimensión de 
combate contra a mundializa
ción. 

Xosé Gómez Alén; Fernando 
Pérez Oia e Francisco Sampe, 
dro adentráronse no manifesto 
para explicar aos aproximada, 
mente setenta particpantes das 
xornadas cotno chega a ser UI) 
dos textos claves da história. "E 
un tempo lonxano pero achega, 

do na realidade", afirma o his, 
toriador Xosé Gómez Alén para 
situarse en 1848 e na mentali, 
dade de Marx. A burguesía in, 
dustrial e financieira frente aos 
traballadores en precário, me
dre do liberalismo frente a un 
proletariado que ten que con, 
quistar o poder, ideoloxia do, 
mesticadora frente á ideoloxia 
que quer dar respostas á realida, 
de. Estas son algunhas das ca
racterísticas da sociedade de 
1848 pero tamén de 1998, se
gundo o historiador. 

Pérez Oia intentou mostrar o 
xeito de enfrentarse co texto 
de Marx e Engels "na época do 
pensamento único que vivimos 
onde os meios de comunica, 
ción só contan as glorias do sis, 
tema, ainda que é perceptíbel 
un claro berro de inxustiza". O 

Manifesto of e rece as armas ne, 
cesárias para a analise crítica 
contra a "antiutopia actual" e a 
sua vixéncia amósase "nas desi
gualdades sociais crecentes, 
cun sistema capitalista que cria 
riqueza da que se aproveita un
ha minoria". 

Verdades sustantivas son as que 
contén o Manif~sto Comunista, 
segundo o filósofo Francisco 
Sampedro, quen asegura que se 
cumpriron moitos dos pronósti, 
cos contidos no texto. Sampe, 
dro asegura que "non somos fi
llos da morte do comunismo, 
senón dos temíbeis efectos da 
sua auséncia", referíndose á ca i
da das réximes da Europa do 
Leste. Marx e o marxismo non 
pasan polo .mundo como unna 
teoria e ideoloxia de superfície 
"senón que constituen o noso 

presente, o cal abonda para a 
resolución de proseguir coa po
lítica de emancipación que, a 
partir do Manifesto fixo posíbel 
o p,ensamento, para aceder a 
unha comunidade digna de me
recer tal nome. O obxectivo se
gue a ser o mesmo que o descri, 
to no texto: compromiso total 
coa democracia e cos direitos 
humanos 'reais". 

A xornada tamén serviu para 
reunir aos membros da Aso
ciación Galega de Filosofia, que 
reivindicaron a obrigatoriedade 
da Filosofia no segundo curso 
do novo bacharelato -ao igual 
que no território MEC- e unha 
hora lectiva máis na matéria de 
Ética de cuarto da ESO, que ac
tualmente consta só de unha 
hora semanal, que lles parece 
insuficiente. + 

ANOSA TERRA 

0 COQdeL 

O Manifesto 
Periódico dos Comités 
Abertos de Faculdade 

N" 13. Novembro 1998 
Edita: Consello Nacional dos CAF. 

Novem
bro da 
sua XV 
Asemblea 
N acional. 
Adema is 
de infor
mación so- -
brea acti
vidade que 
están a de
senvolver os 
Comités nos 
sete campus, 
inclue un 
percorrido pola 
sua história, unha análise do aumento das 
trucas de matrícula ligado á política de 
concesión de bolsas, "unha parada nece
sária na docéncia" e artigos sobre a pro
blemática suscitada coa reforma do Esr.a
tuto da Función Pública e a reforma dos 
planos de estudo. t 

Na Gaits 
Revista de música folk e 
tradicional 

N" 5. Ano 2. Ourubro-Decembro 1998. 400 pra. 

Edita: NG Edicións. 
Director: Carlos Corral. 

Coa resaca dos festivais folk de verán 
chega este novo número con entrevistas a 
Uxia, Xistra do Coruxo e Fernando Luaces 
da marca 
discográfi
ca, Do Fol. 
David Se
nin escribe 
sobre o no
vo panora
ma folk en 
Escócia, co 
lema A Fu
sión, resulta
do da reinter
pretación da 
tradición e a 
búsqueda de 
novos camiños nos 
ritmos urbanos. 1nformaci6ns br Muxi
cas, Xosé Ramón González Pérez, gaiteiro 
de Villaquinte, Joe Derrane, o acordeo-
nista irlandés redescoberto nos noventa 
despois de 35 anos alonxado dos cenários 
musicais e músicas de alén do Minho. 
Comics, relatos breves, a segunda entrega 
de Música Popular de Euskal. Herria, a bio
grafía de Faust ín o Santalices, e máis. • 

Iniciativa Socialista 
N" 50. Ano X. Outubro 1998. 625 pta. 

Edita: Club de Iniciativa Socialisra. 

Director: Carlos Corral. 

A publicación que se situa "a esquerda, (e) 
para toda a esquerda" céntrase desta volta 
na Crise do capitalismo global que inclue Do 
éxito ao derrume por J .l. Crespo, Bancarrota 
en Rúsia, B. Kagarlitsky, Capita-
lismo e eco
logia por l. 

Wallerstein, 
Europa e a 
crise de 
Fran\.Ois . 

~ Chesnais, 
Mercosur de 
Angel R. 
KautheOfin 
da política por 
Serge Latuche. 
Aofio da 
actualidade, edito-
rial sobre a tregua de ET A e a situación do 
PSOE despois da Senténcia Marey . • 
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Reclaman á Xunta a Cri3:dón dunha e~ da Irnaxe en Santiago 
. _·As produtoras galegas facturarán perta de 3.000 millóns en 1_998 

. *X.H. 

·Nas conversa~ que a AGAPI 
--A.sociaci6n Galega de Produ .. 
toras lndependentes- esta 
mantendo no seo do grupo de 
traballo ·do Consello Asesor 
do Audiovisual e no que están 
presentes xunto ·a, organismos 
oficiais, os seus voceiros man .. 
te~en como esixéncia princi .. 

· pal a creación dunha "cidade 
da. imaxe" onde se concentra .. 
'rían unha série de s_ervícios 
comuns e que · funéionaría á 
sua ':'ez cal Parque T ecnol6xico. 

Desde. que .en 1989 se estreara 
Sem.pre Xonxa o audivisual galego 
percorreu un camiño que o levou · 
a converterse en indústria. A pe, 
lrcula de Chano Pifieiro inaugu, 
rou unha . xeira prQfisional que 

pouco a pouco foi atando cabos 
para convertela hoxe nun sector 
estratéxico. Desde aquela data 
houbo preséncia de produtoras 
galegas en 21 longametraxes, 44 
curtas e un número maior de pra.. 
ducións en vídeo realizadas para 
cubrir as esixéncias da TVG e 
distintos organismos e empresas. 

A emerxéncia deste s.ector, con, 
siderado clave cara o vindeiro 
século e para o porvir da língua 
galega, esta a exixir unha série 
de cámbios na política institu, 
cional da Xunta que até o mo, 
mento mostrábase cauta, distan, 

' te e inzada de complexos. 

Experiéncia catalana . 

As ·experiéncias catalanas ~º' 
mo ~. o caso do Media Park-

animan á AGAPI a insistir ante 
o governo galego na criación 
deste espácio no que se contem, 
plan desde lugares de ócio, redes 
de banda ancha, investigación e 
desenvolvemento para concre, 
talo nun lugar contextualizado 
que suxiren sexa no entorno das 
instalacións da TVG e da TVE, 
G en Santiago. 

T rataríase asi de conformar a 
médio plazo, partindo de capital 
público, unha alternativa aos es, 
pácios de rodaxes e produción 
tradicionais de Madrid e Barce, 
lona, para romper o devandito 
monopólio e á vez abaratar gas, 
tos comuns nas lifias de traballo 
que atinxen á televisión, cine, 
vídeo, publicidade e multimédia. 

Esta nova superfície segundo as 

" 

produtoras galegas contribuiría a 
afianzar un sector que nos últi, 
mos anos mantivo unha rentabi, 
lidade entre o 20 e o 60% e que, 
en escasamente tres anos, pasou 
de 287 a 403 traballadores, a 
maior parte deles -2 71- gozan, 
do de contratos focos. 

A presión de AGAPI ante a 
Xunta compete a un sector que 
ten previsto facturar perto de 
3.000 millóns de pesetas en 
1998 e que ante si mantén retos 
en expectativa como o afianza, 
mento das televións locais, a de 
cabo e a reinvindicación da se, 
gunda canle da .1VG. É precisa, 
mente na sua relación coa em, 
presa d irixida por Francisco 
Campos onde se tentan limar 
asperezas e solucionar problemas 
que veñen dados pola lentitude 

dos pagos ás produtoras e a esi, 
xéncia dun aumento de asigna, 
ción por parte da TVG das can, 
tidades adicadas a producións 
desde empresas galegas. 

