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~ :f·~;..' ?~ . . . O outro poder dos cdncellos 

Manuel-Rivas 

ELA, MALDITA ALMA 

Trece relatos, un autor. 
ünovo libro 
de Manuel Rivas. 

'.. ~ 

~ . . ' 
O Dia da Ga/iza Mártir 
terá. por primeira·vez 

rango institucional 
en Pontevedra 

(Páx. 5) 

.' ·:· .. Manuel Rivas: 

. "A litera~ra galega 
sempre foi boa, o seu reto 

de hoxe é. aumentar o 
número de leitores'' 

(Páx. 26) 

Os viciños do 
Úmia to·man a 
presa. Ante a in- : 
capacidade de que 
as resolucións de 
detención das obras 
do encoro do Úmia 
sexan tomadas en 
conta, os viciños 
seguen a mobilizar
se. Na mañá do dia -
2 lograron vencer o 
control da Garda Ci
vi I e paralisaron de 
feito a obra. O dia 4 
o siubdelegado do 
governo, X.M. Diz 
Guedes enviou 20 
f urgóns da Garda 

. Civil para garantir a 
continuidade das 
obras. As decisións 
do Tribunal Superior 
de Xustiza de Gali
za non topari o 
mesmo interese pu
nitivo. 

Procesións 

Ten di to o intelectual norteamericano N oam Chomskt que · 
cando algo é polémirn nos Estados Unidos é que carece de im, 
portáncia. Alguns meios de comunicación e alguns poderes pú, 
blicos pretenderon que a asisténcia'dos novos responsábeis mu, 
nicipais nacionalistas a determinados actos institucionais se -
convertese en motivo de disputa. Obviamente, é para eles máis 
conveniente falar da _asisténcia a unha procesión que do Plan 
Xeral ou do apoio das entidades de crédito á construción de 
vivendas sociais. Entre outras razóns porque saben que o de, · 
bate aberto sobre os temas cruciais dun concello acabaría be, · 
neficiando sempre ás forzas progresistas~ Entón a cuestión é 
levantar cortinas de fume. Pero non o conseguiron. O na, 
cionalismo non é. ese movemento casual, impulsivo e indocu, 
mentado que alguns, no seu constante vivir de costas á reali, 
da:de galega, supoñen. Ao españolismo parece que lle presta o 
_toureo, pero_o nadonalismo está por poñer os bois a traballar.+ 
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Tenninal de carga da Zona Franca de Vigo. 

A preséncia dos nacionalistas nas caixas de aforras vese minimizada polo proceso de fusión 

O recámbio político nas cidades 
tamén chega aos portos, escolase hospitais 

-OC P. BERGANTIÑOS - A. ESTÉVEZ 

O recámbio político nas cidades implica que novas caras entrarán nas asembleas das Caixas de aforras, 
nos consellos escolares e nas fundaci.óns. Os novos concelleiros non teñen só reponsabilidade dentro dos 
edifícios municipais, senón que pasan a forman parte unha manchea de órganos externos con competén
cias variadas: desde convocar prémios literários até fomentar as actividades empresariais nas suas cidades. 

ncarna Otero xa ten experiéncia 
dentro do Consórcio, o organis
mo do que forman parte a admi
nistración estatal 

senso", comenta. Encarna Otero 
tamén sinala que este órgano 
ten qu~ desempeñar un papel 

fundamental na 
história de Come autonómica e 

que actua sobre a 
cidade de Com
postela. Agora, 
tras o acordo de 
governo co PS- · 
deG-PSOE, Otero 
é a concelleira 
responsábel. nes
ta área e forma . 
parte da comisión 
executiva, a que 
decide as actua
cións. "Eu xa esfi
ven no seu con
sello de adminis
tración durante 
catro anos, é di
cer, o BNG xa es-
tivo representado. 
O Consórcio é 

1
Queremos 
dinamizar o 
co·nsórcio nas 

~políticas de 
reabilitación e na 
recuperación dos 
camiños"· 

1 

ENCARNA ÜTERO, 

tenante alcalde de 
Compostela 

p os tela. "Até 
agora xa o foi e 
nós queremos di
na miz al o ainda 
máis. Os seus 
estatutos reco
llen que unha 
das suas obrigas 
é a defensa, con
servación e di
vulgación de 
Santiago na sua 
condición de Pa
tri n'l ón i o da Hu
manidade e pro
xecto cultural". 

O orzamento pa
ra o Consórcio 

unha entidade na que, polo seu 
próprio funcionamento, as deci
sións tómanse todas por con-

ronda os seis mil 
millóns de pesetas. O destino 
destes cartas divídese en políti
ca de reabilitación, na posta en 

marcha dunha oficina con este 
obxectivo ou actuacións como a 
·construción de Pazos de Con
gresos, a remodelación de Xo
án XXI 11 ou a orquestra. "Santia
go está declarado Património 
da Humanidade, polo que neste . 
momento hai dous retos que o 
Consórcio ten que asumir. Por 
unha banda continuar coas polí
ticas de reabilitación, de defen
sa do .património e _de Compos
tela como proxecto cultural e 
por outra coller de man os Ca
m i ños, comezando polo Fran
cés e pola recuperación do pa
trimónio popular e etnográfico", 
di Encarna Otero. 

·Os nacionalistas de Vigo teñen 
un bon listado de representa
cións extramunicipais, entre as 
que se atopa. o Eixo Atlántico, 
no que están integradas vilas e 
cidades de Galiza e Portugal: A 
Coruña, Ferrol, Lugo, Monforte, 

Pasa á páxina seguinte .Miguel Lo.res, alcalde_de Pontevedra • 
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Ven da páxina anterior 

Ourense, Pontevedra, Santia
go, Vigo, Vilagarcia; Braga, 
Braganga, Chaves, Peso da 
Régua, Porto, Viana do Caste
lo, Vilanova De Gaia e Vila Re
al. Entre as suas actividades 
destaca a de xestionar o pro
xecto europeu Milleniun, polo 
que pequenas e medianas em
presas participan en programas 
de cooperación. Tamén promo
ve o Observatório urbano do 
Eixo Atlántico, unha gran base 
de dados que facilita o inter
cámbio de información entre 
estas cidades. 

Ademais o Eixo Atlántico -que 
até agora presidia o ex alcalde 
de Vigo Manuel Pérez- ten 
constiuido un prémio literário 
de dous millóns de pesetas pa
ra escritores galegos e portu
gueses. O último galardoado 
nesta convocatória foi Xosé 
Luis Méndez Ferrin coa sua no
vela No ventre do siléncio. Á 
cultura engádeselle o meio am
biente, e será Amador Fernan
dez, concelleiro de Relacións 
cidadáns, quen pase a formar 
parte da Xunta reitera do Pa
dreado lllas Cíes. 

Os alcaldes de Vigo e Ponteve
dra, os nacionalistas Lois Pérez 
Castrillo e Miguel Fernández 
Lores, serán membros dos con
sell os de administración dos 
portos de Vigo e Marín-Ponte
vedra. En Ferrol, este organis
mo contará co PSOE como re
sultado do pacto local. Pérez 
Castrillo pasa a ser tamén presi
dente do Consórcio da Zona 
Franca, órgano que realiza boa 
parte dos investimentos en 
obras da cidade, e membro da 
fundac.ión Provigo, unha aso
ciación de empresários e enti
dades diversas. 

lmportáncia dos consellos 
escolares 

Socialistas e nacionalistas de 
Lugo entran a ter representa
ción nunha morea de órganos 
doutras administracións, funda
cións e comisións especiais. 
Xosé Clemente Orozco, ade
mais de alcalde, deberá ter en 
canta as suas responsabilida
des no Padroado Provincial pa
ra a mellora do meio rural, na 
comisión galega de Protección 
Civil, na comisión executiva do 
Eixo Atlántico e, tamén, no-Pa
dreado do Museu do Povo Ga
lega. No caso da Confederación 
Hidrográfica do Norde de Espa
ña, o representante será o so
cialista Marcos Cela. 

A nacionalista Branca Rodrí-

1
Para nós é tan 
importante o 
urbanismo como 
estar nos 
consellos 
escolares" 

BRANCA RODRIGUEZ, 
tenente alcalde en 

Lugo 

guez Pazos, que agora ocupa 
a primeira tenéncia de alcaldía 
de Lugo, decántase polos 
asuntos sociais xa que é a res
ponsábel desta área no conce
llo. Será ela a voz do concello 
na xunta de governo de duas 
residéncias da terceira idade 
de servizo público, a das_ Gán-

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 

daras e a da Milagrosa. Como 
resultado do pacto de governo -

- tamén terá que atender á Co-
misión Galega de Prevención e 
Loita contra a Drogodependén
cia e na comisión interinstitu
cional do menor. Ademais, a 
nivel provincial, representa ao · 
concello na comisión de segu-
ridade do menor. 

"Na equipa de Governo de Lu
go valoramos tanto unha repre-· 
sentación nunha comisión de 
urbanismo-como nun consello 
escolar. A representación muni
cipal ten qué ser rigurosa e efi
caz. Precisamente unha das ei
vas 'que tiveron os anteriores 
governos locais foi non seg_uir -
ese critério nas escolas ou nas 
residéncias da terceira idade, 
que en Lugo teñen unha gran
de importáncia. Hai un número 
moi elevado de vellos con moi
tos problemas, desde a aten
. ción á domicílio até os proble
mas derivados de vivir en ca-
sas antiguas e pequenas. O 
concello ten que axudar a re
solver esas deficiéncias", di Ro
dríguez Pazos. 

Vintecatro coléxios e escolas, -
oito institutos e a Escola de 
Hostelería tamén esperan pola 
representación municipal en 
Pontevedra. A -Escola de ldio- -
mas e o Conservatório de Músi
ca terán nos seus consellos a 
un representante do PSOE e do 
BNG respeitivamente. O PP de 
Pontevedra poderá enviar unha 
persoa á Escola Superior de 
Conservación e Restauración 
de Bens Culturais. 

En Ferrol nacionalistas e socia-
1 istas repártense tamén a re
presentación de organismos 
como a Mancomunidade, da 
que, ademais do alcalde, for
mará parte un concelleiro do 
PSOE, o Consello Territorial da 
Propriedade lnmobiliária, o Pa
tronato Provincial para a mello
ra do meio rural e o Consello 
Asesor de Telecomunicación e 
Audiovisual de Galicia. Maria -
do Carme Parada, do BNG, vai 
formar parte tamén da asem
blea comarcal da Cruz Verme
/la e sinala que sendo ainda 
pronto para saber con certeza 
que posibilidades de partici
pación real vai ter o Concello, o 
govemo municipal terá que pu
lar porque exista un bo reparto 
de competécias e unha boa ra
cionalización de tarefas entre a 
Cruz Verme/la e o resto do ser
vícios sanitários que existan no 
concello. E na área de sanida
de o concello, através de Fer
nando Blanco tamén terá repre
sentación da Residéncia Arqui
tecto Marcide. • 
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Mesa de dirección das tres caixas no proceso de fusión. 

A fusión reduce 
a representación municipal 

• nas ca1Xas 
Vinte nove representantes 
eran os que até agora tiña 
asignado o concello de Vigo 
para a Asemblea da Caixa de 
Aforres Munici-
pal desta cida-
d e. Vintenove 
persoas que 
poden ser em-
presári os ou 

En Pontevedra relativizan a im
portáncia da entrada nas 
asembleas das caixas. Os na
cionalistas xa tiñan representa-

ción en Caixa 
Pontevedra, on
de agora segui
rán tendo un 
po~to, o mesmo 
que o PP, frente 

membros de or-
ganizacións so
c i ai s ou aso
ciacións de vici
ños. De calquer 
xeito, ademais 
de estar pen
dentes estas 
asignacións 
dun definitivo 
pacto co PSOE, 
agora depen
den tamén da 
fusión das cai
xas do Sul. O 
número de re
presentantes _ 
está,- polo tan
to, sen determi
nar. 

1 E -stabetecéronse 
a dous do 
PSOE. "Hai 
que diferenciar 
o que é unha 
asemblea do 
que é un conse
llo de Adminis
tración", matiza 
Luis Bará. Ago
ra, ademais terá 

mecanismos 
para minguar a 
presencia dos 
concellos nas 
caixas" un representan

Luis BARA, concelleiro 
en Pontevedra 

te en Caixavigo. 
"Vai ser -durante 
moi pouco tem
po xa que a fu-

Tamén en Ferrol 
haberá presén-
cia nacionalista nas caixas de 
aforros, neste caso, en Caixa 
Galicia. A mesma entidade en 
cuxa asemblea participará o al
calde de Lugo, Xosé Clemente 
Orozco. 

sión está en 
marcha e un 
dos pontos que 
estabelece é 
minguar a re
p re·se ntaci ón 
dos concellos. 
Coido que, in-

cluso, prevendo o cámbio de 
cor política nas cidades esta
belecéronse mecanismos para 
minimizar ainda máis esa pre
séncia", engade o concelleiro 
do BNG.+ 

.Un poder moitas veces desprezado 
Sinala Blanca Rodríguez, a tenente alcalde Lugo, que 
é tan importante a participadón municipal na comisión 
superior de Urbanismo de Galiza como nos consellos 
·escolares dos coféxios da cidade da muralla. E que 
precisamente ese é o problema dos governantes 
conservadores: non outorgar importáncia á 
representación municipal nas escolas ou nas 
residéncias para vellos. Polo de agora, os novos 
governos de talante progresista están aterrando nos 

' concellos e ainda non tiveron tempo de participar na 
morea de organismos e institucións que requiren a 
sua preséncia e que representan o outro poder 
municipal. 

· De calquer xeito, este poder non é pouco, ainda que 
no -caso das caixas de aforres, vaia minguando a 
causa da fusión que pula por unha maior 
competitividade destas entidades financieiras. 