En tal sentido, AGAPI ten cen, 
suradao repetidamente a política 
dos responsabéis da canle públi, 
ca en relación ao enorme peso 
que na parrilla da · programación 
obteñen os espaciós producidos 
pola empresa catalana Gest Mu~ 
sic. Recentes fichaxes de profi, 
sionais e cadros da TVG por 
parte desta productora ligada 
aos antigos membros de La Trin, 
ca --0 caso máis soado sería o de 
Manuel Abad, director de Luar
virían a confirmar tal tendéncia 
que é ollada con preocupación 
desde as produtor!lS galegas e o 
seu colectivo de traballadores. • 

Huelva, a cita co cine dO· alén--mar 
* M. CASTELO I HUELVA 

Porta de entrada e rampa de 
lanzamento en Europa do cine, 
ma hispano do alenmar e ponto 
de encentro das respectivas in, 
dústrias de ambas marxes do 
Atlántico, o Festival de Cine 
Iberoamericano de Huelva ofe, 
rece na sua vixésimocuarta edi, 
ción, inaugurada o pasado sáha, 
do e que se alongará até o día 
28, dez amplos apartados, entre 
os que salientan un ciclo dedi, 
cado ao novo cinema brasileiro, 
de e tres homenaxes. 

Catorce títulos inéditos da últi, 
ma produción falada en español 
(de ambas normas) toman parte 
na Sección Oficial coa esperan, 
za de obter o Colón de Ouro, 
máximo galardón que concederá 
un xuri internacional, integrado 
polo escritor,guionista cubano 
Eli eo Alb rt , pr dutor epa, 
ñol César B nf tez, o ae:tor mexi, 
cano Demián Bichir, a directora 
norteamericana Berty Kaplan e 
actriz e paño la Ana T orrent. 

Con e tricto carácter informati, 
vo, o habitual e pazo ºLas do 
orillas" axunta unha ch ea de tf, 
tul xa streado noutro festi, 
vais spañois e extranxeiros ou 
por algun motivo non incluidos 
na sección de concurso. 

Popularme~te máis coñecido 
pola sua función de director, 
Fernando Colomo é tamén un 
produtor que non só ten oficia, 
do de tal para si mesmo. Por 
trás das pritneiras obras de rea, 
lizadores como Femando True, 
ba (Opera prima), Manuel lbo, 
rra (Orquesta Club Virginia), 
Mariano Barroso (Mi hermano 
del alma), Daniel Calparsoro 
(Salto al vacío) ou lciar Bollaín 
(Hola, ¿estás sola?), entre ou, 
tros, está a experiéncia como 
produtor deste arreo "currito da 
imaxe" (como lle presta auto, 
definir .. se), que nos seus vin .. 
teun anos de carreira conseguíu 
poñer en pé, ademáis das quin .. 
ce longametraxes da sua auto, . 
ria, case outros tantos títulos 
para diferentes directores. 

lsto todo, unido ás suas recentes 
incursións como co,produtor en 
Arxentina (El dedo 'en la 
llaga/Alberto Lecchi) e Perú 
(Coraje/Alberto Durant), fixe, 
ron,o merecente da homenaxe 
que o Festival de Huelva lle ren, 
de nesta ocasión. Unha ampla 
exposición e máis a programa, 
ción das suas películas todas se, 
rán os principais actos deste re, 
coñecimento. 

Cecilia Roth ése cadra o exem, 
plomáis paradigmático de actriz 
que ve dividido o desenvolví, 
mento de sua carreira entrám, 
bas ribeiras do Atlántico. Como 
outros moitos, arrempuxada po, 
las circunstáncias políticas da 
ditadura militar de Videla, viu, 
e na necesidade de abandoar o 

seu pafs, Arxentina, onde aca, 
bou retomando, non sen deixar 
ás suas costas unha froitffera 
xeira profisional española. Logo · 
de ter participado nalgunha que 
outra película alimentfcia, Ce, 
cilia Roth tivo a oportunidade 
de intervir nunha das máis sin, 
guiares e malditas películas do 
cine español, Arrebato, de Iván 
Zulueta, e rematou por se con~ 
verter nunha das musa5 da cha, 
macla "movida madrileña", fre, 
cuentemente solicitada por Al, 
modóvar, coque chegou a cola .. 
borar en carro ocasións: Pepi, . 
Luci, Bo,m y otras chicas del mon~ 
eón, Laberinto de pasiones, Entre · 
tinieblas e ¿Qué he hecho yo para" 
merecer ésto?. 

Gañadora do "Gaya á Mellor 
· Actriz" polo seu labor en Martín 
(Hache), de Adolfo Aristarain; 
co que xa tiña traballado en Un · 
lugar en el mundO, esta tempera, · 
mental e espléndida actriz, de 
novo en Madrid, onde nestes 
dias roda ás ordes de AlmodóVar 
,desta vez como protagonista 
absoluta, aproveitou un alto na 
rodaxe para estar presente-na se, 
sión inaugural e recibir a home; 
naxe do certame onubense. "E 
un priviléxio facer causas en 
ambos os dous sítios; entretanto 
antes sufría, agora levo,o con 
naturalidade e decatei,me de 
que é un pracer", manifestou. 

O director de fotografía, reali:.. 
zador e produtor sevillano, Te, 
odoro Escamilla, falecido aos 
57· anos o pasado decembro en 
La Habana, cando estaba a 
preparar un novo proxecto, se, 
rá igualmente lembrado nesta 
edición. Autor da atmósfera 
visual dunha boa parte do cine 
español dos anos 70, 80 e 90, 
Escamilla traballou a rentes 
dos máis prestixiosos direc, 
to res españois , Erice, Saura, 
Gutiérrez Aragón, Borau, Ar, 
miñán, Molina, Chávarri. .. ' e 
obtivo un Goya en 1987 polo 
seu labor en "El Amor Brujo", 
de Carlos Saura. • 

· t.A r\ño paz. · \ ga 
Ramón ~'"ª \\ngua ga e 
r\\stona da . 

oto.\o b\onco s 
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BOROBÓ 

As· claudicacións de uns e outros 
O acervo poético de Otero Pe
drayo increméntase considerable
mente coa publicación do seu po
ema inédito A Estadea, por Xesús 
Alonso Montero, no Nº 1 O da 
serie Alicerces, do Museo do Pobo 
Galego. "O manuscrito autógrafo 
desta composición -explica o seu 
editor e anotador- gárdase desde 
hai anos no Museo do Pobo Ga
lega (Santiago de Compostela), 
institución que recibiu no seu día 

· o fondo documental e bibliográfi-· 
co de don Xoaquín Lo~enzo Fer
nández (1907-1989). E o Xocas 
do poema, non só protagonista de 
dúas estrofas (vv. 101-108) senón 
destinatario físico do manuscrito, 
recibido por el en Setembro de 
1936". 

º
mesmo destinatario físi
co de A Estadea, Xocas 
Lorenzo, ten contado 

aquela peripecia: "Esta carta [dí 
referíndose á que cantiña o po
ema] foi recibida por min no 
mes de Setembro do ano de 
1936, cando cheguei á miña ca
sa de Ourense despois de ser fe
rido na guerra civil. mandouma 
don Ramón Otero Pedrayo 
dende a sua vivencia, enfrente 
da rniña, na rúa da Paz, unha 

Fiándome de lendas e fábulas 
que recrean a memoria dos sen
timen tos, digo eu que debeu ser 
no pozo dun muiño, nese lugar 
onde o rodicio recolle a forza da 
auga para mover a moa, onde 
un día afogou o dereito de per
nada. 

Con todo, aínda despois de afo
gar, o acoso e derribo de donce
las continou disfrazado de sedu
ción e outras palabras menos 
suaves ao largo dos séculas. · 

Do mesmo Pondal corre a 
fama de que deixou es
pallados polas terras de 

Bergantiños máis de cincuenta 
fillos ventureiros; e el mesmo 
alardea, como nos lembrou Mª 
Xosé Queizán, "de ser un bo 
peixe". Así, ao outro lado da 
muller que pretendía inspirar 
ao poeta, sempre estaba a ino
cente que, sen pretendelo, "pi
llada entre os pinos soia'', se 
convertía na súa musa "no pra
cido luar"; ou esas malas aman
tes que gozan máis tendo un fi
llo que herde ao señorito que o 
pracer amoroso que estes lles 
poida dar. 

O muiño, onde nace o xerme 
do pan, foi sempre un lugar 
axeitado para encontros amo
rosos e acubillo de innumerá
beis historias de paixón, aco
llendo así, baixo un mesmo tei
to, aos dous grandes motores 
da vida: o alimento do carpo e 
do amor. Pero tamén, para le-

hora despois do meu arribo". 

En efecto -confirma Alonso 
Montero-, Xocas fora ferido de 
gravidade o 12 de agosto no 
Castro de Villablino (León), 
onde foi hospitalizado; semanas 
despois retoma, convalecente, 
á súa casa ourensá, momento 
no que recibe A Estadea, poerna
no que hai referencias claras ao 
seu infortunio: 

Xocas escuita do crarín guerreiro 
a chamada baril e vai ao frente, · 
alá nun castro esbróanlle un ombreiro 
i é soio o vivo qu'hai en tanta xents 

Verdadeiramente, é acon
goxante e paradó_xico que 
nos días en que liquidaban 

os nacionales (españole iros) a 
Bóveda e tantos outros gale-

. guistas, rnáis dun mozo do mes
mo credo tivera que sair ao 
frente de batalla, coma rnmpa
ñeiro de armas dos que asesina
ban a seus recentes e rnellores 
correlixionarios. Supoño que 
mobilizados axiña, como Xo
cas, quizaves por ser oficiais de 
complemento; ou máis adiante, 

· coino lle ocorreu a outros dos 
mellares mociños, rnáis novos, 

que tamén tráballaban leda
mente no Seminario de Estudos 
Galegas; asegún~ lembraría o 
propio D. Ramón Otero, en O 
libro dos amigos, penso que refe
ríndose a Ramos Coletnán. 

Pois douse o arrepiante caso 
de que iste malogrado, in
fortunado estudante ou

rensá, ·e seu cornpañeiro Vidal, 
da T erra de Montes, que eran os 
que levaban efectivamente a se
cretaría e .a contabilidade do Se
minario, morreron en combate 
sendo alféreces provisionais do 
Exército de Franco. Daquiles 
que lle servía a súa primeira paga 
para comprar o lucido uniforme; 
e a segunda para que pagasen, 
postumamente, a súa morralla. 

Non senda, Colemán e Vidal, 
iles sós os únicos mociños do Se
minario que chegaron a ser alfé
reces provisionais. E aínda está 

.r por facer a nómina completa 
dos xóvenes intelectuais e artis
tas de pensamento e de militan
cia galeguista que non tiveron 
máis remedio, ¿máis collóns?, 
que militar nas filas franquistas
Sin ter o lecer de pasarse a zona 
bermella, coma foi, por mellar 

A pernada · 

var a contraria, as maldades 
<leste mundo trouxeron, ao en
torno <leste santuario, malicias, 
vilezas e aldraxes. 

O mao é que o de "aquí a 
colla e aquí a deito", 
non sempre foi cousa 

de divertimento, negocio, nen 
resignado acatamento dunha 
lei, nunca escrita pero sempre 
vixente, como aconteceu no 
desgraciado suceso nun pozo 
do río Barbaña, do que nos dá 
conta don Leandro Carré; on
de o conde de Castel-Ramiro, 
dono de vidas e facendas, ven
do á rnuller dun muiñeiro, 
branca de pel e amorosa de pa
labi;.as, quixo tomar posesión 

dela coma se dunha proprieda
de máis do seu condado se tra
tase. 

Isidro, o muiñeiro, ofendido pe, 
ro imposibilitado para evitar tal 
agravio, só podía odiar ao señor 
do castelo, mentres a muller, 
soportando os caprichos do se
ñor, se consumía en tristuras 
até que finou. 

Marta a súa esposa, o que 
máis lle preocupaba ao 
viúvo, era a súa filla Xila, 

que comezaba a amosar as pren
das da adolescencia; as nefastas 
prendas que, naquel condado, 
facían desgraciada á familia gue 
as posuíse. E procuraba non ex-

_ exemplo, Ramón Valenzuela. 

nómina de todos il'es ben 
podería ser composta por 
Claudia Rodríguez Fer o ad-

mirable investigador, entre tantas 
causas, do comportamento lite
rario e político dos grandes ho
mes de Nós e os seus epígonos. 
Tanta que as claudicaeións de uns 
e outros haberá quen pense que 
se chaman así por telas dado a 
coñecer, dun xeito moitas veces 
sorprendente, o portento do his
toriador e filólogo lugués chama
do Claudia. Quen sigue nisto un 
dos vieiras do seu antigo mestre, 
Xesús Alonso. Atá que punto 
entra no pantanoso terreo das 
claudicacións, a escollida e poé
tica decea de varóns do Semi
nario que Otero canta e retrata 
na súa Estadea é unha cue tión 
que require moito máis espacio. 
Restándome unicamente sitio 
pra louvar a beleza ¿épica? do 
poema de D. Ramón de T rasal
ba, e de lembrar, unha vez máis, 
as divinas palabras invocadas po
lo sacristán do outro D. Ramón. 
Que poñerei en galega, pra que 
todos as entendan: "O que este
ña libre de culpa que tire a pri
meira pedra ... ". • 

FRANCISCO A. VIDAL 

poñela aos ollas do posesivo 
conde. 

Un día, o temeroso Isidro · tivo 
que ausentarse, e deixou á filla 
co rogo de non saír ao camiño. 
Pero, aproveitando a soidade, a 
rapaza baixou a lavarse no río, 
xusto cando, por obra do malig
no que inspira todas as desgra
cias, cadrou a pasar por alí o fillo 
do conde, quen, heredeiro dos 
costumes de seu pai, ao vela, qui
xo gozar dos seus encantos. Eco
mo é que ás veces, o amor apóde
rase das persoas, Xila, que nunca 
antes soubera de aloumiños nen 
palabras de amor, prendouse do 
galán; e ambos, deixándose levar 
de paixón, conviñeron en amar
se na clandestinidade. 

º
o enteirarse daqueles 
encontros, a · muiñeiro 
senúuse novamente al

draxado, e quixo vingar nun só 
golpe tantas ofensas. E así, axe
xou ao mozo, e cando este viña 
a un novo encm:itro amoroso, 
saltou sobre el, acoitelouno e ti
rou co cadáver ao río. 

O asasinato non tardou en ser 
descuberto, e o conde. mandou 
aforcar ao ni.uiñeiro. 

E daquela a rapaza, desconsolada 
pala dobre desgrácia que padecía 
o seu corazón, sen pai e sen 
amante, buscou remédio a todos 
os males no fondo do pozo do 
rodício; onde a auga lle. dá vida 
ao muiño e ao seu entorno.+ 

ANOSA TERRA 

Xavier Vence 
'Anovar a indústria 
non significa adicarse 
aos microchips' 

Estou lende As cantigas de escarnio 
e maldizer, por Rodrigue Lapa, e 
alterno co Cancioneiro de Petrarca, 
na tradución d Dario Xohán Ca
bana. Tamén leo O nacemento da 
ciencia moderna d Paolo Ros i. 

Que leituras recomendaria? 

As cantigas medievais. 

Ven de coordenar o estudo fn, 
dustria e innovación do que se ti, 
ra a conclusión de que Galiza ten 
unha capacidade feble en canto a 
des en volvemento. 

A idea central do traballo é que o 
desenvolvemento económico de
pende da capacidade interna dun 
país para transformarse. Nós con
ceptualizámolo no Sistema Na
cional de Innovación, que ten que 
integrar a empresas, investigación, 
formación etc. Por que o sistema de 
anovación na Galiza é débil? Hai 
razóns externas: o Estado español 
ten un dos maiores nivei de cen
tralización de I + D de Europa. A in
vestigación sobre temas navais está 
en Madrid, o mesrn que o Con e, 
llo Superior de Investigación 
Científicas. As empresas públicas, 
que cada vez n men , teñen 
seus centros tamén en Madrid: A 
tan , Telefónica, Ence, End a etc. 

Tamén hai razóns int mas: febleza 
do próprio sistema industrial galego, 
que adicandose a actividade tradi
cionais non fai un e fono de anova
ción. É o caso de sectores madur 
como a alimentación u a madeira. 

Porén, no traballo recomendan que 
se sigan afortecendo os sectores 
nos que Ga1iza é especialista. 

O esforzo en anovación non ten que 
ver con esas chamadas gratuítas ao 
desenvolvemento das altas tecnolo
xias, Hai que ir anovando en secro
res dos que se ten coñecemento. E o 
exemplo da alimentación, na que os 
daneses criaron unha capacidade Pª' 
ra xerar novos produtos, outros xei
tos de conservalos e apresentalos 
etc, abrindo novos mercados. Nós 
non ternos que metemos na indús
tria dos microchips da que que non 
ternos nen idea_ A Xunta debería ter 
correxido os efectos da política cen
tralizadora de recursos, comezando 
por criar centros de anovacións. Pe
ro non só grandes edificíos como o 
Centro do Granito ou o da Pizarra; 
hai que enchelos de contido e de 
equipas de investigación.• 

Economista. Rodeiro, Pontevedra, 1961. 
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Continua na 
CORUÑA a 
exposición 

de 
contempo
rán.,eos de 

El Paso. 
Á direita, 
Visito ele 

negro, de 
Antonio 

Lorenzo. 

Mama 
Carrió, de 

quen 
ollamos 

un ha 
plnturo ó 
direita, é 
unha das 

persoos que 
participan 

coa sua 
obro no 

Super
mercado da 
Arte que se 

está a 
celebrar na 

Coruña. 

• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA • 

O Trinque 
Chegoulle ao porco o San M·arti.iio 
Xa veu o San Martiño. Chegou o 
tempo de deix3! a auga e empezar 
co viño. T amén aos parcos lle 
chega o intre da matanza. Lem
brar que os cebados na casa, non 
teñen o estrés que padecen os das 

granxas, e polo tanto non produ
cen colesterol, como demostraron 
vários estudos científicos. E, unha 
semana despois da mata, non es
quecer que o chourizo é o mellor 
para levantarlle a un o sarrizo. • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Allariz 
• EXPOSICIÓNS 

ARTE DO 
CENTENÁRIO OLÍMPICO 

O Martes, 2 de Decembro, 
inaugurase na Sala de Ex
posición da Fábrica, a adi
cada á colección de arte do 
centenário olímpico. 