Organismos como o Consórcio de Compostela ou o da 
Zona Franca de Vigo, contan con responsabilidades e 
orzamentos nada desdeñábeis. Son os encarregados 
de boa parte dos investimentos nas cidades e os 
nacionalistas, que chegan a eles con voz, fano cheos 
de ideas para futuras actuacións. Tamén é de ter-en 
conta a influencia dos novos governos de nacionalistas 
e socialistas nos consellos de administración de entes 
como os portos, motores fundamentais de 
desenvolvemento económico en Vigo e Ferrol. 

-
O outro poder dos concellos aparece diluído moitas 
veces de cara á cidadania. Nunhas ocasións, polos 
próprios representantes locais que participan de 
maneira testemuiíal; neutras, porque estes 
organismos, como fundacións e comisións 
autonómicas son testemuñais por si mesmos, órganos 
mortos que celebran unha reunión anual para garantir 

a sua existéncia. Ainda así, que representantes de 
forzas progresistas sexan agora máis da metade dos 
embaixadores de Galiza no Eixo Atlántico, que entren -
a formar parte de fundacións como a Rof Codina, de 
Lugo, que xestiona fundos da Deputación, da Xunta e 
do concello e que funcionaba como unha_ faculdade de 
Veterinária paralela promovida por Cacharro Pardo, ou 
que persoas máis receptivas ás deficiéncias dos 
centros escolares sexan os novos interlocutores de 
pais e profesores é unha laboura que pon a proba as 
verdadeiras competéncias dos representantes 
municipais. Se moitos destes órganos extramunicipais 
semellaban invisíbeis ou anquilosados a explicación -
poderia estar en que as corporación municipais son 
elexidas de maneira democrática e o funcionamento 
.de moitas destas institucións entraen contradicción 
con ~sa pluralidade. • 

ANOSATERRA 
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O PP deixou moitos municípios sen financiamento cunha política de 'terra queimada~--, ~ 

Pla·nos·de choque e máis participación ddad~=~~~~-~(~~s~ 
. - -== ~~==e-~ - -= - ~ 

cos novos concellos progresistas 
. . 

-0- H. VIXANDE 

Várias notas caracterizan os 
--novos tempos- ctTe-gados aos 

concellos das cidades que 
mudaron de governo munici
pal. A participación cidadá e 
a transparéncia, mália ser ce
do para percibilo, é o princi
pal obxectivo do nacionalis-
mo, que tamén ten os ollos 
postos na racionalización da 
organzación municipal, a 
xestión urbanística e meio 
ambiental e na extensión dos 
servizos sociais, todo no 
marco dunha grave crise fi
nanceira polas práticas de 
"terra queimada" exercidas 
polo PP antes de abandonar 
o poder. 

--que po~ITTo:~~~r ~ en=-x:e- - ~ 
_ ral-mrs nosalfinter'lenGións es = ~ 
-~ tarti_psa.:..consullar""a-todos os_= 

s-ectoras-impltcados''-; explicou- ~ 
o coñcelleiro-nacionalista pon
tevearés Luis Bar~ -No Ferro! 
tamén hai un esforzo na trans
paréncia da acción de. Gover
no e- en Compostela, onde os 
nacionalistas entraron por pri
meira vez no executivo munici
pal, vanse criar os Consellos 
Municipais de Área, dos que 
só existia o económrco e so-
cial. En Lugo, o govenro muni
Gi-pal- pr-etende levar ao ple-no 
de Outubro o Novembro un 
Regulamento de Participación 
Cidadá, qt1e o PP nunca ela
borara. 

Pero ademats; as novas cor
poracións progresistas trazan 
outros obxectivos nas cidades. 
Lores planea en Pontevedra ir 
recuperando o ria, comezando 
polo peche de Tafisa nun futu-

~ ro imediato, extendendo cara 
~ o mar a meltoFa_!!!gfo arn.bien
x tal do Léfez para,=nun-prazo 

En Vigo, Ferrol e Pontevedra, 
onde estaba cantada a· derrota 
do PP, as arcas municipais 
quedaron valeiras, os orzamen
tos esgotados e as débedas in
crementadas, no marco dunha 
política que a conc-elleira na
cionalista en Santiago Encarna 
Otéro calificou como de "terra 
queimada" por parte do PP. En 
Lugo, onde os populares non 
contaban con perder, os presu
postos quedaron case esgóta-

No centro, o novo akalde de Lugo, Xosé López Orozco (PSOE), rodeada das concelleiros nacionalistas, que forman parte da seu go- -de-.~~-~~rtc-e -~n!)S~- -
. vemo. Á sua direita, a edil Branca Rodriguez Pazos (BNG). clu 11o-co4raSfa:cl~r-de~NCE..-A 

dos, ainda que a · 

ras, xa que hai pequenas em
presas coas que o concello ten 

débedas e que 
rexistan crises 
importantes 
porque tardan 

nova equipa de 
governo -con-
formada por so-
cialistas e na- A 
cionalistas-, non li onde o J?P 
detectou gran
des calotes. Na 
Coruña, Ouren
se e Compostela 
non houbo exce
so de gastos po
i a agardada 
continuidade 
das respeitivas 
equipas de go
verno, ainda que 
si se apurou o 
presuposto para 
afrontar a con-

contaba con perder 
as eleicións 
esgotoü os 
orzamentos e 
deixou grandes 
ca lotes 

en cobrar". 

Pero ademais 
dos pr.oblemas 
financeiros que 
padecen as no
vas corpora
cións, alguns 
concellos tive
. ron que afrontar 
medidas de 
choque para pa-
liar algunhas si
tuacións insostí
beis nas respei
t i vas cidades. 

sulta eleitoral con garantias de 
éxito. 

Pontevedra e Vigo foron as lo
calidades nas que os governos 

municipais houberon de tomar 
decisións tallantes relativas á 
limpeza ou ao tránsito. En con
creto en Pontevedra o Governo 
que preside Miguel Anxo Fer
nández Lores (BNG) puxo en 
marcha unha campaña de CAO

que en materia de limpeza que 
tamén abrangue a áreas como 
o acondicionamento do mobiliá
rio urbano ou a reparación dos 
espazos públicos, ademais do 
adecentamento das ruas. Na 
mesma cidade o Sábado sete 
de Agosto entra en vigor un 
ambicioso bando de peonaliza
ción do centro histórico da cida
de. En Vigo os responsábeis 
municipais, co alcalde naciona
lista Lois Pérez Castrillo á fren
te, houberon negociar coas ad
xudicatárias das obras públicas· 
para rematar as suas interven
cións. Igualmente, a pólicia lo-

reiupeLaci~Mtñ&:é--unha _ 
cal puxo en marcha un plano- _ _j_nqa~aanz-a.,_cfe Rrafrc~ Rodrf-=-

de tránsito e tratou de -pór fin á QUSF'"P-?Z-~S ,_,ji ~~dgs.a aci- _ 
dobre fila na-ci- - ~- deniaL e sóc4a 
dade, onde esta -- na-cíonaHsta-do 
prática estaba ~ rexedo~ ocia-
moi extendida. - irsta ugués X 

" -- -;;;:- -sé Clemente 
Bases para o Vlfrbanismo e-o López Orozco. 

futuro meio ambieAte son ~:a:;; ~r:~~~~ 
d d · · · ad~ante coa re-

Pero aparte das OUS OS pnnC1pa15 abili!ación ae 
intervencións 
urxentes, os obxectivos na todo o centro, o 
concellos come- control das em-
zan a pór as ba- xestión dos presas conce-
ses das suas d sionárias e a 
actuacións con- governos e extensión dos 
dicionados po- coalición servizos sociais 
las vacacións a todos os bai-
dos seus funcio- rros", indicou 
nários. Precisa- Branca Rodrí-
mente unha guez Pazos. En 
destas bases retírese á partici- Ferrol, a actividade desprega-
pación cidadá. "Nos proxectos da poro Governo municipal é 

intensa, máxime tendo en con-
Cuns recursos financeiros moi 
cativos e nalgun caso ine
xist~nte, as novas equipas de 
governo de progreso tiveron 
que botar man de modifica
cións de crédito para non para
lizar a vida municipal. En Vigo 
o concelleiro naiconalista Xa
bier Toba habilitou partidas por 
valor de catrocentos millóns de 
pesetas para continuar a activi
dade e en Ferrol o grupo de 
governo de Xaime Tello ato:.. 
pause coa dificuldade engadida 
de que o concello funciona co 
presuposto prorrogado de 1997 
pola incapacidade do anterior 
governo municipal de pactar un 
orzamento. Ademais, en Ferro! 
a maior parte da partidas están 
consumidas e hai moitas débe
das. "Por esta razón -declarou 
Xosé Lastra, o responsábel de 
política municipal nacionalista-, 
tratamos de organizar os fluxos 
internos e. estamos a traballar 
na regularización dos paga
mentos e na emisión de factu-

ContinUidode na Coruña, Ourense e Compostela . 
ta as datas vacacionais. As 
reunións do alcalde Xaime Be
llo con distintos responsábeis 
políticos da Administración au~ 

O Governo municipal na Coru
ña, Ourense e Compostela 
converva. a sua cor política ain
da que nesta última cidade in
corporouse o BNG por primeira 
vez na história. Tanto na Coru
ña como en Ourense os inqué
ritos non auguraban ·modifica
cións na composición das 
maiorias, por iso non houbo un
ha poi ítica de ''terra queimada". 
En Compostela, a incerteza po-

· 10 futuro era maior, pero os so
cialistas, que controlaban o Go
verno municipal, sempre obser
varon unha maior responsabili
dade no control do gasto públi
co, por iso a continuidade é a 
nota dominante. 

. Contado, coa incorporación do 
BNG ao Governo local de Com
postela introducíronse algun-

has modificacións na partici
pación cidadá Criouse a Con
cellaria de Relacións Viciñais e 
puxéronse en marcha os Con
se 11 os Municipais de Área. 
Igualmente, tomou corpo a 
Concellaria de Meio Ambiente. 
"A parte destas cuestións -ex-

, plicou a voceira nacionalista 
Encarna Otero-, percibimos 
que o PP non asumiu a derrota; 
tomos moi xenerosos con esta 
forza ao outorgarlle duas dedi
cacións exclusivas, pero Dosi
teo Rodríguez [cabeza de lista 
do PP] obstínase en exixir atri
bucións que corresponden ao 
Governo municipal". 

Na Coruña houbo algo que mu
dou. A nova Lei de Bases de 
Réxime Local obrigou ao Go
verno municipal socialista presi-

tonórnica e central foron nesta 
dido por Francisco Vázquez a direc_e..ión. IJ_nyxemplo snn as 
conceder a cada un dos grupos ·xestións_crcr Ministério_ae De
municipais da oposición unha - fensa_.parayer-:OeJrasp_asar -ae _ 
dedicación exclusiva, algo Go --patrirñó1:!Jo::5TIJmtci¡'.!a ~~en~--- _- -
que non contaban no pasad~ desafectado5=par~o=t1s-0- da ____::: 
En contraste, os edis socialis- defensa-: -
tas disfruta-n duns salários moi 
xenerosos. 

En Ourense o xa alcalde popu
lar Manuel Cabezas creceuse 
coa ampla maioria que lle deron 
os resultados eleitorais. "Como 
consecuéncia disto, atísbase un 
escurecimento na xestión do ur
banismo, xa que pasaron de ce
lebrarse duas comisións sema
nais a unha e a Comisión de 
Governo asumiu moitas compe
téncias nesta matéria que antes 
non lle correspondian", explica 
o concelleiro nacionalista Antón 
Sánchez Rivero. • 

O F>lanoC:le ResídüOs Sólidos ~ · 
Urbanos da Socrerdaae Galega-= -_ . 
de Meio Ambientá,:,SoGAMA, es--= ~ 
tá no ponto de-mif~da~ -corpo-~ " ~; 
ració_ns- recéA ~oiJstitüitJ:as. ~ ~-,-
Pontevedra- tr-=ata Cfe'°"par todos -- ~ •. 
os atrancos-=legais l:i_nstalaei.án - ' 
da- empacadora a~i"laboa=e = -

este concelro,- Ferrol e 'ligo -:-::--= 
queren forzaf un cá-mbio d·e = 

orientación da· política- de res-í=- - -= 
duos da-Xunta.oLr-d9-o.ter-garaci: ~ -=-~ 
tias para poderelaborar: P-lanos----;; 
próprios s-en otfafactilos_ por -=:'." · 
parte -da Administr@ÍÓJJ auto=-=-- ~=--
nómica.• -= "'= - - ~ 
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BNG e PSOE aprobaron a moción conx:unta con quince votos frente ás clez abstencións do PP. ANT 

O PP, que rexeitou a proposta cando governaba, abstívose na votación 

Bóveda recibirá unha homenaxe _ ins6tucional. 
por primeira vez en Pontevedra 
-0- A. ESTtVEZ 

Os quince votos que suman 
nacionalistas e socialistas fi
xeron posíbel que Alexandre 
Bóveda reciba unha homena
xe oficial na cidade de -Ponte
vedra. Tras catro anos conse
cutivos de intentos por parte 
do BNG, que sempre se vlron 
freados polo PP, até as pasa
das eleicións grupo maioritá
rlo na corporación, por fin se 
Iniciará o expediente para que 
Bóveda reciba a medalla de 
ouro da cldade a título póstu
mo e sexa nomeado tillo 
adoptivo. O PP abstívose por
que "Bóveda xa ten unha bo
nita estatua nunha bonita pra
za". De calquer xeito, o 17 de 
Agosto, ademais de celebrar
se os actos cívicos habituais, 
un acto institucional lembrará 
ao galeguista en Pontevedra. 

Na orde do dia do pleno do Sá
bado 31 de Xullo incluíase un 
punto especial para os naciona
listas de Pontevedra, que agora 
governan o concello. Unha mo
ción de urxencia apresentada 
conxuntamente cos cinco con
celleiros do PSOE solicitaba re
abilitar a memória de Bóveda, 
fusilado o 17 de Agosto de 
1936, quen viviu na cidade perta 
de dez anos, os que transcurren 
desde 1927 até 1936. No viciño 
Poio, consérvase a casa na que 
residiu e no bairro da Caeira, un 
monumento lémbrao desde hai 
tres anos. Sen. embargo, en 
Pontevedra, o PP, ca ex alcalde, 
Xan Luis Pedrosa á frente, ne
gouse reiteradamente a honrar 
a memória do que fara un dos 
fundadores de Caixa Ponteve
dra co argumento de "non rea
brir vellas feridas". 