•MÚSICA 

CAMERA TA 
AD L IBITUM 

Na Casa da Cultura, o Do
mingo 6 de Decembro, ás 
19,30. 

Burela 
• CONFERÉNCIAS 

EsTADO 
PLURlNACIONAL 

O Venres 27 ás 20,30 h, terá 
lugar na Sala de Conferén
cias Municipal, a mesa in
formativa, organizada polo 
colectivo Buril, titulada Un 
estado plurinacional; a Consti
tución a delx.ue, impartida po
los repte entantes en Ma
drid das forzas nacionalistas 
máis votadas de Euskadi, 
Galiza e Catalunya. 

Car hallo 
• EXPOSICIÓNS 

LlRT AME GALEGO DE 
ARTES PLÁSTICA 

Na casa da Xuventude 
(Valle inclán, 24) está 
aberta a mostra dos traba
llos premiados e seleccio
nad no XlJ Certame gale
go de arte plásticas Xuven
titde 98. Póde e ollar de 
Lun a V rlr de 1 a 21 
h, at ' 4 d c mbr . 

A Coruña 
•CINEMA 

C.G.A.l. 

mana Centro 
al g de Artes da lmaxe 

proxecta as seguintes füas: 
o Xov 26 ás 20 h, Améri
ca, América d Elia Kazan 
(USA, 1963), e o Vem s 
27 ás 20,15 h, Causa abier
ta contTa el gerwcidio. Ar
gentina punto y seguido de 
Xan Leira (1997). 

• EXPOSICIÓNS 

MODOTII E WESTON 

Exposición fotográfica ex
clusiva no Estado, comisa
riada polo Museu Interna
cional de Foto gr afia e Cine 
George Eastman House co 
apoio da Fundación Gan
nett, titulada "Mexicanida
de" e que podemos ollar na 
Fundación Barrié. 

SUPERMERCADO 
DE ARTE 

T rescentos artistas venden 
as suas obras na mostra O 
supermercado da arte aberta 
no Pazo de Congresos. 
Máis ·de v intec inco mil 

obras con prezos de entre 
9.000 a 27.000 pta. Até o 
10 de Xaneiro. 

INSECTOS DO MUNDO 

Os insectos dos cinco con
tinentes, pódense ollar na 
Estación Marítima. 

CONTEMPORÁNEOS 
DE EL PASO 

Chillida, Tapies, Monpó e 
Ferreras, entre outros, até 
quince concemporárleos do 
grupo El Paso, exiben na 
fundación Barrié. 

Luís SEOANE 

Tocios os cartaces de Luís 
Seoane, desde os do Esta
tuto do 36 até unha lito
grafia do 77, exíbense na 
fundación Luís Seoane. 

A ARTE NA CENA 

No Kiosko Afonso encóntra-

grafías de ópera e teatro. 

ÜRACIELA lTÚRBIDE 

Derradeira semana da mos
tra de fotografía da mexica
na Graciela ltúrbide, pri
meira rnostra anrolóxica da 
artista presentada no Está.do 
español. De Luns a Sábado 
de 12 a 14 h, e de 18 a 21 h, 
Domingos e feriados de 12 a 
14 h, na sala de exposicións 
da Fundación Cai.xa Galicia.. 

AMJRADA 
COMPRACIDA 
A MIRADA INQUEDA 

A mostra, organizada polo 
Museu de Belas Artes, A
mirada compracida a mirada 
inqueda, quer poñer aos 
pintores galegos de fin de 
século no debate entre a 
tradición e a modemidade. 
Até Xaneiro. 

• LEITURAS 

se amostra A arte na cena, CÉSAR CORTIJO 
cornposta por case un cento 
de obras, coreografias, ceno- Naceu en Madrid hai 33 

anos e ten editado en Ed. 
Libertarias La vida en el 
pozo. O Venres, 27, ás 20 
horas, na libraría Lume, pre
senta a sua segunda obra, El 
vengador. Acompañan a 
César Cortijo a poeta Io
landa Castaño; J .L. Mora
les, poeta e profesor da 
Universidade Carlos lll de 
Madrid; e Antonio Huerga, 
director da editorial. 

Luís SEOANE, 
O ALQUIMISTA 

É o título do libro que as 
autoras, Ana e Marcela 
Santorun Ardone xunto 
con Isaac Díaz Pardo, pre
s en tan, o Xoves 26, na 
Fundación Luís Seoane (Ca
sa da Cultura Salvador de 
Madariaga), ás 20 horas. 

•TEATRO 

PARA NENOS 

O Sábado 28 e o Dommgo 
29 actua no Forum Metro
politano, o grupo Teat ro 
Drack da República Che
ca, co seu espectáculo .Afi
nade o garfo. A seguinte 
actuación terá lugar o 5 dé 
Decembro co grupo Teatro 
Paraíso. O prezo da entra
da é de 600 pta. 

A Estrada 
• EXPOSICIÓNS 

ANTÓNIO SOTO 

A vida e avatares de An-

tónio Soto Canaleja, na
do en Ferrol e emigrado á 
Arxentina con 1 7 anos de 
idade, pódense ollar na 
rnostra aberta na Aso
c1ac10n Cultural A 
Esr:ra.da. O Luns 30 ás 21 
h, terá lugar, tamén na 
Asociación, a apresenta
ción do libro de Dionisio 
Pereira, Sindicalistas e 
rebeldes . 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

MANUEL PATINHA 

Até o 12 de Decembro, a 
galeria Sargadelos mostra 
a exposición de gravado e · 
escultura de Manuel Pa
tinha. De 11 a 14 e de 1 7 

/EJr O MEU NOME É JOE. Un. ex,~alcólié.o __ 
sen traballo entra en relación cunha as:i:St·en./ 

te sanitária. El, Joe, Intenta axµdar a unh1a p'ar~lla 
de drogaditos. O filme, na liña douttds anteriores . 
de Kein Loach, plantea,' entre óut:cii cotisa§', a hn; 
'pos(bel solidariedade entre clases. Un güi:On furité 
e unha obra ben realizada, ~inda que a montaxe 
esteña algo falta de ritmq, sobr~ í:od?' ao princíp'¡'o. 

a 22 horas. Domingos de 
12,30 a 14,30. 

ÜS INVENTOS 
oo TBO 

No Centro Cultural Mu
nicipal, inaugurase a mos
tra adicada aos inventos 
do profesor Frank, o Xo
ves 3 de Decembro ás 20 
horas. 

LaHn 
• EXPOSICIÓNS 

GoYA 

Los caprichos de Goya, po
der a nse ver, no Muse u 
Municipal Ramón M ~ 
Aller, a pan ir do Venres 4 
de Decembro. 

Ole iros 
• EXPOSICIÓNS 

JAVIER 
GONZÁLEZ ASENJO 

A Casa Charry mostra as 
pinturas máis recentes de 
Javier González, nado na 
Coruña e con máis de vin
te anos de exposicións ás 
costas. Acuarelas e acríli
cos de factura realista nas 
que destacan as referéncias 
ao mar. De luns a Sábado, 
de 19 a 21 horas ate o 5 de 
Decembro. 
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Manuel 
Patinha 
ocupo coa 
sua obra as 
paredes da 
galería 
Sarga delos 
de FERROL 
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Últimos dios 
para 

oonlemplcr 
as numenasas 

mostras do 
Ourono 

Fotográfico. 
Na imaxe, 
fotograma 

de Julia 
Ventura, 

unha das 
expositoras 

da galeña 
Marimónde 

OURENSE. 

NoCGACde 
SANTIAGO 

temosa 
posibilidade 

de 
contemplar 

as obras 
videag::áf.cas 

de sete 
mulleres. 
Á clireita, 

fotograma 
de Sorry 
Guis, de 
Chantal 
Michel. 

Tamén neste 
centro se 

encontra a 
mostra 

fotográflica 
de Fran 

· Thiel. 

·J?CeR 
ANOSATERRA 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Ourense 
• EXPOSICIÓN$ 

EXTERIORIDADES 
ÍNTIMAS 

Induida no Outono Fotográ
fico, exiben conxuntamente 
Julia Ventura e Luís Pal
ma, dándolle cbntinuidade 
ao proxecto Unha película de 
pel da galeria Marisa Mari
món. Até o 5 de Decembro 
de Luns a Sábados de 12 a 
14 e de 18 até 21 h. 

J. CARRERO 

Nesta semana clausúrase a 
mostra de pintura de Enri
que Jimenez Carrero, que 
leva por título El tiempo de
tenido, e que se encontra na 
gal'eria Visol. De Luns a Sá
bados de 19 a 21,30 h r 

•MÚSICA 

ÜENNIS ROWLAND & 
HISQUARTET 

Pechan o festival de jazz 
do café Latino o Mércores 
25 e o Xoves 26 ás 23 h. 
O suplemento da consu
mición é de 1.000 pta. 

Pontevedra 
.. LEITURAS 

ARQUEOLOXIA GALEGA 

Presentac ión do libro Ar
queología Gallega, recompi
lación de artigos de Antó
n i o Blanco Freixeiro 
(1923-1991) editado polo 
Museu de Pontevedra , o
Venres 27 ás 20,15 horas 
no edifício do museu "Fer
nández López". 