Esta xustificación é rexeitada 
polo socialista Luciano Santiago 
Esperón, quen se encarregou 
de apresentar a moción urxente 

pala proximidade do 17 de 
Agosto, Día da Galiza Martir. 
"Aqui non se trata de agudizar 
vellas polémicas, senón de re
coñecer o labor dunha persoa 
moi significativa. A cidade de 
Pontevedra ten unha débeda 
con quen foi exemplar na sua vi
da", afirmou para reseñar logo 
que os socialistas sempre tive
ron unha postura favorábel a ho
menaxear a Bóveda. "Non se 
poden deixar asuntos tapados 
sobre sete lousas e o PSOE 
comparte o ideal de galeguidade 
que tiña Alexandre Bóveda". 

Esperón pediu a concesión da 
medalla de ouro mentres o pú
blico da sala de plenos aplaudía. 
Luis Bará, concelleiro de cultura, 
exlicou que ademais da urxén
cia pontual, existe unha urxén
cia histórica para este recoñece
mento. "Os anos de Bóveda e 
Castelao en Pontevedra ·son 
anos de esplendor cultural da ci
dade. Foi unha persoa que parti
cipou intensamente na vida so
cial da cidade", sinalou. Alexan
dre Bóveda foi o encarregado 
de poñer en marcha os servizos 
recadatórios da Deputación de 
Pontevedra, despois de ter sido 

Luciano Santiago Esperón, do PSOE. 

chamado polo presidente ·da ins
titución provincial Daniel de la 
Sota. Tamén reseñou o conce
lleiro nacionalista que "ainda es
tá pendente o recoñecemento á 
sua figura por parte da Caixa de 
Aforras de Pontevédra, da cal 
foi un dos fundadores". 

Un acto para a familia 

A Deputación de Ourense uniu
se ao concello de Poio na ho
manaxe de hai tres anos, tras 
aprobar o nomeamento do gale
g u ista como tillo adop,tivo da 
província. "Non ten sentido que 
Pontevedra demore máis nesta 
laboura de recoñecer a quen foi 
un exemplo de loita pola liberda
de e polo progreso da nosa te
rra", engadiu Luis Bará. Agora 
iniciarase un expedente, do cal 
Bará é instrutor, que terá que 
expoñerse quince dias ao públi
co, e despois pasar por pleno. 

Cabia a dúbida de se o PP vota
ria en contra, como veu facendo 
nos últimos anos, ou se abste
ria. Finalmente decidiuse por es
ta última postura ainda que Xan 
Luis Pedrosa non evitou dicir 
que "Bóveda xa está reabilitado 
cunha bonita estatua nunha bo
nita praza e dándolle nome a 
unha rua". 

Este ano a conmemoración do 
Dia da Galiza Mártir en Ponteve
dra terá todo o recoñecemento 
oficial. A sua viuva, Amália Álva
rez Gallego, e os seus tillos, que 
acostuman a acudir aos actos 
cívicos e políticos en Poio e 
Pontevedra, participarán desta 
vez nun acto institucional. O 
concelleiro Luis Bará espera 
que se celebre no Teatro Princi
pal. "Queremos que sexa un ac
to sinxelo, dirixido especialmen
te á suá família, e tamén quere
mos que haxa representación 
de Caixa Pontevedra e da De
putación", sinala.• 

A NOSA TERRA ~ 

Conmemórase o vixésimo-cuarto 
aniversário da morte de Moncho 
Reboiras 
A Unión do Pov.o Galega (UPG) ten previstos para 9 vin
deiro 12 de Agosto unha série de actos de lembranza de· 
Mancho Reboiras, militante deste grupo político, no 24º ca
bodano da sua marte a mans da policía. A conmemoración 
terá lugar primeiramente no Co,ncello de Dodro, onde se 
realizará unha oferenda floral no cemitério. Lago, xa de 
tarde, en Ferrol o deputado do BNG no Congreso, Francis
co Rodríguez presidirá unha concentración ás portas do 
edifído onde faleceu Reboiras. Finalmente, celebrarase un 
recital musical ao cargo de Xoán Rubia.• 

Chao Dobarro será liberado 
o trece de Agosto 

5 

As Juntas Galegas pola Amnistía anunciaron que o vindei
ro dia trece de Agosto será posto en liberdade o preso 
independentista Manuel Chao Dobarro, actualmente inter
nado no cárcere de Teixeiro, en Cúrtis, onde permanecia 
desde habia un ano. Anteriormente pasara polas cadeas 
de Carabanchel, Alcalá-Meco, Soto .(tel Real e Topas. Chao 
Dobarro foi encarcerado por primeira vez o 31 de Maio de 
1986 como consecuéncia das suas actividades como 
membro do Exército Guerrilheiro do Povo Galega Ceive e 
permaneceu en prisión un total de nove anos e meio, ain
da que entre 1986 e a actualidade, Chao estivo en liberda
de vários anos, tras pasar á clandestinidade aproveitando 
un permiso carcerário. Manuel Chao converteuse nun sím
bolo da dispersión, despois de que en Xullo de 1994 
morresen en acidente a sua irmá e o seu cuñado, cando 
viñan de visitalo en Alcalá-Meco. O dia trece ás dez da ma-· 
ñá, será recibido ás portas do cárcere de Teix:eiro e o 
catorce, as oito e meia da tarde, haberá ún acto político na 
praza do concello de Fene. • 

Falece o militante nacionalista 
Ramón Piñeiro '1upa" 
Ramón Piñeiro Beiro, "Tupa", que fora concelleiro do BNG 
en Muros e destacado militante da-UPG e da ANPG du
rante os anos 70, faleceu o pasado 27 de Xullo. "Tupa" na
ceu en Lira, Camota, en 1948 e moi novo emigrou ao Uru
guai xunto cos · seus pais. No 1 país sulamericano tivo rela
ción cos grupos guerrilleiros tupamaros, o que lle valeu .o 
alcume co que foi coñecido á sua volta a Galiza, xa na dé
cada dos 70. Ao seu regreso participa na UPG da Costa 
da Marte. Pouco despois convertiuse_ en liberado da 
ANPG, participando na organización de diferentes campa
ñas cívicas. A sua actividade política consegue o refrendo 
popular cando é eleito concelleiro polo BNG no Concello 
de Muros. Foi membro fundador da FPG, tras a sua esci
sión do BNG e, máis tarde, acusado de formar parte do 
EGPGC, polo que sofreu pena de prisión, encontrándose 
en liberdade desde 1996. • 

Os directores das residéncias da 
terceira idade da Xunta nomeados a dedo 
A Confederación lntersindical Galega (CIG) denunciou a 
intención da Conselleria de Sanidade e Servizos Sociais 
de nomear a dedo a todos os directores das residéncias 
da terceira idade dependentes da Xunta. O sindicato criti
ca esta medida porque "tenta colocar nos pastos de 
maior responsabilidade a persoas afins ao Governo Fra
ga e con carné do PP". A CIG manifestou a sua repulsa e 
pede a~ PP que explique "como se pode defender nas 
campañas eleitorais un aumento da democratización na 
Administración pública e despois ampliar a cifra de car
gos de libre designación a 1.277'.'. A política de persoal 
da Xunta está sendo, segundo esta central, 
deliberadamente amiguista, utilizando pastos de respon
sabilidade administrativa para pagar favores aos seus 
exentes eleitorais. • 

O BNG reclama protección 
contra o tendido eléctrico de Merza 
O BNG presentou unha pregunta no Parlamento de Gali
za·na que se recolle a denúncia sobre a situación que es
tán vivindo os veciños de Merza, no concello .de Vila de 
Cruces, que soportan por riba das suas casas, sen pro
tección, un tendido eléctrico de 400.000 vóltios, .cualifica
do como nocivo para a saude das persoas. A pergunta 

- nacionalista compara a indefensión dos viciños de Merza 
coas medidas do Ministério de Meio Ambiente encamiña
das a minorar o impacto ambiental dos tendidos sobre 
as águias imperiais dos espácios naturais protexidos, 
que contan cun orzamento de 90.000 millóns de 
pesetas.• 
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OPtNIÓN 

NOVOS PACTOS, A _QUEN BENEFICIAN? 

A Xunta, patronal e os sindicatos CCOO 
e UGT asinaron un novo "Acordo prao 
Crecemento e o Emprego", que seica é 
unha ampliación do anterior, pactado en 
1997, que a CIG negouse a asinar por 
non aportar milloras para a clase traba, 
lladora. Non hai dúbida que o Governo 
galego pode chegar a acordes con quen 
lle pete, pero tamén que en "democrácia" 
(da que se sempre se ,gaban) débense 
manter negociacións con todas as ~orzas 
sociais representativas, e entre as que es, 
tá a CIG. Algo que non fixeron. E non 
poden argumentar que hai dous anos o 
sindicalismo nacionalista non asinou, 
porque, este critério levarianos a que a 
Xunta só manteria reunións cos seus ami, 
gos ou forzas dependentes (será así?). 

Tampouco é de_ recibo que os sindicatos 
de ámbeto estatal aceitaran esta marxi, 
nación da CIG das negociacións (ainda 
,que rematasen non asinando), e moito 
menos que as reunións se fixesen ás aga, 
chadas, sen nengunha presión ou mobili, 
zación por parte sindical (algo que non é 
novo) . Todo foi produto da capacidade 
negociadora, dirannos os dirixentes des, 
tas centrais, pero, queda unha dúbida ra, 
zonabel, xa que a história do movemento 
obreiro ensina que todas as conquistas se 
acadaron através da loita, da presión, que 
remata en negociacion. Ademais, non 
hai nengunha medida significativa no 
pacto que a Xunta non estivese disposta 
a aplicar. Mal camiño este de ficar cada 
vez máis entrampados nas ofertas do po, 
der, en buscar migallas que apresentar 

MANuELMERA 

'Mal camiño este de ficar cada vez máis 
entrampados nas ofertas do poder, en buscar 

migallas que apresentar como unha conquista aos 
traballadores" 

como unha conquista aos traballadores e 
. xusticar a existéncia. Pense o leitor, can, 

to non se acadaria nun intre como este, 

cunha boa situacion económica, se hou, 
bese un programa conxunto, mobiliza, 
cions e unha estnitéxia unitária? A lo ita 

· dos traballadores do naval en Vigo é un 
exemplo. 

Hai un novo pacto e ninguén pode estar 
ledo se ternos en conta os resultados do 
anterior. En dous anos de aplicación do 
"Acorde polo Emprego", alérl das grandes 
declaracións, Galiza mantén a mesma ta, 
xa de desemprego e eventualidade ( cun, 
ha baixa cativa), e hai unha morea de 
traballadores sen contrato. A patronal 
teno máis claro, miles de millóns en sub, 
vencións, reducións nas cotas da seguri, 
dade social... ainda que non todos saen 
favorecidos, asi, mentres os grandes acu, 
mulan beneffcios e carros públicos as pe, 
quenas e medianas empresas perden 
clientes e ven baixar os gaf'ios. 

En fin, xa hai un novo acorde, falarannos 
das suas virtudes como hai dous ano , do 
bos e demócratas que son todos!, pero 
mentres tanto o noso país seguirá perden, 
do peso político, puxanza económica e 
despovoándose. Non pode existir un bo 
acorde cando non se lles dá saída aos 
problemas de fondo, por exemplo, á de, 
fensa dos sectores produtivos ... Que se 
pensa facer para evitar o peche da Fábri, 
ca de Tabacos, ou a redución de emprego 
en Astano, ou para que os nasos princi, 
pais estaleiros poidan construir libremen, 
te? Disto non se fala, a estratéxia é dei, 
xarse levar pola corrente e "chupar cáma, · 
ra". Farán o mesmo cun governo na, 
cionalista e de esquerdas? + 

MANua MERA é presidente da CIG 

A XUNTA XERAL DE 

ACCIONISTAS DE PROMO .. 

c1óNs· CULTURAIS GA .. 
LEGAS S.A. CELEBRADA 

o DIA 26 DE XUÑO DE 

1999 DECIDÍU CONVO-

CAR UNHA AMPLIACIÓN 

DE CAPITAL DE 8.400 
ACCIÓNS CUN VALOR 

NOMINAL DE 5.000 PTAS. 

ACCIÓN E UN MONTAN-

TE TOTAL DE .42.000.000 
CUN . PERÍODO DE SUS ... 

CRIPCIÓN QUE VAI DO 

1 DE XULLO AO 30 DE 

SETEMBRO DE 1999. 

Se vostede desexa ser accionista de A N osa Terra 
pode ingresar o diñeiro da seguinte forma: 

• CONTADO: 

-Mediante cheque emitido a favor de A!lOSA mBA. 
- Mediante ingreso nas cantas 2091.-0501.-61, 
304003-8976 de Caixa Galicia ~2080--0000, 79~-
0040233801 de Caixa Vigo ambas de Vigo, especificando 

.. "Ampliación de Capital Social Promocións Cuturais Ga-
legas S.A. 6/99" e nome, enderew e NIF de quen o fai. 

• DOMICILIACION DO PAGAMENTO A TÉ 6 MESES. 

O:>ntta o ingreso emitirase resgardo provisório até a entrega dos títulos. Pre
z.o de cada acción: 5.CX:XJ-pta. Os novos accionistas pagarárrunha -prima de 
2.500 pta. polo que o prezo final de cada acción para es tes será de 7 .500 pta. 

Pode recabar máis información no teléfono' 986 433 830 ou ben nas· ofi
cinas de A Nosa T erra, sitas na rua do Príncipe 22 baixo, de Vigo. 

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 
Sr. Director · 
Rógolle que a partir desta data se sir:van atender con cargo á miña conta corrente/de aforros Nº 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .1 1 1 1 1 1 
os documentos de cobro que lle sexan apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. en conceito de compra de .......... accións da seguinte 
forma: ........ mensalidades de ........................... pta. cada un ha. 

TITULAR DA CONTA 

Nome .......................... Apelidos Banco/Caixa .................................................................... . 
........................................... N.l.F. Axéncia Nº ............ Enderezo .......................................... . 
E;nderezo .. · ..................................................................... . 
C.P. ........................... Localidade .................. : .................. . Localidade ...... ..... .. ..... .. ..... .. . Província .......................... . 
Prov.íncia ..................... Teléfono ................................... . . .......................... a ............ de ............................ de 1999 
Profisión .......................................................................... . Asinatura 

L------------------------------------------------------------------------------~----------~--------------------------------------------------~--~---
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O populismo de Saltar enfréntase á luva de seda de Manuel Cabezas 

Ourense cenifica a crise post·eleitoral do PP 
Ourense é a província na que 
se cenifica con maior clarida
de o enfrontamento xurdido 
no interior do PP despois dos 
resultados eleitorais do pasa
do trece de na província Ou
rense confróntanse dous esti
los tan diferenciados como os 
representados polo presiden
te da Deputación e provincil 
do PP, Xosé Luís Baltar, e po
lo alcalde da capital, Manuel 
Cabezas. 

Os resultados acadados por 
Cabezas reforzaron e amplia
ron a maioria absoluta que xa 
tiña o PP na cidade de Ouren
se. O alcalde convertíase no de 
maior base eleitoral entre os 
populares galegas e o seu. no
me -igual que o doutros alcal
desw defenestrados das candi
daturas como García Diez
comezou a soar a recámbio, 
sen especificar para que. Ca
bezas, tan pronto como come
zaron os rumores, desmentiu 
ter máis altas aspiracións políti
cas , pero de momento X(! vai 
ser o substituto de Xúlio Alva
rez Núñez, até agora presiden
te da Federación Galega de 
Municípios e Províncias. 

En realidade, Cabezas si reali
zara unha crítica á política de 
Saltar, dicindo que os resulta
dos na província non acadaran 
un nível desexado inicialmente. 
Así , falou de "falta de sensibili
zación e, diríamos , mobiliza
ción". As suas críticas, ademais, 

No Congreso do PP en 1998 Baltar actuou en plan estrela. En Outubro xa non será o 
estrado congresual unha pasarela de logras. 

emarcábanse no horizonte da 
próxima renovación da cúpula 
provincial do PP ourensán, que 
terá que celebrar un congreso 
denantes da convocatória gale
ga de Outubro. 

Ante as veladas críticas de Ca
bezas, que despois dixo que ian 
dirixidas a outros ámbitos parti
dários e non á província de Ou
rense, Xosé Luís Saltar recolleu 
o envide e retou a Cabezas a 
apresentar a sua candidatura. 
"Se xurde alguén para dirixir o 
partido, eu póñome á sua dis
posición", dixo Saltar, matizan
do posteriormente que non fai 
"pulsos". 

De momento, Manuel Cabezas 
vai gañando poder e será el o 
candidato do PP a dirixir a Fe
deración Galega de Municípios 
e Províncias, en lugar do actual 
presidente e alcalde poP,Ulf!.r do 
concello de puiroga, Alvarez 
Núñez. Un candidato da terceira 
cidade galega en habitantes 
fronte aun repr€sentante da ma
oria rural que reivindica Baltar" 
como "os da gorra". 

Cabezas gaña e Cuiña perde 

O alcalde de Ourense vai esca
lando pastos no seo do partido, 
pero con coidado, evitando en
frontamentos cos inimigos máis 

difíceis de bater. O vivido en 
Ourense representa a tirapuxa 
global do PP galego: Cabezas 
representa o modelo polido que 
se contrapón a Saltar, cun estilo 
máis populista e un indisimulado 
gasto polas relacións clientela
res. Pero Cabezas sabe que 
Baltar non aspira a máis que á 
Deputación de Ourense e á pre
sidéncia provincial do PP, polo 
que non lle convén enfrentarse 
con el. 

Qs cámbios no PP xa apontan 
ao modelo que representa Bal-

o tar, ainda que el con probabili
~ dade sobreviva a este recámbio. 
~ Quen non ten asegurada a con
~ tinuidade é o secretário xeral do 
~ PP galego, Xosé Cui~a. que pa-

rece sinalado desque en Madrid 
se lanza a directiva da relativa 
incompatabilidade entre posta 
guvernativo e orgánico no parti
do, do que Javier Arenas é es
tandarte. Fraga xa dixo que Gui
ña terá ser conselleiro ou secre
tário xeral, pero que non poderá 
compatibilizar os dous pastos. 
En realidade o presidente busca 
un secretário xeral que se adi
que en exclusiva ·ao partido e 
ten capacidade para nomear un 
vicepresidente que vaia venti
lando a sucesión. Apeado da · 
secretaria xeral, Guiña quedaría 
de segundón no Governo. O vi
cepresidente do partido talvez 
poderia ser !.mha persoa corno 
Cabezas, un político ainda por 
baquetear, non maleado pola 
loita partidária. + 
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O Govemo non retira a 
peaxe A Bárcala·A Coruña 
como "opción polí6ca11 

En resposta a unha 
pergunta do deputado do 
BNG Francisco Rodríguez 
sobre a posibilidade de li
berar a peaxe do tramo A 
Barcala-A Coruña na A-9, o 
Executivo aclarou que "a 
peaxe é unha opción políti
ca, ao igual que a non pea
xe, e este tema non pode 
ser considerado dun xeito 
illado!'. Para o Governo, un 
levantamento da peaxe na 
rede estatal de 
autoestradas "obrigaria ao 
pagamento de indemniza
·cións moi elevadas ás em
presas concesionárias des
te servizo". + 

O BNG denúncia a 
persecución dun 
concelleiro de (recente 

O BNG do Condado e A Pa
radanta manifestou o seu ple
no apoio a Veloso, concellei
ro deste partido no Concello . 
de Crecente, denunciado re
centemente polo alcalde des
ta localidade por inxúrias e 
calúmnias. Para os naciona
listas, Veloso é vítima de per
secución por parte do rexedor 
local. O BNG ere que o acoso 
contra Veloso responde ao 
"nervosismo do alcalde, que 
teme as responsabilidades 
que se poden derivar das de
núncias ante a Xustiza por un 
su post o delito eleitoral". + 

Imaxes da 'fatiga DE n10Nis10 PEREIRA 

Unha crónica visual do mundo do traba/lo na Caliza contemporánea coa que se restauran as angurias, 
os labores e o protagonismo dos homes e mulleres que, en epopeia colectiva, estabeleceron o roteiro para a construción do país. 

A Nasa Terra 
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1 Edificio Sarmiento 
6 Agosto - s Setembro 

2 Edificio Sarmiento 
6 Agosto - s Setembro 

3 Pazo Provincial 
6 Agosto - s Setembro 

4 Pazo de Congresos 
2 Agosto - 12 Setembro 
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DEPUTACIÓNDEPONTEVEDRA CONCELLO DE POKTEVEDRA 

5 DE AGOSTQ DE 1999 

·O Martes tres, os viciños conseguiron parar 
temporalmente os traballos do encaro 

1 

-:~ Con6nuan as obras no Umia 
· pésie a orde de suspensión cautelar 

-0-P.B. 

A meia tarde do Martes tres de 
Agosto e despois de case 
duas horas de tensión, arre
dor de 300 viciños dos conce
llos de Caldas, Cuntis e Mara-

un a un, ante o xuíz. Asimesmo, 
unha vez que a Xunta fixo públi
ca a sua intención de seguir 
adiante co encaro , levantaron 
acta notarial e trasladárona un
ha vez máis ao Superior. 

ña consegui~on deter as obras O Martes tres en presenza dos 
do encoro Umia no lugar da deputados do BNG Francisco 
Baxe. A boa nova durou pou- Trigo e Salomé Álvarez, os vici-
co tempo. O Mércores catro ñas subíronse ao muro da presa 
menceu cunha dúcia de fur- e estiveron concentrados no lu-
góns da Garda Civil despraza- gar até que obtiveron dun man-
dos até a zona para seguir ve- do da Garda Civil o compromiso 
lando pota construción da pre- de que ordenaria a sua paraliza-
sa. Ao peche desta edición os ción. Pero ao dia seguinte, a 
afectados cortaban o tráfico a presenza de doce furgóns das 
altura de Caldas para denun- forzas de seguridade volvía ga-
ciar a actitude da Xunta, que rantir a continuidade dos traba-

_, .. -.~ deu orde de seguir cos traba- _ llos. 
·.~:~!los-para .levantar a presa. 

· · · A Xunta xustifica a sua actua-
Durante os últimos meses os vi- ción mantendo que non é certo 
ciñas dos tres concellos eran que haxa fincas que se teñan 
coñecedores da senténcia do que ser devoltas "porque todos 
Tribunal Superior que no mes os terreas están afectados polo 
de Abril declaraba nulas as ac- conxunto da obra". Pero para a 

· tuacións para con'struir o enco- portavoz da Coordenadora An-
ro, rexeitaba a declaración de tiencoro, Paloma Fernández, "o 

· utilidade públiGa ·0 bloqueaba as Tribunal anulou o encaro, digan 
expropriacións d_as p·arcel'as o que digan os señores da Xun-
afectadas, abrigando · a devolver ta e ainda que a senténcia non 
aos seus proprietários os terre- sexa firme até que se pronúncie 
os nos que ainda non comeza- o Tribunal Supremo, este fallo 
ran os traballos. A Xunta recu- supón a sua execución provisio-
rre u a senténcia e no Úmia nal, o que implica devolver as 
agardaban que o Tribunal Supe- terras e paralizar as obras". A 
rior decidira a suspensión caute- Coordenadora tamén fixo públi-
lar das obras, orden que a Coor- ca unha providéncia dirixida po- · 
denadora A(ltiencoro fixo públi- lo presidente do Tribunal Supe-
ca o Sábado 31. rior ao conselleiro de Política 

Sen embargo, as máquinas se
guiron traballando e o Luns dia 
dous representantes da Coorde
n ad ora e un cento de viciños 
encerráronse no Xulgado de 
Caldas para denunciar os feítos, 

Territorial, Xosé Cuiña, na que 
se pede que "a maior urxéncia 
posíbel e via fax informe a este 
Tribunal das dilixéncias prática
das para dar estrito cumprim.en
to ao auto de suspensión con 
data do 14 de .Xullo pasado".+ 



99 

1, 

¡ , 

5 DE AGOSTO DE 1999 

Como valora o pacto de go
verno entre o BNG e o PSOE 
en Compostela? 

É o que demandaba a cidadania 
que lle deu nas eleicións un aval 
maior ao BNG para que hoube
se un governo de coalición. O 
proceso foi exemplar porque, 
dunha negociación difícil, o úni
co que se percibiu foi o resulta
do final. Os viciños tomaron 
conta · tamén dunha práctica de 
traballo que se viña dando de 
acordar pontos entre as duas 
forzas durante estes catro anos, 
en espeGial no nível orzamentá
rio e valoraron ese feíto positiva
mente. O BNG tiña claro que 
había que dar unha alternativa 
ao PP comezando polos conce
llos como unidades políticas on
de a vida dos cidadáns ten unha 
maior plasmación para logo vi
sualizar que tamén é posíbel na 
Xunta de Galiza. 

Só dous dias despois das 
eleicións as duas forzas che
gaban a un acordo a nivel na
cional. A que se debeu tan rá
pido entendimento? 

Había que pular por esa opción 
e proba diso foi a actuación do 
BNG. Sabíamos que o país ne
cesitaba osíxeno, ilusión e un 
proxecto que permita a partici
pación da xente na vida política, 
en democrácia para o que os 
concellos son entidades funda
mentais. Queriamos tamén unha 
xestión amparada nun proxecto 
político nacional e progresista 
cunha defensa da povoación no 
seu conxunto e unha aposta po
lo desenvolvemento territorial e 
polos servizos sociais. Os acor
des afectan a máis do 50% da 
povoación e en Santiago eramos 
conscientes de que tiñamos un
has obrigas engqdidas como ca
pital da nación. E un reto históri
co e en democrácia é importante 
aprender a practicar governos 
en minoria, a negociar. 

Semella como se os pactos 
fosen máis fluídos nas cida
des nas que a alcaldía era do 
PSOE. 

A impresión que a cidadania tivo 
foi que o acorde foi posíbel con 
máis facilidade onde o BNG tiña 
unha capacidade negociadora 
maior e que cando o PSOE era 
esa parte puxo dificuldades. Pa
rece que cando a alcaldia que
daba despexada para o PSOE, 
o BNG era máis xeneroso, pero 
a estas alturas dos pactos só se 
pode facer un balance positivo. 
Concebimos a negociación co
mo un todo, cun programa co 
que traballar e uns instrumentos 
para plasmalo e así negociouse 
o proxecto, as áreas, os meca
nismos de comisións e as res
ponsabilidades políticas directas. 

O BNG xestiona as áreas que 
responden aos seus intereses 
programátif?OS? 

Consideramos que as áreas que 
neste momento levamos direc
tamente, máis a própria comi
sión de governo, permítennos 
un traballo sério no programa 
conxunto co perfil próprio que o 
BNG ten que ter dentro do go
verno. Nese nivel, abrir brecha 
en relacións veciñais; traballar 
no património e facenda, na 
cuestión meioambiental, no cas
co histórico, na educación, no 
Consórcio ou na área da muller 
vainos permitir demostrar dentro 
do governo, que é un só, o noso 
perfil e as navidades que apor
tamos non só ao programa en si 
senón ao xeito de governar. 