Santiago 
•CINEMA 

ClNEUROPA 

Películas procedentes dos 
festivais intemacionais ce
lebrados ao longo do ano, 
máis de sesenta, vinte pri
mícias, visiónanse no Tea
tro Principal dentro do ciclo 
Cineuropa 98. Nesta sema
na podemos ver, o X oves 
26, Trees Lounge de Steve 
Buscemi, Genealogías de 
un crimen de Raúl Ruiz, 
Twenty fimr seven de Sha
ne Meadows, Idoterne de 
Lars Voin Trier e Place 
Vendome de Nicole 
García; o Venres 27, Vigo 
de Julien Temple, Dis moi 
que je reve de Claude 
Mouriéras e Pooclle Springs 
de Bob Refelson; o Sábado 
28, Nora inu (O can raibo
so) , Kakushi tmide rw san 
·akunin (A fortaleza escon
dida), Kumonosu-jo (0 
trono de sangue) e Shichi
nin no samurai (Os sete 

Coovocatórias 
CERTAME MUNDANAL 
DE CONTOS UL TRALIXEIROS 

11arque natural dos Aneares e ao San
tuário do Cebreiro. Pensión completa 
ao prezo de 9.000 pta. no caso de cum
plimentar as 50 prazas disponibeis. Do · 
18 ao 20 de. Decembro. Maior infor
mación no telf. 986 487 958 ou no 
CSCD As Pedriñas (Avda. do Rebu
llón, s/n. Tameiga. 36416. Mos. 

303 402 ou na oficina municipal de de 
información xuvenil. 

de Autores e Editores. Máis informa
ción no Concello de Bilbo ou no t~lf. 
94 415 13 06. 

CONCURSO DE POP,ROCK 
DE BILBO CARTACES DE ENTROIOO 

O Café das Artes convoca o primeiro 
certame de contos ultralixeiros, ao que 
poden acceder todos os cantos que te
ñan unha extensión de 33 palabras 
exactas, e con un tema. Apresentaranse 
por duplicado, con seudónimo acompa
ñados doutro sobre onde figuren os da
dos do autor, no Café das Artes (Xosé 
Antón Curman de Riveira, 6, 2 7.500, 
Chantada-Lugo) antes do 24 de De
cembro de 1998. O fallo do concurso 
farase público o 5 de Xaneiro. 

CERT AME DE CoM1c 

. O Concello de Bilbo convoca a XI edi
ción do certame de pop-rock no que 
poderán participar todas as bandas au
toras do l¡eu próprio repertório, inde
pendentemente do idioma, que se en
globen no pop-rock e que non foran 
premiados con alguns dos premios 
doutra edición Cleste certame. Debera
se remitir maqueta ou CD, mínimo ca
tro temas, acompañado dun pequeno 
historial do grupo. O xuri seleccciona
rá un total de 36 gfupos, tanto de pop
rock comp rock duro ou heavy, que 
actuarán no Bilborock do 99. Os gru
pos clasificados deberán ter rexistadas 
as cancións no na Sociedade General 

O Concello de Vigo convoca o XIII con
curso de Cartaces de Enrroido. Poderán 
apresentarase todas as persoas que o de
sexen con unha ou máis obras inéditas. 
Os orixinais realizaranse verticalmente, 
en papel de 40x55 cm, e apresentaranse 
suficientemente protexidos e montados 
sobre un soporte ríxido desmontábel. A 
técnica é libre pero os cartaces deberán 
incluir os textos: Entroido 99, Vigo, do 
13 ao 17 de Febreiro. O concurso está 
dotado cun primeiro premio de 400.000 
pta. e tres accesits de 50.000 pta. Os 
traballos apresentaranse antes do 11 de 
Xaneiro no Departamento de Cultura 
do Concello. • 

XIRA AOS ANCARES LUCENSES 

O Concello de Cangas convoca un 
certame de cómic para mozos de até 30 
anos, de temática libre, con textos en 
galego. Formato din A-4 e unha exten
sión entre 2 e 6 páxinas, acompañados 
de lema ou título. Dotado cun primei
ro prémio de 75.000 pta; un segundo 
de-50.000, e un terceiro de 25.000 pta., 
o prazo de presentación dos traballos 
remata o 18 de Decembro do presente 
ano. Maior información no telf. 986 

O Centro social, culturaJ e deportivo 
As Pedriñas organiza unha xira de duas 
noites e tres dias polos Aneares lucen
ses. Visitas guiadas a Návia de Suama, 

samurais) de Akira Kuro
sawa; o Domingo 29, Wel· 
come to the doUhouese de 
T od Solondz, Full tilt boo
gi e de Sarah Kelly; e o -
Luns 30 pecha o ciclo cun
ha maratón de películas a 
partir das 20 h. As proxec
ción realízanse ás 12, 16, 
18,15, 20,30, 22,45 e 0,45 
h. O prezo da entrada é de 
400 pta. e hai abonos. para 
19 películas por 3 .000 pta. 

•DEBATE 

ÜECLARACIÓNS DE 
BARCELONA, VITóRIA 
E SANTIAGO 

Os pontos de acordo suscri
tos nestas cidades polos par
tidos nacionalistas, abren 
un novo abano de perspec
tivas políticas de sumo inte-

rese. Co fin de atopar res
postas cualificadas, o Clube 
Nacionalista Alén-Nós orga
niza unha mesa redonda o 
Xoves 26, ás 20 h., no Sa
lón de Actos do Hotel Ara
guaney, na que inteveñen 
Carlos Campuzano, depu
tado no Congreso por CiU, 
Margarita Uria, deputada 
do PNV, e Francisco Gar
cía, secretário de organiza
ción do BNG. 

-• EXPOSICIÓNS 

GALlZA EN FOCO 

A Asociación de Prensa e 
o Museu do Povo anún
cian a inauguración da ex
posición fotografica Galiza 
en foco o Xoves 3 de De
cembro ás 19,30 horas no 
Museu do Povo. 

A ÍNDIA, 
PÓRTICO 00 NORTE 

Producida polo Auditório 
de Galiza , onde se pode 
ollar, e comisariada por Ro
ben Clark, mostra un am
plo abano artístico-tanto de 
pintura como de escultura 
en moi diversos tamaños e 
aplicacións. Arte ritual e sa
cro. Até o 10 de Xaneiro, 
de 12 a 20 horas. 

ALBERTO BARRElRO 

A galeria Sargadelos acolle 
a mostra de Alberto Barrei
ro titulada Una simple cues
tión de combinatória, na que 

todas as obras están cons
truidas a partir de matrices 
dun número determinado 
de pontos brancas e pretos. 
Até o 1 O de Decembro. 

J. G ALÁN CARVAJAL 

Até Decembro exíbense na 
Casa da Conga, os prémios 
de arquitectura Julio Galán 
Carvajal ! 997. 

FRAN T HIEL 

O Centro Galego de Arte 
C ontemporán ea acolle a 
mostra do fotografo alemán 
Frank Thiel, que chega a 
G aliza despois de expoñer 
en Paris , Geneve, Río de 
] aneiro, Moscova ou An
kara. Ademais no CGAC 
pódese ollar a mostra Fer· 
vor dadá de Emst Schwis
ter, e a de pintura de Car
los Alcolea. T amén se está 
a levar adinte o Taller de 
criación artística para ca• 
tivos. Aberto de Martes a 
Domingo de 11 a 20 h. 

ARCO ELECTRÓNICO 

T amén no Centro Galego 

de Arte Contemporánea po
demos ollar, até o 13 de De
cembro, a plataforma de vf
deo (revisión da interacción 
enrre arte e novas tecnolo
x ias : CD-ROM, Ne t.Art, 
infografia, vfdeo ou arte so
nora), realizados por mulle
res e que xiran arredor de 
conceptos como xénero, fe
minidade, interioridade, in
timidade e visibilidade. As 
proxección teñen lugar cada 
hora desde as 11 ás 19 e 
comprende os seguintes títu
los e autoras: Supermodel su
perficial de Estíbaliz Sadaba; 
Sorry Guis de Chanta! Mi
chel; Odolura de Rosa Silva; 
An Artist de Michele Cour
noyer; Naked de Maite Ca
jaraville; e Un Beso de Hele
na Cabello e Ana Carceller. 

XOSÉCASTRO 

Exibe n a galería Citania 
(Algalia de Abaixo, 39) 
gravados e p inturas . De 
Luns a Sábados de 18,30 a 
21,30 h , até o 10 de De
cembro. 

GRANELL 

Na Praza do Toral exíben
se, nas xanelas da fundnción 
Granell , grandes reprodu
cións en branco e preto do 
surrealista que lle dá nome 
á fundación. 

V ALLE lNCLÁN 

Na lgrexa da Universidade 
pódese ollar unha mostra 
ad icada a Valle ln clán 
1866-1868. Abre até o 10 
de Xaneiro. 

•TEATRO 

CAMBALEO TEATRO 

Do Xoves 26 ao Sábado 28, 
o grupo de Aranjuez, Cam
baleo teatro, representa na 
sala Galán, Rastros de 
Carlos Sarrió. As actua
cións terán lugar ás 22 h . 