GAL:IZA 
ANOSATERRA 

Encarna Otero 
"O balance dos pactos é positivo e f ai confiar nunha 

alternatiya para a Xunta" 
~ CARME VIDAL 

ENCARNA OTERO É A PRIMEIRA TENENTE ALCALDE DO CO~CELLO DE SANTIAGO. DESDE 1991 PERTENCE Á 

CORPORACIÓN MUNICIPAL COMO VOCEIRA DO GRUPO NACIONALISTA, QUE AUMENTOU DE DOUS A CINCO 

MEMBROS NAS ULTIMAS ELEICIÓNS. OS RESULTADOS DOS COMÍCIOS MUNICIPAIS PROPICIARON A COALICIÓN 

ENTRE O PSOE E O BNG QUE AGORA GOVERNA A CAPITAL GALEGA. ENCARNA OTERO DEFINE NESTA ENTREVIS

TA O MODELO DE CIDADE QUE DEFENDEN EAS LIÑAS POLÍTICAS QUE VAN PRIORIZAR NA XESTION MUNICIPAL. 

Ás veces escoitase que San
tiago está especialmente ben 
tratada presupostáriamente. 

Non se pode esquecer que é a 
capital de Galiza e, como tal, ten 
o direito de recoñecemento no 
mundo e a abriga de que todo o 
país se sinta representada nela. · 
Puxéronse en marcha proxectos 
importantes como o Plan Espe
cial do Casco Histórico ou a cria
ción do Consórcio como conse-

cuéncia de ser declarada Patri
niónio Universal pero ás veces 
criase un espellismo. Neste mo
mento ternos pendentes temas 
tan importantes como a cone
xión por autovia con Lugo.e Ou
rense. O aeroporto máis impor
tante de Galiza non está unido 
coas sete cidades por vias rápi
das cando é o único con capaci
dade para tráfico internacional e 
mercadorias. Quedan moitas in
fraestruturas sen executar, non 

ANDRÉS PANARO 

ternos conservatório de música 
e dánza, nen Escola de Idiomas 
e acábase de aprobar o proxec
to de criación dunha biblioteca 
que até o momento non habia. 
Ternos 200 quilómetros de terri
tório rural con 29 parróquias que 
son as grandes esquecidas, o 
que é responsabilidade dos go
vernos anteriores. Santiago é un 
dos concellos maiores de Galiza 
e cómpre agora priorizar o traba
llo no rural que conta cun grande 

• 
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património e unha importante 
actividade económica. Aquí está 
o mercado de gando máis im
portante de Galiza no que se 
moven 16.000 millóns de pese
tas anuais e ternos tantas vacas 
como habitantes. En canto ao 
património irnos inventariar e di
vulgar a arquitectura popular e 
os edifícios de uso comun como 
fontes, muiños ou lavadoiros 
porque ai está acumulada a me
mória colectiva. Outro obxectivo -
é abrir o enorme património reli
xioso para que poda ser visitado 
e para iso estabeleceuse unha 
importante via de diálogo coa 
lgrexa. 

Vostede ten responsabilidade 
na área de Casco Histórico, 
Compostela foi louvada polo 
seu proxecto de reabilitación 
pero ten un grande problema 
de oferta na vivenda. 

Hai que dar un salto. Até agora 
reabilitáronse casas onde vivia 
xente e iso foi importante para 
dignificar a calidade de vida de 
persoas maiores con poucos re
cursos, pero o segundo reto é 
habitar casas que están balei-, 
ras. O metro cadrado no casco 
histórico é o máis caro da cidade 
e ternos que compatibilizar a 
conservación e reabilitación coa 
política de vivenda. O proxecto 
que se vai implantar é o de pisos 
tutelados. O Concello reabilitará 
vivencias que sairán ao mercado 
como pisos de aluguer, os pro
prietários que non poden em
prender as . obras ven renovar o 
seu património e o concello xes
tiónao o tempo necesário para 
amortizar a rehabilitación. 

Fala da auséncia de infraes
truturas culturais básicas co
mo un conservatório cando a 
Xunta anúncia o proxecto c;le 
Cidade da Cultura. 

Santiago é lugar de convivéncia 
de culturas pero pódese conver
ter nunha feira das milagres. Hai 
que sintetizar esa dimensión cul
tural coa capacidade de i11tegra
ción da. povoación que se pode 
plasmar na capitalidade cultural 
do ano que ven. Tense que po
ñer en marcha un proxecto cultu
ral galego no que Santiago cum
pra un papel importante pero non 
queremos barbaridades como os 
7.000 millóns de diñeiro público 
investidos no Monte do Gozo. 
Gostarianos coñecer cal é o pro
xecto cultural que a Xunta ten pa
ra Galiza pero o único que sabe
mos da Cidade da Cultura é que 
hai un anteproxecto encargado a 
un grupo de arquitectos que deci
dirá un xuri no que o concello es
tará representado a través do al
calde. Non precisamos un efecto 
Guggenheim porque xa ternos a 
Praza do Obradoiro queremos un 
proxecto integrador e divu~gador 
do que e Galiza. 

Por que participou o grupo 
municipal do BNG nos actos 
institucionais do 25 de Xullo? 

Cando asumimos o governo 
aceitamos representar á cidada
nia en todos e cada un da'queles 
aspectos no que o concello ten 
que estar presente que, no caso 
de Santiago, son moitos por ser 
a capital da nación. Podemos 
ter discrepáncias e mesmo plan
texar modificacións se governa
mos a Xunta ou o Concello pero 
neste momento ternos obriga de 
responder ás demandas que a 
institución ten e que non depen
den de nós sós, senón que ve
ñeñ condicionadas pola función 
de .capital á que o concello ten 
que dar resposta. • · 
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O informe de Caixa Galicia destaca a caída da, produci~n agrícola 

A economia galega medra por baixo da média estatal 
., 

-0- ALEXANDRE XIRÁLDEZ 

A economía galega medra me~ 
nos que a do resto do Estado. 
Esta é unha das conclusións 
que a Fundación Caixa Ga/icia 
vfm de publicar no seu informe 
sobre a economia galega dos 
anos 97 e 98. 

Os autores da publicación ob
servan unha mellara da situa
ción con respecto ao biénio an
terior en aspectos como o de
semprego. Así e todo, mália a 
mellara, Galiza creceu menos 
que o resto do Estado· español. 
Ademais, os indicadores econó
micos da segunda metade ·do 
98 permítenlle a Caixa Galicia 
prever unha desaceleración no 
ciclo económico. 

durante o ano 97 para pasar a 
sofrer no seguinte unha "impor
tante contracción". Este deterio
ro debeuse fundamentalmente á 
caída da produción agrícola e, 
menos, da forestal. No tocante á 
pesca, est~ mantívose estanca
da-debido ás dificuldades en ca
ladoiros como o marroquina e á 
baixada das vendas no mercado 
asiático pOr mor da crise finan
ceira. En cámbio, o subsector 
gadeiro experimentou un creci
mento sostido do 2% e do 3% 
anuais. 

A renda do subsector agrícola 
caíu algo máis dun 4% durante 
os dous anos. Sen embargo, a 
renda por traballador neste 
sector primário aumentou debi
do a que continuou a forte di
minución da man de obra. Ain
da que houbo menos ingresos, 
foron menos os traballadores 
para repartir; minguaron a un 
ritmo superior ao· 12% cada 
ano. A ·mellora da renda por 
ocupado non se debe u · polo 
tanto a un me_llor comporta
mento da nosa agricultura se
nón a unha merma do número 
de salariados. 

Perxuízos da PAC 
O paro urbano impide que as cidades absorvan á poboacián que sae do agro. 

rendíbeis como noutros lugares 
con mellares instalacións. Aten
der a este aspecto deberia 
constituir o outro pear, fóra das
subvencións por produción, da 
PAC segundo os autores do in
forme de Caixa Galicia. 

lndústria e servizos 
a bon nivel 

A indústrja converteuse no ver
dadeiro tirón da economia gale
ga. Foi así que o crecimento do 
emprego neste sector acadou 
un 10, 1 % interanual, o segundo 
mellor rexistro da década. De 
forma que no 1998 habia 
162.500 persoas empregadas 
neste sector e o u tras 98. 000 na 
construción. Este subsector da 
construción ficou afastado da 
melloria da indústria e mantívo
se case sen crecimento. Final
mente, no informe advírtese de 
que continua o minifundismo in
dustrial galego. Só o 1,4% das 
empresas galegas teñen un ca
dro de persoal de máis de 50 
traballadores. 

O sector servizos continuou a 
ser o que máis xente ocupou: 

~ 475.500 no 98 . O crecimento 
<( neste caso resultou similar ao 

do resto do Estado, pero a fins 

Frente ao que Caixa Galicia 
considera unha evolución positi
va do desemprego no Estado, 
en Galiza os resultados son 
bastante máis febles. Mentres 
que no Estado a taxa de ocupa
ción medrou a un ritmo médio 
anual do 3,2%, a taxa galega 
unicamente puido facelo a un 
moi inferior 0,4%. Oesta manyi
ra, a fins do 1998 había rexistra
dos en Galiza 192.600 parados, 
dun total de povoación activa de 
1.110.500 persoas. Outro dado 
negativo é que o paro galega de 

. longa duración é maior que o 
español: o 61,6% dó total por un 
54,9% no Estado. 

A deficiente situación do noso 
sector primário veuse perxudi
cada pota reforma da P01ítica 
Agrária Comun (PAC) da Unión 
Europea. Esta reforma consoli
dou dous atrancos. Por unha 
banda persisten os fortes dese
q u i líbri os da reparto desigual 
das subvencións. Asi, as axu
das á produción láctea conti
nuan a ser por "vaca virtual" ou 
aquela vaca que conta ·na cota 

de cada país. Se ternos en con
ta que en Galiza hai 350.000 to
neladas de leite que non contan 
para a Unión Europea, o investi
mento na Galiza resulta moi in
ferior a aquelas zonas da Unión 
nas que se igualan "vacas vir
tuais" con vacas reais. E toc:to is
to mália aumentar na revisión 
da PAC a cota láctea do Estado 
en 550.000 toneladas; a todas 

luces insuficiente cando o -exce
dente do Estado é de un millón 
de toneladas. 

do 98 Caixa Galicia percibe un
ha modesta desaceleración. Os 
servizos experimentaron un di
ferente comportamento segundo 
se estaban dirixidos ou non ao 
mercado. Oeste xeito, os servi
zos para venda tiveron un alto 
nível de actividade mentres que 
os non destinados á venda exi
ben un crecimento máis ralenti
zado, especialmente os trans
portes.+ 

O sector primário, que ocupaba 
no 1998 a 181 . 700 persoas, se
gu iu a lastrar o bon comporta
mento xeral dos outros secto
res. Oeste xeito, o subsector 
agrícola permaneceu estancado 

Nos milleiros de páxinas escritas sobre a 
emigración galega ao longo dos anos 
abonda o enfoque histórico e a análise das 
causas do fenómeno. Pero os nasos poetas 
construiron a epopeia, choraron pola terra 
que se quedaba sen fillos e deixaron para a 
história un enfoque lírico do que poidera
mos considerar como a ferida máis fonda 
que se lle causou ao naso país. En desga
rradoras páxinas de onte e de hoxe cal
queira interesado pode achegar-se á imen
sa dor de xeneracións enteiras de galegas 
que viron como se destruía a ·sua família. 
Moitos nunca voltaron, nen voltarán. A 
emigración separou a país de fillos, a ir
máns, alonxou a netos que nunca coñece
ron aos seus avós, a sobriños que nunca 
viron aos seus tios. Co tempo, o peso do 
enfoque emotivo caiu como unha imensa 
lousa sobre outros achegamentos ao pro
blema seguramente máis práticos. 
,/ 

Pero o incontestábel é que hoxe existe 
unha Galiza exterior, con todas as cons~
cuéncias. Unha Galiza emigrante que se
gue a mirar para a terra, para a Pátria. 
Homes e mulleres que manteñen con or
gullo a sua condición de galegas nos paí
ses de acollida. O problema mantén-se 
cru, vixente, absolutamente claro: como 
se pode facer desde o Governo galega pa-

Por outra banda, a reforma da 
PAC afondou a escasa compe
titividade do sector primário ga
lega ao non ter en conta a cali
dade das infraestructuras. Oeste 
xeito, os mesmos cartas en sub
vencións en Galiza non son tan 

Emigración e· proxecto de país (II) 

ra integrar a esa Galiza exterior dentro do 
prÓceso de construccióbn soberana do no

-so país? 

Par:a nós está claro que unha tarefa de tal 
dimensión só pode ser abordada polas for
zas políticas nacionalistas. Desde a dereita 
e o progresismo centralistas españois non 
hai resposta para este problema. P-P e 
PSOE non consideran o da integración da 
emigración como un 
problema a resolver. 
Para eles os emigrantes 

senvolveremos os aspectos práticos de tan 
·relevante asunto. Son eles, ao noso en
tender: 

1.- A integración dos centros galegas es
pallados polo mundo dentro dunha políti
ca de acción exterior do Govemo galega. 

2.- A integración da rede de pequenas e 
medianas empresas instaladas pola emigra

ción dentro dun plano 
de impulso á econo
mia galega mediante a 

son "residentes ausen
tes", obxeerivo eleito
ral, pasto de xiras en 
campañas e celeiro de 
votos. 

Sen embargo, para o 
proxecto de construc
ción nacional de Gali
za a emigración pode
se constituir nunha 
forza social, política e 
económica de grandes 

'Para o proxecto de 
construcción nacional 
de Galiza a emigración 

pode .. se constituir 
nunha forza de grandes 

dimensións" 

asociación, as joint
ventures, programas de 
investigación e desen
volvemento, aso
ciación para apertura 
de mercados de expor
tación, aportes de ca
pital para o investi
mento en Galiza, etc. 

3.- A integración dos 
centros galegas no ex
terior dentro dun am
bicioso plano de acdimensións. Pero hai 

que i.ntegralos no proxecto respeitivo , 
tanto no plano dun programa nacionalis
ta patriótico, como no aspecto puramente 
organizativo. Nas próx~mas entregas de-

ción cultural, de espallamento e normali-
zación da nasa língua, de intercámbio uni
versitário, de edición de libros, de produ
ción audiovisual, musical, de criación dun 

mercado de consumo cultural de produtos 
galegas que pode chegar a ser xigantesco 
só tomando en conta os mercados poten:. 
dais. 