Sárria 
• EXPOSICIÓNS 

ÜS DESASTRES 
DA GUERRA 

A coñecida série de Gaya 
estará na Casa da Cultura a 
partir deste Xoves, 4 de 
Decembro. 

Tu.i 
• EXPOSICIÓN$ 

ABREU BASTOS 

Antón Abreu títula a sua 
mostra de pintura, na gale-

ria Trisque! e Medulio, Ca
miños andados. De Luns a 
Sábados de 10,30 a 13 h , e 
de 17 a 21 h. 

Vig 
•CINEMA 

CINE CLUBE LUM1ERE 

Pecha o mes coa porxec
ción da fita, Perdición de 
Billy Wilder (USA, 1944), 
versión orixinal, ás 20,30 
h, no Caixavigo. O prezo da 
entrada é de 300 pta. 

• CONFERÉNCIAS 

L ENDAS GALEGAS E 
BRETONAS 

O Xoves 26 ás 20 h, terá lu
gar na Escola Oficial de 
Idiomas (Avda. Martínez 
Garrido 17), a conferencia 
impartida por Robe r t 
Orones, da Universidade da 
Bretaña Occidental, sobre 
lendas galegas e bretonas. 

S.l.D.A. 

Alecrin, con motivo do Dia 
Mundial do SIDA, organi
za unha conferéncia o Mar· 
tes 1 de Decembro ás 20 
horas, no Centro Cultural 
Caixavigo. Neste me mo 
centro pero o Mércores 2 
de Decembro ás 20,30 ho
ras, a Asociación Cidadá 
para a Prevención da Vio
léncia, organiza unha char
la colóquio sobre A asis
téncia a maltratadores : 
realidade ou utopia. 

• EXPOSICIÓNS 

MANUEL VIDAL 

Na Nova Sala de Exposi
cións de Caixavigo, abre, 
até o 9 de Decembro , a 
most~a de pintura de Ma
nuel Vidal. 

A Nova 
Sala de 
Exposicións 
de 
Caixavigo 
acolle a 
obra de 
Manuel 
Vidal. 

e 



Continuan as 
eJlf)Osicións 

da Folobienal 
en VIGO. 
Á direita 

un ha 
instantánea 

de Lalo R. 
Villar. 

A Rede 

ANOSATERRA 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Anúncios de balde 
• Véndese participación do 49 % 
no Mesón Zascandil de Santiago . 
Sócia solidária . Ambiente cordial. 
Reñta baixa. Aluguer de longa dura
ción . Perguntar por Pilar nos telf. 981 
581134 ou 639 006120. 

• Véndese Cltro~n Jumpy 1.900 
dlésel, 60.000 Km., un ano e médio , 
cinco prazas, posibilidade de amañar 
para campismo. 1.900.000 pta. Telf. 
981 213 803. 

• En Asados, Rianxo, vendo chalet 
de 2 plantas, máis garaxe e 25.200 
m• de terreo e unha casa vella, ideal 
para construir unha residéncia para a 
terceira idade. Telf. 923 267 657. 

• Pola liberdade dos presos e presas 
independentistas galegos. Marchas 
nacionais aos cárceres de Parade
la-Teixei ro e A Lama . Convocan : 
Comites Anti repressivos da Galiza 
(CAR) e Juntas Galegas pola Amnis
tía (JUGA). 20 de Decembro, todos 
em marcha pola liberdade. 

• Llxo Urbano, editora e distribuido
ra alternativa galega, já goc;a da sua 
própria web. Nela podes desde escoi
tar as últimas novidades de Lixo Urba
no Edic;oms até ter acesso ao extenso 
catálogo de CDs, vinilos, maquetas, 
fancines, camisolas e revistas. Tambén 
podes fazer encomendas por correio 
na mesma web ou ao nosso correio 
electrónico lixo@ctv.es.O enderec;o da 
web é http://members .xoom.com/li
xourbano. 

• Ssnstsns Dhsrms. Clases de io
ga en Vigo (Bouzas), Marin, Moaña e 
Cangas. As persoas interesadas po
den chamar ao telf. 986 304 357 a 
partir das 20 horas. 

• Busco quen me venda, lote de dis
cos single do método antigo de As
simil de inglés, con ou sen libro de 
seguimento. Perguntar por Maria Xo
sé no 986 236 706. 

•Véndese casa en Matamá (Vigo) , 
Finca, 2.000 metros cadrados, fonte 
natural , viña, frutais. As persoas inte
resadas poden chamar ao telf. 986 
202 486. 

• Necesitase moza que fale e es
creba en galego correctamente , 
Windows ·95 e coñecimentos de 
administración. Traballo de media 
xornada na Coruña. Teléfono 981 
213 717. De 9 a 10 h. 

• Véndese piano Offberg . En moi 
bon estado de conservación. Teléfo
no 986 270 417 

• Tento porme en contacto coa Aso
ciación pola Defensa do Cannabis 
e o seu cultivo da Coruña. Se podes 
axudarme chámame ao 981 347 060. 
Perguntar por André. 

• Galiza Nova da Mariña, acaba de 
editar unha camisola, coa face de 
Rosalia , e a lenda, "somentes can
tos de independéncia e . liberdade 
balbuciaron os meus labios". Catro 
cores, 1 .300 pta. Pago contra-reem
b o l so, encomendas no apdo. 6, 
27760. Lourenzá. 

• Alúgase apartamento amoblado 
perto do Hospital xeral-Cies de Vi
go. Un dormitório , sala , cociña, 
cuarto de baño, garaxe e trasteiro. 
48.000 pta ao mes. Razón no telf. 
986 271 896. 

• Autocolantes "GZ" á venda por co
rreio. 75 pta./unidade + custos de en
vio. Pedidos no telefone 982 586 128 

• Grande oferta de discos e caset
tes . Prezos interesantes. Perguntar 
por Sr. Baños 988 21 O 585. 

• Aulas de francés e bretón, por 
profesora nativa, licenciada en Filolo
xia con experiéncia en Santiago. Tra
ducións lnglés-francés-galego-es
pafiol. Telf 981 573 584. 

• Xevale vende "Bono-árbores" a 
500 pta, para prantar teixos, aciv
ros ... nos bosques galegos. Adquire 
o teu bono a traves de talón ou xiro 
postal ao Apdo . 35 de Chantada. 
Remitimos xustificante da tua cola
boración. 

• Busco casiña para alugar nos 
arredores de Vigo. 986 425 285. 

• Gostaria recebar toda a informa
ción que teñades (se é de orixe oral 
mellar) no tocante a seres sobrena
turais da mitoloxia galega. Escribide 
a Xan Teixeiro. Estrada de Catabais, 
106-108, 211.B, 15.404 Ferro!. 

• Vendo Bouzouki Musikalia, total
mente novo, con funda e pestilla 
shaller. 40.000 pta. Perguntar por 
Xan no teléfono 981 316 543. 

•Véndese R-19 TSE, P0-6941-AJ , 
do ano 90. Teléfono 986 21 O 055. 

A OOCE, 
C ENICIENTA 

Asi se titu la a mo tra con
xunta de Ángele Pillado, 
Ruth Yebra, Maite Riguei
ra, Ele ua Vitoria e Canne 
Nogueira, organ izada lo 
Centro Culmral e V iciñal de 
V aladares, e que pode 
e n tcmplar na galeria Arte
facto até 10 d e mbr . 

conxunta de imaxes realiza
das por persoas que non te
ñen vinculación estábel coa 
fotografi a; Manuel Ferrol, 
A emigración: a ._,iax.e co
ma necesidade na que se 
amo a o rraba llo comple ro 
de emigración realizado en 
1957 p r Manue l Ferro l; a 
mo tra con xunta, F.S.A, a 
viax.e como estudo social; 

utra mo tra conxunta Via
xes, a viaxe e a fotografia 
contemporánea. N a funda
ción Caixa Galicia podemos 
o llar Novas criacións , tra
ballos r a tizados con cáma
ras non convenciona is. N a 

• Aluga-se praza de garaxe en Vi
go. Económica. Praza Camelias. Te
léfono 986 232 380. 

• Grupo independentista basco 
vende duas fermosas camisetas 
sobre a independéncia de Euska
di xunto con tres revistas sobre o 
mesmo tema. Enviade 3.000 pta con 
número de talla a Baraka Taldea . 
Ekonomia 17 4 lz. 48902 Barakaldo. 
Bizkaia. 

• Desexaria intercambiar corres
pondéncia para amizade e obter 
axuda humanitária. Jorge Armas 
Caraballoso. Apartado 5.316 Cama
güey 3, código postal 70300 Cuba. 

• Eis! 200 exemplares vendidos 
em dous meses . Manual de lni
ciac;om a Língua Galega. Sociol in
güística, morfosintaxe, ortografía e 
léxico. Para aprenderes por ti mes
mo. 125 pp, ilustradas por 1.200 
pta. + portes de envio. Fai logo a 
tua encomenda no Ap. 570 de Fe
rro! da Artábria. 

• Restauración de móbeis, traba
llos de carpintaria, talla, tarimas ... 
Mancho Piñeiro, rua do Vilar 24 San
tiago. Telf 981 581 055. 

• BNG en Madrid, apartado 51.299 . 
28080 Madrid. 

• Gallza Nova en Madrid, apartado 
2.057, 28925-Alcorcón Madrid. E-mail 
gn emi@ geocities.com. Internet , 
http: www.geocities.com/Eureka/En
terprises/5441 /index.html. 

• Restauramos calquer cousa de 
madeira en Vigo. Acabados ·anti
gos, dourados , policromías . Verni
zado a muñequilla. Conservamos a 
antigüidade do móbel (estilo e ma
teriais) Telf. 986 460 901 ou 986 
417321. 

• Arrendo dous pisos na Coruña. 
Cines Chaplin , 38.000 pta. Os Maios 
44.000 pta. Teléfono 981 122 112. 

• En Vigo, oferécese moza con ex
periéncia para coidar nenas pota 
noite. Perguntar por Clara a partir da 
15 h. Teléfono 986 421 526. 

• Véndese artesania feita con frores 
para comercializar tora de Galiza (dia
demas, coleteiras , pasadores , pin
zas ... ). Telf. 986 541 163, polas noites 
desde as 22 h. Perguntar por El isa.• 

FOTO BIENAL 

ala dos Pe irao pódese ollar 
a mostta Bolsas, na que par
ticipan Lalo R. Villar, Car
me Nogueira, Maria Piñei
ro e Pablo Sánchez Corral. 
E na sala do Auditório Cai
xavigo está aberta até o 13 
de Decembro a mostra de 
Virxilio Vieitez, fotografias 
realizadas por este fotógrafo 
na T erra de Montes entre 
1955 e 1965. 

CARME CADARSO 

Expón as suas pinturas na 
Sala de Arte Caixavigo (P. 
Sanz 24 ), até o 9 de De
cembro. 

• LEITURAS 

ECONOMIAE 
POLÍTICA REXIONAL 

denados por ] . Mª Márquez. 
Con este volurne, no que 
participan os profesores da 
Univeí.-sidaqe de Vigo ] .Mª 
da Rocha Alvarez e Xúlio 
Pardellas de Bias, preténdese 
desenvolver e difundir o la
bor científico e profisional, 
facilitar aos estudosos mate
rial que recolla os diversos 
aspectos conceptuais e téc
nicos da Economia, as dispa
ridades territbriais e a polítia 
rexional na Unión Europea. 

TÍTERES DE ÜUTONO 

O grupo Kaos apresenta 
Baixa os nosos pés Ka
vernosos, inspirado nun 
cómic de temática ecolo
x ista, dentro do programa 
Títeres de Outono, que se 
desenvolve na Praza da · 
Constituc ión todos os 
Sábados, até Decembrci, 
ás 18 h. -(de chover na se
d e da Federación de 
AA VV Eduardo Chao. 
Todos os espectácu los es
tarán apresentados polo 
Mago Cali. 

Espállase por toda a cidade 
ocupando a Casa das Artes, 
a da Cultura, Caixavigo e 
Caixa Galicia, até o 20 de 
Decembro. Na Casa das Ar
tes están abertas as mostras 
de VigQmiOns, mostra con-

. xunta de traballos realizados 
en Vigo; Álbum de ~es, 
a viaxe coma ócio, rnostra 

No Paraninfo do Rectorado, 
o Luns 30, apreséntase o li
bro Economía y Política Re
gional en España ante la E uro
pa del s. XXI, debido a 43 
profesores de diferentes uni
versidades españolas e coor-

•TEATRO 

ASTROIANAS 

O Mércores 25 e Xoves 26 ás 
20,30 h, Espello .cóncavo 
presenta no Auditório Cai
xavigo As Troianas de Eurípi
des, versión de M. Lourenzo 
e dirección de A. López. 

ÜUTONO T EATRAL 

O Sábado 28 ás 20 h, no 
Auditório Municipal, Tea
tro Avento presentan a 
obra Quen matou a Mari 
Lauri.t 

EncruciUad0- XOAN COSTA 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213 

1 

2 
3 

41--............ 
5 
6 
7 

.... .... _ ... _ 

8 ¡...... ..... ...._ 

9 ¡...... ..... ...._ 

HORIZONTAL 

1 Rir - Membros asociados. 2 Gas que envolve a Terra - Reces. 
3 En números romanos, cincuen~a -e un - Tempo durante o que 
reina un rei ou raíña - Ao revés, decimo sétima letra do alfabe
to grego que córresponde con R. 4 Ten cariño - Inscrición que 
significa o mesmo que DEP. 5 Amo, señor - Trate mal de pala
bra para humillar - Poña veto. 6 Desta maneira - Froito das sil
vas - Contracción de de e os . 7 Tomo a medida - Rula. 8 Que 
lle pertence - Órganos da vista - Chaira. 9 Un dos cinco conti
nentes - Adverbio que designa o que está perta no espazo ou 
próximo no tempo - Ligar, cinxi.r, apertar. 10 Bondadosos, 
honrados - Educación Xeral Básica. 11 Carta da barralla - Perí
odos de sete días· Contracción de amáis o. 12 Sei.tura, ceifa -
Rezas. 13 Realizan unha intervención cirúrxica - Embutido fei
to con xamón e lombo de parco salgado. 

VERTICAL 

1 Que ten pasto o selo - Día da semana que segue a sexta feira. 
2 Diriximonos a un lugar - Costumes, hábitos. 3 Battaquio rp.oi 
frecuente en pozas, lagoas e regos · .Seres vivos capaces de se 
moveren · lgrexa episcopal. 4 Mostar alegría · Ao revés, cabeza 
de gando. 5 Desprazareime a un lugar · Ao revés, composición 
poética - Medida de capacidade ou superficie. 6 Monarca - In
comode, enfastíe - Parte final do brazo. 7 Sensación de desa
grado producida por algo ou alguén - Instrumento musical de 
corda. 8 Que non ten compañia - Equivocacións - Ao revés, 
xeito particular de soar unha causa. 9 Colocación das cousas 
no lugar correspondente - Ao revés, produce son - Parte dian
teira da cabeza. 10 Espazo que redea a Terra e onde se ven os 
astros - Substancia branca que se usa para conservar alimentos. 
11 Ao revés, adverbio de afirmación - Poña algo por escrito -
Ao r~vés, carta da barralla. 12 Sete máis un - Subxuntivo do 
verbo haber. 13 Cóbregas - Planta leñosa, elevada e que a par
tir de certa altura se divide en pólas con, follas.• 
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Unha dúcea de sabrosas partes do porco. 

SOLUCIONS AO ENCRUCILLADO 

º3.1108 
-11v - S3.dt13.S n ·vxvH 
- O.LIO Zl ·vs • 3.DVG3.'d 
- sr fr ·1vs · 03.:J 01 ·V1I 

_ SOLUCIONS 

AO CALDO DE LETRAS 

-v:J - sov - 3.at10 6 ·soN 
- S01l1l3. - VOS 8 ·v1:1.11 
- OXON L ºNVW . :nowv 
- L3.t1 9 ·vo3..L • oav · I3.'dl 
S' ·11:::is • 1:1.rn V ·3s • SIVW 
-rNV · V1I r ·sosn - sowr 
z ·oavsvs • vav1:::is I 

º3.WV1VS • NV1I3.d0 
n ·sv1:1.o - vo3.s z1 ·ov 
- SVNVW::IS - SV 11 º8X3. -
SOS 01 ·1:1.v .l V - SB - VISV 
6 ·vH:::> - so110 - vns B 
·v101:1. - oorw L ·soo - V1I 
-owv - ISV 9 '3..13.J\ • ::DCV 
• ONOG S' 'dl1l -vwv v ·110 
- OGVNI3.1l - 11 ( ºS3.1IO -
3.1IIV Z ºSOIJOS - tllml.OS 1 

"-" 

3l -~ -x~ 
XO- .. o~ 
Zw 
~o 

·o 
CX> <><'. 
LL) ca 
~ 5-
z~ 

o z 
UJ 
o 

'° N 

.... 

• 



• 

ANOSA TE 
DIRECTOR: Alfonso Eiré López EMPREsA XoRNA1JS11CA I!DrroRA: Promocións Culturais Galegas S.A. PREsmENTE: Cesáreo Sánchez Iglesias 

Príncipe, 22, pl'!lnla babea (36202) Vigo. TeW.: Administración, Subscricións e Publicidade (986) 43 38 30•_ Redacción (986)-43 38 86 - 22 24 05. Fax (986) 22 31 01. 