4.- A elaboración por parte do Governo 
galego dun plano de retomo das novas xe
neracións, dos fillos e netos de emigrantes 
con alta cualificación profisional. Tal pla
no tomará en conta as necesidades do na
so país en canto a capital humano cualifi
cado. Resulta chocante que a Galiza teña 
taxas de natalidade negativas cando polo 
mundo adiante hai centos de miles de ga
legas xóvenes e deceas de miles de nenas 
que poden revitalizar Galiza e traer toda 
unha experiéncia cultural nova que pode 
abondar en benefício do naso país. 

5.- A elaboración por parte do Gov.erno 
galego dun plano de' asisténcia sanitária in 
situ para os emigrantes da terceira idade 
que se encontren en condicións precárias, 
incluindo o repatriamento de ser o caso. 

Con ese programa na mau, e moitas cau
sas máis que sairán no debate, as forzas po
líticas nacionalistas deben volcar-se cara 
aos principais núcleos da emigraci9n, a 
ilusionar, a convencer e a organizar. E tra
ballo dabc:mdo para os próximos anos.• 
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Acu~an a Consellaria de Agricultura de deixación de funcións por permitir que as lácteas impidan a libre competéncia Formalízase a fusión das 
caixas do sul de Galiza · O produtores de leite mobilízanse en contra 

da baixada de prezos imposta polas empresas 
-0- P.B. 

Os labregos están a preparar 
mobilizacións coas que de
núnciar a política que están 
a seguir as empresas lácte
as, que compran o leite a 
prezos máis baixos dos ne
gociados e que xa anuncia
ron que non ian recoller o 
que se pase da cota. As pro
testas desenvolveranse o 
Martes 10 ás 11 e média da 
mañá diante da Consellaria 
de Agricultura, en Compos
tela, e o Xoves 12 ao pé de 
Complesa-Ram, en Nadela, 
Lugo. Están convocadas po
lo SLG, USAG, as cooperati
vas e pequenos grupos de 
produtores. 

coller o "leHe. negro", e dicer, 
aquel que . sobrepase a cota 
que ten asignada cada explo
tación. 

Para os afectados, o sector 
tranformador non é o único 
responsábel da baixada dos 
prezos e da aplicación estricta 
do sistema de cotas e acusan 
á Consellaria de Agricultura 
de deixación de funcións. 
"Neste momento non existe 
nengun organismo interprofe
sional no que poder dialogar -
di Dacal. Antes tiñamos a Me
sa do Leite pero o conselleiro 
xa se encargou de liquidala 
nada mais tomar posesión. 
Sabemos que estas mobiliza
cións son unha aposta. arrisca
da pero as circunstáncias nas 
que se está movendo o sector 
son moi precárias e cómpre 
unha resposta". 

Para o representante do SLG a 
política que están a seguir as 
lácteas responde a intereses 
políticos e economicos. "O Mi
nistério e a Xunta presionan pa
ra que sistema de cotas se apli

Desde o pasado 3 de Agosto 
as antigas Caixas de Aforros 
de Vigo, Ourense e 
Pontevedra ficaron 
fusionadas diante do rexistro 
mercantil como Caix~ de 
Aforros-Cie Vigo e Ourense, 
que terá como nome 
comercial "Caixavigo e 
Ourense". Nun primeiro_ 
momento, a fusión afectará 
só a Caixavigo e Caixa 
Ourense, mentres que Caixa 
de Pontevedra se incorporará 
no próximo ano.+ 

A TAP aumentará 
espectacularmente os voós 
intemacionais desde Porto 

Os produtores de leite levan 
tempo observando como se 
produce unha importante bai
xada do prezo do leite. Queí
xanse de que as empresas es
tán a incumprir os acordes aos 
que chegan coas cooperativas 
e os labregos que se agrupan 
para negociar co sector trans
formador. "O problema é que 
cando intentan buscar un novo 
comprador atopan todas as 
portas pechadas porque existe 
un acorde entre as empresas 
para bloquear o sector e que 
os produtores, ao non poder 
escoller, teñan que asumir as 
condicións que elas impoñen", 
sinala Manuel Dacal, do SLG. 
Ao tempo as empresas xa 
anunciaron que a partir do 
mes de Setembro non ian re-

que de Xeito estricto para desa- Os produtores denúncian que a Xunta permite que as lácteas impidan a ribre campeténcia. 

A compañia aérea 
portuguesa TAP anunciou 
que aumentará nun 86 por 
cento os voos 
internacionais que saen do 
Porto. As rutas máis 
beneficiadas serán as que 
unan esta cidade 
portuguesa con Sáo Paulo, 
Rio de Janeiro, Recife e 
Caracas. O alcalde desta 
cidade, Fernando Gomes, 
salientou que a medida da 
TAP convertirá ao Porto na 
cidade mellor comunicada 
do noroeste da Península 
·ibérica.• 

nimar aos produtores e que ca
da vez desaparezan máis explo
tacións -comenta. 

Por outra banda están os intere
ses económicos das próprias 
empresas. Estas práticas permí
tenlles ter control absoluto sobre 
o sector produtivo. Fan o repar
to de tarta e impoñen os prezos 
de compra'.'..+ 

O caso de Martin Bangemann 

Os funcionários da UE deben esperar, por leí, cando menos tres 
anos anies de incorporarse a unha empresa privada relacionada co 
sector no que antes exerceron o seu traballo. Por iso reclama· a aten, 
ción que a fichaxe de nada menos que o comisário de T elecomuni, 
cacións, Martin Bangemann, pola compañia Telefónica, antes mes, 
mo de ter presentando a sua dimisión na UE, seña causa dunha san, 
ción mínima. O tema pasa a formar parte do núcleo de sombras que 
rodea a relación entre as grandes empresas e o comisariado da 
Unión. 

Bruxelas, sen embargo, ten a cada un maior peso sobre a política 
que afecta directamente aos cidadáns. Recentemente a Comisión 
abriu un expedente contra as axudas fiscais do País Basca e Navarra, 
actitude que foi contestada enerxicaménte polos nacionalistas. O 
PNV, en concreto, considera que a acción da UE tende a devaluar o · 
Estatuto Basca. · 

Máis loábel parece a decisión do govemo europeo de enmendar á 
axuda do Governo espafiol ás eléctricas. Unha axuda de 1,3 billóns 
de pesetas, nada menos, que boa parte da opinión pública considera 
un regalo inxustificado. As eléctricas, non só fan negócio grácias á 
privatización, senón que logran unha surprehdente subvención sob 
o capítulo dos chamados Custos de Transición á Competéncia 
(CTC). 

O poder executivo de Bruxelas non vai acompañado, como xa se 
ten <lito, de máis democrácia. O gov.emo europeo opera lonxe dos 
cidadáns e lonxe das pequenqs nacións. o parlamento continental 
verá aumentado o seu poder na próxima lexislatura, pero a mellara 
non parece que vaia ser decisiva. Os comisários son nomeados indi, 
rectamente polos Estados e está claro que mandan máis os Estados 
que máis cotizan ao oizamento, versus Alemafia. O sistema poderia 
ser lóxico desde o ponto de vista global, pero non está claro que be, 
nefície os intereses de todos os países, nen que corrixa os iniciais de, 
sequilíbrios intercomunitários. • · 

Especialidades en: 

Redes de 
Comunicadóns 

""""----- · Servidos Telemáticos 
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Cando pica a faneca brava 
* XOÁN RICOY LAGO 

Andrea achegábase coxeando á 
súa nai desde a beiramar, na 
praia das figueiras nas illas Cí- . 
es, e a un paso dela .chora des
consolada mentres a nai abra
zándoa lle pergunta a causa do 
pranto. Algo me picou no pé, dí:-

. xolle entre saloucos. Ao mo
mento unha amiga da nai dicía
lle que tivera que ser unha fane
ca brava, que lle habia que bo
tar amoníaco e na súa falta me
xarlle por riba, despois mazarlle 
o pé cunha pedra e andar. Na- · 
mentres Andrea, deitada na toa
lla da praia rebulia de dor co pé 
en alto, e ao seu redor se forma-

. ra un grupiño de_ xente. Oufra 
moza compartia con vehemén
cia os consellos que recibira du
rante ·a súa atención · polo mes
mo feíto a semana pasada, no 
centro que -a cruz vermella ten 
instalado na praia de Samil en 
Vigo. Finalmente unha amiga, 
que tora picada o día. anterior na 
praia de Barra, achegoulle un 
aplicador de amoníaco (Andrea 
salvarase de ser ouriñada). 

Este é un bo ano de picadas de 
faneca, e seica mesmo están in
teresados os biólogos no estúdio 
desta desmesurada, avalancha 
de "ataques". Tamén é un bo 
momento para repasar a orixe 
da causa, a faneca brava, ade
mais do tratamento axeitado. 

A faneca brava ("petit vive" en 
francés e "Lesser Weever" en 
inglés) é un peixe pertencente a 
orde dos "Perciformes",, suborde 
"Percoidea" e família "rachinida
de" que consta de tres espécies: 
Trachinus vipera (Echiichthys vi
pera, para outros autores), Tra
chinus draco e Trachinus ara
neus. É esta espécie a T. vipera 
a máis adoitada nas costas ga
legas e que asume o nome de 
''faneca brava". Este é un peixe 
pequeno de 14 cm. de lonxitude 
média, de grandes ollas coloca
dos no curuto da cachola, e bo
ca grande excéntrica; posúe un
has "glándulas velenosas" na 
aleta dorsal e nas guerlas que 
comparte con todas as as espé
cies afíns. O hábitat de seu, son 
zonas areeiras e chairas, po-

. . . 

As picadura1 de faneca aumentaron este ano ~ a situación esta mesmo ·a i~teresai' aos biólogos. 

dendo quedar ao descuberto, 
soterrada, na area, na baixamar. 
Afundida na area cos ollos a es
preita, realiza pequenos move.: 
mentes coa cola para atraer ás 
presas sobre as que se abalan
za axiña e volve a enterrarse. 

Cando accidentalmente pisamos 
por riba dunha, inocula o seu 
"velelo termolábil" (qoere dicir 
que se destrúe coa calor) que 
porta nas .aletas dorsais e que 
produce . un inchazo e dor lanci
nante e pursátil qoe dura ate un
ha hora nas fases máis -intensas 
e remite, paulatinamente nun 
tempo variábel. As veces a rea
ción pode ser máis grave. 

Despedido 
lag.o de estar 
na empresa 
31 anos 
Camilo lglésias Rodríguez traba, 
Haba desde hai 31 anos no Ban, 
co de Galiza, q~e agora forma 
parte do Grupo Banco Popular. 
Este ano, sen unha causa de pe, 

No caso de ser picado o trata
mento consiste en limpar a feri
da con agua limpa (salgada), -
aplicar un antiséptico (entre eles 
o betadine, amoníaco oü alcol), 
meter o pé en auga ben quente 
que se soporte (45ºC) durante 
30 minutos (ou paciéncia). Para 
mitigár a dor o máis efectivo son 
os anestésicos locais por infiltra
ción (reservado ás mans dos 
profesionais sanitários) ou ben 
en pomadas, e inxerir algún 
analxésico de uso común (para
cetamol, aspirina). Posterior
mente desinfectarse de novo e a 
cotío durante uns dJas (revise 
tamén o seu calendário contra o 
tétanos). As medidas anteriores 

so que·. ninguén xustifique, foi 
despedido. Desde ese momento, 
os sindicatos da entidade, UGT, 
CIG e Comisións Obreiras, fan 
un paro -de 2 horas diárias solici, 
tando ·á sua re<!dmisión. 

Mais o despido de Camifo lglé, 
sías non é a' única 1rrégularidade 
que comete o Banco de GaliZa,
segunao os siildicatos. Os traba, 
lladores sofren coaccións e ame, -
azas constantes para que acep, 
ten ampliar a sua xomada labo, 
ral e facer horas extra que nen 
sequer están declaradas, polo 
que non son soamente unha 
fraude aos operários senón ta, 
mén á Seguridade Social. Os 
sindicatos eren que a empresa 
incumpre · impunemente neste e 
noutros moitos. pontos o convé, 
nio laboral, como no relativo 
aos traslados de empregados ou 
aos horários de traballo. 

aplicaranse segundo da disponi
bilidade (no caso dun lugar afas
tado, limpar con auga salgada, 
meter o pé na area quente e 
posteriormente volver a lavar) 
Calquera síntoma anormal debe 
ser consultado nun servizo mé
dico. Desde logo, non mexar 
nunca unha ferida, e non cabre
ar máis ao ferido mazándolle o 
pobre pé mancado. 

Recordar que a medicina pre
ventiva é o mellor remédio (pro-_ 
texer os pés con fanequeiras), e 
que a T. vipera, que cumpre o 
seu importante papel no ecosis
tema mariño, é un veciño tran
quilo se non o molestamos.~ 

Para as centrais tamén é desta, 
cábel que o Banco de Galiza 
non aumentase o seu plantel 
desde 1993, mália ás necesida, 
des de traballadores e aos bene, 
fídos da própria entidade, que 
están ó redor dos 5.000 millóns 
de pesetas netos ao ano. Moitos 
dos problemas laborais que se 
están sofrendo na empresa de, 
penden exclusivamente da 
enorme carga de traballo que te, 
ñen que atender. 

No caso de Camilo lglésias, os 
sindicatos quéixanse de que non 
obteñen unha resposta positiva 
por p¡irte da dirección da empre, 
sa. Segundo as suas manifesta, 
cións, o Grupo Banq) Popular, 
verdadeiro responsábel do despi, 
do, acusa directamente ao Banco 
de Galiza, que á sua vez, remite 
aos traballadores á dirección do 
grupo, unha e outra vez.• 

lsaura Abeleira 
presidirá a comisión 
da muller da Deputación 
de Ponteved.ra · 

Finalmente o PP non levou 
a cabo a sua intención de 
designar un home para 
presidir a comisfón da 
Muller da Deputación de 
Pontevedra. Os populares, 
nun princípio, resistíanse a 
que fose unha muller a que 
presidira a comisión ao non 
·haber nengunha entre as 
suas filas pero, Manuel 
Abeledo, presidente da 
Deputación, ofereceullo a 
lsaura Abeleira, do PSOE. 
O organismo provincial 
·axuda ao sosteñemento das 
casas de acollida e das 
asociacións de mulleres. 
Ana Míguez, presidenta de 
Alecrín, mantivo na pasada 
semana conversas con 
Abeledo para chegar a unha 
solución sobre a 
presidéncia da comisión e 
arrincoulle o compromiso de 
que fose designada unha 
muller.+ 

Xomadas 
anti-taurinas 
na Coruña 

A Casa Ocupa da Ria 
convoca as terceiras 
Jornadas Anti-taurinas na 
Coruña para protestar 
contra as corridas de 
tauros organizadas polo 
concello. As xornadas van 
ter lugar os dias 5 e 6 de 
Agosto na mesma ocupa. O 
primeiro dia hai un concerto 
a cargo das bandas de 
hard-core Manf e Ganja, a 
partires das oito da tarde; o 
segundo dia, convocan 
unha concentración ás seis 
e media diante do 
Coliseum, onde se celebran 
as corridas. A Ocupa chama 
a todas as organizacións 
políticas e sociais a 
manifestarense "contra un 
intolerábel alarde de 
prepoténcla por parte do 
alcalde neofascista 
Francisco Vázquez, que 
contra a vontade popular 
inviste boa parte dos melos 
e os orzamentos do 
concello en implantar unha 
festa sen arraigo na 
Galiza".+ 

Reclaman axudas pola 
treboada de Lugo 

O Luns 26 de Xullo caiu 
unha treboada na zona de 
Becerreá, cuxas 
consecuéncias foron danos 
tanto, nos cultivos como nas 
mesmas vivendas. As 
parróquias máis afectadas 
foron Narón e Guilfrei. e, por 
esata razón, os socialistas e 
nacionalistas pedir~ri no 
pleno municipal que o 
concello reclame á 
consellaria de Agricultura 
unha avaliación dos danos. 
As colleitas das hortalizas 
nestas duas parróquias 
quedaron destruídas pola 
treboada e os grupos da 
oposición pediron axudas 
para os viciños. Noutros .. 
concellos tamén se 
produciron danos e que 
foron inspeccionados por 
técnicos de Agricultura.+ 

1 
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Emítase un concurso cultural no que xa se coñecen á-s respostas_ 

O 30 por cento dos actuais programas da TVG xcfforortelnitidOs anterionnente. 
Ver a Televisión de Galiza no 
verán, á parte de requentar o 
cerebro, por mor da calor do 
tubo catódico, pode converter
se nunha experiéncia inque
dante, arraiana coa mística. E 
é que, nestas datas, case un 
tércio da programación desta 
canle responde a reposicións 
de espácios xa emitidos, con 
máis de dous anos de antigüi
dade, nalgúns casos. 

Ainda que é certo que todas as 
cadeas, coincidindo coas vaca
cións estivais, o caso da TVG é 
extremo, tratándose dunha emi
sora pública. De luns a venres, 
6 horas da grella pertencen a 
programas repetidos, o que re
presenta case o 30 por cento de 
toda a emisión . Esta cifra au
menta durante os luns en duas 
horas máis. 

Por que se dá este fenómeno? 
Hai unha causa principal desta 
política de reposicións , xa co
mentada neste periódico a se
mana pasada. A dirección de 
programación tiña previsto iniciar 
a emisión dun programa magazi
ne típicamente de verán, para a 
franxa horária da tarde, de pro
dución própria, que estaba total
mente deseñado duas semanas 
antes da data na que se previa 
que ia comezar. Nese momento, 
a dirección da canle paralizou o 
proxecto e decidiu seguir emitin
do Tardes con Ana, o programa 
que conduce Ana Kiro, reemitin
do o mesmo programa até duas 
veces no mesmo mes. Os pro
dutores deste programa, a em
presa catalana Gestmusic Ende
m ol, aceptou sen entusiasmo 

esta decisión, xa que 
saben que a imaxe de 
Ana Kiro vai resultar ex
cesivamente queimada 
cando se volvan gravar 
novos programas, xa no 
outono. 

episódios-que se emiti
- rán a partir de Setem

bro. Xusto antes de Ma
reas-Vivas, a TVG emite 

-a comédia_britániea Mr 
Bean, un _caso ben cú
rioso da filosofia desta 
canle. A cadea pública 
só posue os dereitos 
dunha dúei&-de capitu
los desta popular série, 
que repite en ciclos de 
tres a_semana, aesde 
hai r:n_áis dun- ano. Este 
foi ó modelo polo que se 
guiaron as outras repo
sic_iéfl~, o que fai tremer 
só de pensar en ver ca
da duas semanas os 
meSf!lO-S programas. 

Os desaxustes· de pro- ~ 
gramacisn da TVG non 
son novos e os -directi-

. ta-c~-xate-

A paralización da gra
vación dese programa 
estival condicionou o 
resto da programación. 
A TVG optou, até opa
sado 30 de xullo, por 
repetir o concurso To
dos a bordo, presenta
do por Pilar García Re
go, feito único na histó
ria recente da televisión 
europea, volver emitir 
un concurso baseado 
en preguntas de cultura 
xeral, que ten o gancho 
na incertidume por sa
ber s-e-o- concarsan 
saberá responder ao 
que se lle pregunta. Fi
nalmente, os sufridos 
espectadores que se
guisen aturando a TVG, 
tiveron a oportunidade 
de volver ver Con per
dón, un grande éxito de 
audiéncia hai dous 
anos, baseado nas cá
maras ocultas e entre
vistas indiscretas. O 

Mareas V"was, unha das series que se repiten na Televisión d, Galicia nas emisió111 de verán. 

ñen no -seu currículo 
achados· tan importan
tes com-o os de botar 
até seis filmes de Can
tinflas cada semana, 
dur:añte o pasado-<::>uto
no ou de r~Qeti r catro 
veces no_ verán do ano 
pasaoo os espectáculos 
de Galicia, terra única. 
A xustifieación desta pq
lí ti ea sempre é-a mes-

absurdo desta reposición, que 
non se cinguía aos programas 
orixinais, senón a uns refritos 
que se fixeron a posteriori, para 
a primeira repetición, era tal que 
se podía ver a mesma cámara _ 
oculta duas veces por semana. 

Desde o dia 2 de agosto, a TVG 
deu un cámbio de leme e deci-

diu suspender- Todos-a borda e s~rie-dirixida por-Antón Reixa na- ma: a rendibttidade económica 
Con ~rdón. Pero a alternativa é Costa da -Mene todos os lur=lS:;. A en forma C:le aforro dos custos 
similar. A TVG repite Ap131Ja a procutora, con esta repetición, dunha pr~gramacjón orixinal e 
luz, un espácio de contacontos, asegura, por unha ~arte, ache- os ingresos por publicidade mer-
producido por La Región e com- --gagda a unha parte da audiéncia:_. cede a que a audiéncia: non bai-
plet_a a tarde repoñendo filmes que non_ p~id_era ver _a primeira xa a pesar das reposicións. O 
xa descatalogados. emisión desta serie e _garante ~f feito ae que-a TVG é unha canle 

fidelidade-clo público, que se fa- pública que ten uns obxectivos 
Vídeo Voz tamén se oenefícia-da milíariza:..ainda rñafS, ces- seu-s - en canto aos cof'.'ltidos, recollidos 
reposición de Mareas Vivas, a protagonistas, de cara aos no'l.o_s por lei, POL!CO importa.• 

Galiza ten máis de 50 locais onde se pode xogar ao ordenador e conectarse-á internet 

O 'cíber', a nova sala de xogos 
-0- Cé:SAR LORENZO GIL 

Gallza asiste desde hai me
nos de dous anos a un novo 
fenómeno de relación coa tec
noloxia do entretemento. Se 
até agora, salóns de xogos e 
discotecas eran lugares de 
encontro habltuals dos máls 
novos, hoxendla son os ciber
loculorlos, lugares onae se 
pode acceder a un ordenador, 
pagando cuota por horas, as 
verdadelras ágoras públicas 
do novo milénio. 

A orixe dos ciberlocutórios, co
ñecidos comunmente como "cí
ber'' ten moito que ver cos ciber
cafés, locais hostaleiros que 
contaban con un ou dous orde
nadores conectados á internet. 
Este sistema non deixaba de 
ser un tanto elitista e minoritá
rio, pola falta de ordenadores 
conectados. Dous avances tec
nolóxicos foron os que criaron 
as condicións para que se pui
dese ampliar o modelo do ciber
·café. Por unha banda, a telefo
n i a conseguía que, a:o través 
dunha rede dixital de sistemas 
integrados {RDSI) vários orde
nadores estivesen dentro da re
de ao mesmo tempo cunha úni
ca conexión telefónica, con todo 
o aforro que isto supón. Por· ou
tra, perfecciónase o sistema de 

Nos cíber, que abren até a madn1gada os clientes poden esperar varias horas para 
atopar un ordenador dispañíbel. · · 

conversa en tempo real, coñeci
do como "chat", verdadeira gali
ña dos ovos de ouro do negócio 
dos "cíber". 

Santiago foi a éidade pioneira 
na apertura de ciberlocutórios 
en Galiza, aproveitando a gran 
masa estudiantil que se concen
tra grácias á Universidade. Os 
primeiros operadores de "cíber'', 

, Ciberchat · ou Ciberdreams, con
seguen bons resultados econó-

micos e a idea esténdese rapi
dam ente por Compostela e a 
asisténcia ao "cíber" xa comeza 
a ser un costume entre os máis 
noves. Tanto é asi que os estu
dantes que non eran própria
mente de Compostela chegaban 
aos seos lugares de orixe pro
curando· un local semellante. 
Esta demanda posibilitou , pri~ 
meiramente, a criación destes 
locais en pequenas vilas, como 
O Carballiño, Chantada ou Ri-

beira, promovidos moitas.. veces_ 
por erifpregados das empresas 
écfmpostelás. Fmalmenre_,_a fi- -
nais do 98, a idea chegou a- Vi
go e á Coruña e estas cidades 
viron co-mo en só cito meses- xa 
se · abriron máis de dez "cíbeC 
en cada unha delas. Galiza xa 
posuia, con máis de 50 centros, 

-_unha rede destes locais-o safF 

1-z 
<:i: 

cien emen e amp a como para 
cubrir a elevada demanda. A ta
rifa tamén se está estandarizan
do e os prezos por hora-destes _ 
lugares está entre as 200 e as 
450:-pesetas, segunao as locali
dades. 

O máis curioso deste -fenómeno 
é-que o seu ·vínculo coa internet 
~ moi pequeno. O cliente _dun 
"cíber" raramente consulta al
gunha páxina ''web", os clásicos 

_enderezos que operan cun www 
ao comezo. Pola contra, o inte-_ 
rese _maioritário céntrase no 
"chat", o sistema de conversa 
en tempo real, que nen precisa 
navegador e que permite man
dar e recibir mensaxes instantá
neas con todo o mundo, ao tra
vés dunha rede de canles temá
ticas ou xeográficas. Segundo 
Alberto Eiroa, un dos donos do 
"cíber" Vigovirtua/, o "chat" re
presenta o 65 por cento dos in
gresos. "Rapaces de menos de 
16 anos pasan aquí até 5 horas 

aa_dia, soarnente "cbateando" e 
enviando correo-§'° electrónicos a 
aquelas persoas que acaba ae 
coñecer nalgunha canle", afirma 
Eiroa. 

Outro éxito. dos "cíber" son os 
vídeoxogos en rede, que consis
ten nos clásicos xogos de orde- · 
nador coa posibilidade de _com-
pe ir con récou ros xoga ores 
reals, co que aumenra o seu in
terese. A influéncia dest~ tipo 
de xogos foi -tal que .moitas sa
las de xogos tiveron que pechar, 
im~_apaces d~ -€ompetir coas po
s ibi 1 idades -dos ordenadores. 
Tamén se criou unha liga gale
ga de Quake, xogo que consiste 
en percorrer edifícios míticos 
protexido cun fato de armas. 
Gaña, como non, o· que conse
gue ficar vivo logo de eliminar a 
todos os inimigos -outros xoga
dores- qüe atope ao seu paso. 

Pero o intre doce dos "cíber" ten 
pouco futuro, segundo Alberto 
Eiroa .. "Cando chegue a tarifa 
plana e moitos pais se decaten 
de que lles vai sair máis barato 
conectarse á internet desde a 
casa que deixarlle aos seus fi
llos gastar no "cíber" até 1.000 
pesetas diárias, haberá que fa
cer unha reforma e oferecer xo
gos e outras propostas, como a 
realidade virtual", comentou _ • 
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O Parlamento catalán impulsa as seleccións nacionais e tenta salvar os. problemas constitucion~is que sofreu a lei basca 

A 'senyera' ondeará nas Olimpiadas ao son de 'Els segadors' 
Cataluña poderá contar con 
combinadQS deportivos na
cionais lago de que entre en 
vigor. o novo marco lexislativo 
que permite a calquera fede
ración deportiva catalana pe
dir o seu ingreso nas compe
ticións internacionaJs. A Fe
deración Cat.alana de Rugbi 
xa pediu o seu ingreso na sua ·. 
homóloga mundial. 

O Parlamento catalán aprobou 
a Lei do Deporte o pasado 28 
de Xullo co voto positivo de to
dos os grupos da cámara, agás 
o Partido Popular. Esta lei foi 
froito dunha iniciativa lexislativa 
popular ~ dálles resposta ás de- · 
mandas de moitas federacións . 
deportivas do·país. 

Mais a aprobación desta lei en 
Cataluña, froito da vontade po
pular e do case completo con
senso parlamentar, tivo un naci
mento acidentado. A polémica 
xurdiu, coma sempre, nos 
meios de comunicación madrile- . 
ños e nas opinións na sua con
tra emitidas polos responsábeis 
do PP en Barcelona e do gover
no central en Madrid. 