• 26 DE NOVEMBRO • 1998 • N g 858 • ANO XXI • IV XEIRA • 

Adeus a Maruxa Villanueva, a· actriz da emigración 
~ XAN CARBALLA . non callase abo.ndo, quizais 

tamén porque as ideas políti
Aos 92 anos ven de finar Ma- cas provocaron qivi~ión , n?S 
ria lsaura Vázquez Blanco, ·s~»cieda:des g,al~gé!s". i::u _xa ·: 
de no me artístico Maruxa Vi- - marc'hara candomaceú ·a com- . . 
llanueva. Estivo 'máis de vin-. ·pama";-: · , · ,_. ~ 
tecinco anos á fronte : ~a Ca- -· · .-
sa-Museu de R·osalia en ·Pa- - Marux~~ nªcé_rá na-Bar~e:la: _ unJ ~ 
drÓn. EnorgÜlleciase de dei- ha ·parróquia d_e ~ChanJa{Jq, e .. , 
tar todos· os dias no cabezal foi para América -!'porque. cle
da SUa ~ama Urlha ·ro.$8 ~e.r-: s.;- Oeda .:p.OF ~-V.e{ aos ~·meus "d<?l!S . 
mell~Jresc~, "sempre.llé dou irrl!ar.iciñ~:»s."- ~. e.risB.ba botar 
un biquiño antes de -pausa.. doús ··anos e fómn vintesei"s. 
la", pero máis alá deste sen- Na emigración agr'.andouse d 
timento que ·1evaba desde · meu cariño á terra, a morriña". 
pequena, -"ensinoume a ma- Coir:icide alá coa épo'ca de so
má a querer a Galiza e que- lidqriedade antifascista coa 
rer a Galiza e a Rosalia é un- República,- "fixemos un ha 
ha mesma cousa"-, a sua · manchea de actos. Eu come
teima erá difundir a obra da zara C(!ntando alalás e melo
poeta de Padrón: recitala, dias galegas; e con Jso poñia
cantala, facer filmacións so- mos o _ r:ioso ·gré;iu de are-~. · 
bre ela e os seus textos. Sa- Xan.tábamonos ·para reeoller 
bia da forza da imaxe, ela que . cartas para os milicianos e iso 
foi a nosa grande actriz da · f~pia_r:nolo sen compromiso, 
emigración, retirada da es- por amor a G_aliza, as~ hoube
cena pola presión franquista. sé qt:Je estár ás 8, ás 9 e ás 11 

en tres sítios distintos. O em-
En Agosto de 1994 entrevistá- baixas:for da República, Ánxel 
mola na Casa da Matanza, Ossório, dicíame «hai que ter-
que desde hoxe estará máis .lle en conta. a. Gal iza este 
soia. Debullara durante horas . .- ·. -grande estarzo cando teña-
o novelo dunha vida marcada mos a .serte de-volver á pátria · 
pola emigración, á que se foi ~ coa vitória». _Era un grupo m'o(~ -
en 1926, con só vinte anos, . ,amp·lo qe . xente_ que ~stab~".-': 
para regresar a Gal iza 23 · ·adica,d_a a esta solidariedade"< - -
ano~ despois. Nese espácio . ---· ~ .. -- . 
de tempo fíxose a grande figu~ . _E.u _ ~o~ ' de ·esquerdas , . J :. "; ,--:· 

ra do teatro gale_go na Arxenti:- .: ·,: por ·Qimór-_ao pov~ . ~~- ---~~:f~t:::,.:. 
na, xunto ao actor Tacho/as, e ,. : ,.~~ , .', "'- ~- ,_ ~- ·- -- ., ·, 
coas -obras de Daniel Varela Maruxa non . eludiu nengun te-
Buxán, con que estivo casada. ma de conversa. Sobre esa_ 

. . "Varela queria facer unha 
compañia de teatro galego e 
que a encabezase eu. Cha
mouse "Compañia Galega de 
Comedias Marujita Villanue
va", porque por máis que pele
xei, nunca conseguin que me 
dixeran Maruxa, e como era 
por cariño non · me podia inco
modar. Foron moitos. anos de 
actividade sempre con obras 
de Varela, A Xustiza do mui
ñeiro, Taberna sen dono, As 
tres Maruxas e outras. El era 
un rapaz prolífero, e cobría
mos o programa coas suas 
obras . Eran pezas que tiveron 
moito éxito. Outra xente do 
grupo, como Tacho/as, formou · 
parte despois do Teatro Popu
lar Galego que dirixiu Blanco 
Amor, e que foi mágoa que 

época de popul~ridade lem
brou o intento de Roxélio Ro- . 
dríguez Diaz, "un .g'ran garego Maruxa Villanueva ñun retrato da sua mocidade como actriz na Arxentina. 

pero franquista até a·coronilla" · · , 
para que intermediara énfr.e a .. blemas coa Garda Clvil, e as 
colonia galega e Fraricu:· "Ex..:· - denúncias daquela valián máis 
pliqueillf? que sen meterme· erf ca un testamentó. la librar da 
polític.a eu tira,ba .á ·esquerda~ . mili porque o pai era sexaxe
_Por .P:rincír,ios., ~por amor ao . nár[9 é represaliárono metén
povo .. Anda que. nunca mifüei doo nun Batallón Disciplinário. 
teña por .seguro que tion -son , - Din· todas. yoltas do mundo, fa
de dereita~"- : l~i até ·cun. xeneral que estaba 

en Monterroso, ero non puiden 
Tempo despois; xa de. volta a .evitalo. O grupo desfíxose e 
Galiza, conseguiu erguer unha · retireime xa completmente da 
pequena compañia que come- . · escena". 
zou representado na Barrela 
natal e chegou a visitar con Agor·a ia Maruxa Villanueva 
éxito várias vilas e cidades, ·en .cumprir os noventa e dous 
.témpos en que ó galego esta- anos. Desde hai anos era a 
ba proscrito. "Desfíxose o gru- presencia permanente na Ca-
pó porque un dos actores, se- sa de Rosalia, explicando a 
cretário no xulgado, tivo pro- quen quixer os avatares da 
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sua reivindicaicón de maior di
fusión da obra rosaliana. Ta
mén de que voltasen os restos 
dela a Padrón, "pero que fai 
naquel triste lugar do Panteón 
de Galegos?. Onde están os 
bos e xenerosos, onde as 
conciéncias limpas que esque
cen e pechan as portas da 
conciéncia ao pedido dun mor
to, e máis tratándose de Rosa
lia, á que tanto debemos?". Do 
Patronato Resalía de Castro 
prefería non dicer cousa "Non 
me tale ... é ao Patronato ao 
que lle interesa que esté ali , 
pero irnos de ixalo, porque fi
nalmente é unha responsabili
dade de todos os galegos". + 

,;r~ 
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º
proceso de desregulación 
e supresión xeral de con
troles públicos nos méios 

de comunicación está acelerando 
a transformación das empresas in
formativas en simples indústrias 
do ÓC:io. No mercado tradicional 
da comunicación, o relativo equi-

' líbrio ·que as empresas periodísti
cas mantiñan enre a búsqueda de 
rendabilidade económica e as esi- . 
~éncias . da-0pinión pública foise 
esvaind0 eñ bénef ício da hexe
monia mercantil na xestión das 
empresas de comunicación. 

A multiplicación da competén
cia, o peso decisivo dos ingresos 
publicitários n as cant as dos 
meios de comunicación e as for
tes inversióris necesárias para fi
nanciar as constantes inversións 
dos grupos mulcimédia s no in
gredentes que explican, pero non 
xustifican, a obsesión polos índi
ces de audiéncia que afecta por 
igual aos x stor s dos meio d 
comunicación, tanto privado 
como públic . 

Sobre estas pautas que condicio
nan o espácio da comunicación a 
escala global xiraron as conversa 
de dúcias de experto proceden
tes de todo o Estado E pañol, 
Brasil, Portugal e Chile que até o 
pasado Mércore protagonizaron 
na Facultade de C iéncias da In
formad' n de Santiago o "ll Co
loquio Brasil. Estado Español de 

" Comunicación Audiovisual". 

O que os expertos diagno tica
ron sen atopar demasiadas solu
cións, é vivido polos espectado
res a cada momento, até o punto 
de que, parodiando a Umberto 
Eco, un xa non abe se é a tele
visión a que fai mal á audiéncia 
ou é a audiéncia á que fai mal á 
televisión. E o mao é que como 
meio hexemónico, a televi ión 
e ta arrasndo á rádio e a mesma 
prensa escrita, de xeito que bai
xo o e tímulo dunha com ctén
cia desaforada, as le is do e p ctá
culo televi ivo condi i nan o 
relato da actualidade n con
xunto dos meios. Un modelo 
que prioriza a imaxcs mái im
pactan tes en detrim nt da 
comprensión do fi it narrado ; 
fraciona as n tícias dificultand 
a construción do eu enticlo, ve
de ttiza aos xornali ta en perxu(
cio da atención ao acontec -
mentas, activa o sentid e 
adormece a razón. Un mal co
mún da aldea global no qu o 
periodismo p rde senti . + 

VOLVER AO REGO 

1 rak mercou lle á India mil or
denadores para dotar os seus 
centros escolares. Pero, desde 

Xuño de 1997, a ONU tivo blo
queado o cargamen to. Por fin, 
despois de quince meses, os dele
gados das Nacións Unidas , v i
xiantes do embargo, ex ix iron 
que os ordenadores Pentium 133 
fosen cambiados por un modelo 
máis antigo, o lntel 486, como 
condición para permitir a venda. 
Os escolares iraquis esperan que 
a informática poida entrar nas 
escalas, ainda que seña a pingas 
e con modelos algo atrasados. 
Hai algunha razón humanitária 
ou política que explique esta ac
titude do Consello de Segurida
de da ONU?+ 