A lei catalana, que substituiu o 
termo internacional polo de 
"supraautonómico" tenta 
aprender dos problemas que 
sofreu a Lei Basca do Deporte, 
que está suspendida polo Tri
bunal Constitucional por mor 
da sua referéncia explícita á 
constitución de combinados 
nacionais bascas con direito a 
participar in·ternacionalmente 
nas mesmas c.ondicións que o 

Catalunya aspira ci competir no mesmo nivel que as selecións de Escocia ou_ Gales. 

tan agora Escócia ou Gales, 
dentro do contexto político do 
Reino Unido. A maior dificulda
de de cara á modificación da 
relación entre as nacionalida
des históricas e os organismos 
deportivo~ internacionais resi- ' 

de na posíQel negativa destas 
últimas a pe.rmitir o seu ingreso 
nas competicións oficiais, o 

. que faria fracas~r calquer ini
ciativa política. E por isa que 
os Governos basco e· catalán, 
neste caso, procuran, desde 

antes da aprobación lexislativa, 
contactos e influéncias sufi
cientes dentro da Federación 
Internacional de Futbol Asocia
do (FIFA) ou do Comité Olímpi
co Internacional (COI), que fa
ciliten a sua inclusión con ple-

O Somozas descende voluntariamente da Preferente á Segunda Rexiona1 

Cansos dos árbitros 
-0- C.tSAR LORENZO GIL 

o~somozas, logo de estar 
seis anos seguidos na Tercei
ra División, descendeu a tem
pada pasada á Rexional Pre
ferente. Mais o clube, á hora 
de inscribirse na sa nova ca
tegoria, decidiu renunciar e 

· ingresar directamente na Se
gunda Rexional, o banzo níáis 
baixo· do futbol afeizoado. A 
decisión, segundo o presiden
te do clube e alcalde das So
mozas, Manuel Candócia, res
ponde á persecución arbitral, 
que non queren continuar so
frindo~ 

O Somozas é o clube da vita 
deste mesmo nome, situada a 
45 quilómetros de Ferro!, famo
sa por ter no seu território unha 
planta de resíduos tóxicos, que 
até este ano sempre se mantivo 
en T erceira División sen apuros, 
grácias aos investimentos das 
empresas locais e ás boas rela
cións co Rácing de Ferro!, con 
quen tiña, até o ano 98, un con
vénio de colaboración e cesión 
mútua de xogadores. 
Mais a tempada que rematou en 
Xuño foi moi negativa para a 
equipa. Lago dun campionato 

moi mediocr..e, acabou perdendo 
a categoría e dentro do org~ni
grama do Somozas comezou a 
pensarse nun cámbio definitivo 
na estratéxia do clube. A sema
na pasada, cando as equipas ti
veron que inscribirse na compe
tición, o Somo.zas renunciou vo
luntariamente a desputar a Re
xional Preferente e optou por · 
volver entrar polo máis baixo, a 
Segunda Rexional. 

As causas desta renúncia non 
son moi habituais cando se fa
ta de equipas destas catego
rías. O presidente do clube e 
alcalde da vila, Manuel Candó
cia, do Partido Popular, afir
mou que a directiva, formada 
case totalmente por concellei
ros, está tarta da actitude dos 
árbitros, que, segundo as suas 
palabras, perseguiu metodica
mente ao seu equipo nesta últi
ma tempada. Candócia di que 
a decisión-responde "a un can
sazo total e a unha cuestión de 
amor próprio. Non queremos 
que se volvan rir de nós", afir
ma. O presidente pensa que o 
Somozas foi vítlma de abusos 
por parte da Federación Gale
ga, que obrou "de mala fe" 
contra os seus intereses. "Can-

do xogamos contra o Gran Pe
ña ou o Porriño, arbitráronos 
colexiados. de Vigo, e logo, se 
pediamos árbitros de Ferro!, di
cíannos que estabamos dema
siado perto". Candócia dá con
ta de várias actuacións erra
das, admitidas incluso polos 
representantes federativos, 
que mália a to-
do, non fixeron 
nada para re-

que poñemos o diñeiro para que 
lago se rian de nós". O certo é 
que a situación económica des
tes clubes non é doada. Os árbi
tros cobran 68.000 pesetas por 
cada partido que asubian en Ter
ceira Rexional, que deben ser 
sufragados pola equipa local, 
que ten que pagar unha cantida-

de semellante ao 
comezo da tem
pad a, en con

1
En Segunda 
estaremos seguros 
de que cada 
partido só servirá 
para facer deporte 

mediar a situa
ción.· "É certo 
que se acabou 
a ditadura · de 
Franco", di o 
presidente, "pe
ro ainda quedou 
a ditadura dos 
árbitros, que é a 
peor de todas". 
Para o alcalde, 
as categorías de 
elite da Federa
ción Galega, Ter
ceira e Rexional 
Preferente, preci
san dunha res-

cepto de cuota 
de inscrición. 
Ademais, a xera
lización do pago 
por visión de par
tidos de elite a 
un prezo seme
llante ao dunha 
entrada de futbol 
para ver un en
centro de T ercei

e non para que os ra, está tirando á 
árbitros se rian de . xente dos cam-

pos, único ingre
so co que contan 
estas escadras, 

nós" 

truturación ur-
xente que impida a sua desapari
ción. Para el, o actual sistema de 
competición só beneficia aos ár
bitros e á Federación Galega. 
"Os clubes somos os pallasos 

que deben sub
sistir coa sub

vención da Xunta, que non so
brepasa os 3 millóns anuais. 

Mais Manuel Candócia ·manifes
ta que esa non é_ a causa da re-

nos direitos nos seus foros de 
participación. 

A maior oposición ao nacimento 
de seleccións próprias está no 
Governo de Madrid. Para o minis
tro de Deportes, Mariano Raxoi, a 
decisión do Parlamento catalán 
"atenta contra a unidade de Espa
ña" .. O ministro ere que Cataluña 
failles un fraco favor ás seleccións 
deportivas de todo o Estado". Ra
xoi anunciou que o Governo Az
nar estudará a leí polo miudo e in
cluso pode apresentar un recurso 
de inconstitucionalidade. 

Desde o PSOE, a decisión dos 
seus compañeiros do PSC foi 
xustificada s·elíter en conta os 
obxectivos e bases reais da lei. 
O secretário xeral do partido, 
Joaquín Almúnia, aclarou que o 
seu partido "non está en contra 
da criación de seleccións auto
nómicas que desputen competi
cións entre si". A liña do PSOE 
a nivel estatal neste tema é 
oposta á do PSC e está exem
plificada no proxecto de lei do 
deporte en Andalucia, que que
ra dotarás autonomías de poder 
sobre o seu próprio deporte e 
posibilitar supostas competi
cións ao xeito folclórico entre as 
17 comunidades autónomas. 

O certo é que esta lei é un ver
dadeiro labirinto terminolóxico e 
legal que faga imposíbel un re
curso de inconstitucionalidade. 
O Parlamento catalán achou un
ha fórmula válida para darlles 
forma legal ás reclamacións das 
súas federacións no contexto in
ternacional.• 

núncia. "Nós contamos co apoio 
de várias empresas locais e as 
nasas cantas están entre as 
mellares de Galiza", aclarou. "O 
problema está en que os directi
vos do Somozas amamos o fut
bol e só na Segunda estaremos 
seguros de que cada partido só 
servirá para facer deporte e di
vertírmonos". O presidente dei
xou claro que o Somozas, men
tres el estea na dirección, non 
vai subir nunca de categoria e 
renunciará a calquera ascenso, 
se o houber. 

O alcalde pensa que os 450 
sócios · do cl_ube están plena
mente coa sua decisión e con
sidera que o prestíxio da enti
dade aumentará, xa que o So
mozas escolle por vontade pró
pria estar na base do futbot de 
afeizoados, "seguindo os seus 
princípios". Talvez o camiño to
mado polo Somozas sexa a 
única opción para a meirande 
das equipas modestas de Gali
za, que ven absorvida a sua 
masa social polos partidos de 
Primeira retransmitidos pola te
levisión dixital e a focalización 
da afeizón nos bandos do Cel
ta de Vigo e do Deportivo da 
Coruña.+ 

" .. .. '"" ., 
A1 "'w,., 
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' Franza recopérou a imo~ellldrrtJ~Otigr~as ás asociaCións culturais' 

-0- DIONfSIO PEREIRA 

Dende a aparición en 1979 da 
"Federatión Regionale pour la 
Culture Maritime" {FRCM) en 
Bretaña, o interese pola nave
gación tradicional e a recupe
ración da cultura marítima, 
ten avanzado moito no litoral 
francés. Cal é o panorama ao 
día de hoxe?· 

Hai que ter en conta o feito de 
que na Franza, ao contrário que 
nos países do Norte de Europa, 
a vela de traballo desapareceu e 
con ela as embarcacións, sen 
que estas continuasen en activo 
con outras funcións. Houbo, 
pois, que salvar nunha primeira 
etapa as derradeiras erñbarca
ci ón s tradicionais. Logo , en 
1992, ao abeiro do concurso 
"Barcos de Franza" comezaron 
as construccións de réplicas de 
barcos xa desaparecidos; agora, 
compre facer un último esforzo 
por recuperar tipos de embarca
cións en perigo de extinción. Ta
mén, mediante o concurso "Pa
trimónio das costas de Franza", 
fíxose un traballo de concien
ciación para recuperar e conser
var o entorno da beiramar, que 
permite sitúar ás embarcacións 
tradicionais nun contexto cultural 
e medioambiental acaído. E 
agora estamos co "Desafío dos 
Xoves Mariños", co obxectivo de 
transmitir ás novas xeracións, 
mesmo aos rapaces e rapazas 
que non viven na costa, o saber 
marítimo. Por último, e moi im
portante, andamos a voltas coa 
recuperación da tradición oral. 
De acordo coa FRCM e contan
do cos vellos mariños e pesca
dores que viviron a vela de tra
ballo, me gustaría alentar un no
vo concurso para salvagardar a 
tradición oral. En resumo, resga
tar a tradición oral, salvar os ve
llos barcos, reconstruír os xa de
saparecidos e facelos navegar, 
formar aos xoves, artellar "Esca
las de Barcos Tradicionais" onde 
transmitir a cultura marítima que 
atesoura a construcción e nave
gación tradicional, eses son ho
xé os nasos obxectivos. 

Na Bretaña, logo da traxecto
r la pioneira da FRCM e da 
Asociación "Treizour", impul
sora do "Museo do Barco" de 
Douarnenez, semella que o 
asociacionismo cidadán foi o 
motor da devandita toma de 
conciencia. 

O motor foi o asociacionismo cul
túral. En Bretaña, en particular, o 
tecido asociativo é moi forte e 
propiciou o éxito do concurso 
"Barcos de Franza" no que, con
tando co apoio de moitos Conce
llos que desexaban ter o barco 
próprio de cada zona, se recupe
raron perto de cen embarcacións 
tradicionais. Canto á Federación, 
está constitu ída por médio cento 
de asociacións e, logo de supe
rar algunhas dificultades finan
ceiras, ocúpase máis ben de ta
refas de concienciación e forma
ción mediante o seu boletín e os 
traballos en internet e, sobre to
do, en xestionar o taller de car
pinteiria de ribeira de L'Enfer, 
adxunto ao "Museu do Barco" de 
Douarnenez. Este pequeno esta-

Bernarct Cadoret, ..un dQ_s ·máis rec9ñecidaª-:.espectalistas-europeus en etnoloxia-· 
e históri3:do mu11~-do- m-ar-:_e=afre~~J!-~l'las_s-e"M_a.::ee'l,-pre-sttiiosa revista 
marítirntreditada-no pono~retón-óe_Oeuar~enez, ver:t de pasar unha tempada en 
Rlanxo~=p¡n, no tratego dos-framillis -de -o_rgál'llzaci&n do/V En-contra de Embar
c~cións Tradicionais, ven de-1omar clJntacto ~oas iniciativas que, na Galiza, tei
man en_revalorizar unha cultura marítima_tradJ.clonaJ_que se resiste a desapare_eer._ 

leiro, creado por "Treizour", "Le . 
Chasse Marée" e a Federación, 
está dentro do cadro de centros 
de formación recoñecidos pola 
Administración que, ademais, co
rre a cargo do financiamento; nel 
pódese acceder a un diploma de 
carpinteiro ·naval, equivalente ao 
que se obtén nos centros de for
mación profisional dependentes 
do Estado. 

Qué papel está a xogar a Ad
ministración na recuperación_ 
de embarcacións? 

En Bretaña, bastante importan
te. Outrora houbo cargos no de
partamento de Asuntos Cultu
rais, dependente do Ministerio 
de Cultura, bastante interesados 
no asunto e que facilitaron a 
concesión de subvencións ás 
asociacións para a reconstruc
ción de barcos. Por exemplo, no 
concurso de "Barcos de Franza", 
o financiamento normal foi un 
30% procedente de doacións ou 
recursos próprios das aso
ciacións, un 3.0% aportado polos 
Concellos, departamentos e o 
Consello Rexional e o 30% res
tante a cargo do Estado. Foi un 
intre moi favorábel, que se apro
veitou para construír numerosas 
embarcacións e dar unha carga 
de traballo importante a carpin
teiros de ribeira, veleiros e cor
deleiros, (asegurando a sua su
pervivéncia. Agora isto· acabou-

se, o Ministério de Cultura non 
adica un peso a estas activida
des; non obstante, segue a exis
tir un apoio do Ministério ás em
barcacións consideradas históri
cas que, case sempre, son de 
propriedade privada. Por contra, 
no ámbito social hai hoxendía 
posibilidades para recuperar em
barcacións tradicionais por parte 
das asociacións, 
ao abeim de pro-
gramas de rein-
serción social, de 
loita contra do 

Franza era un país sen cultura 
marítima, que a única que existía 
era a da navegación de pracer 
en iates construídos en materiais 
sintéticos. Dende os festivais 
marítimos organizados por "Le 
Chasse Marée" a partir de 1986, 
tentamos demostrar que eramos 
un país marítimo; que existía un
ha cultura popular en estado 

latente e que 
qompria amosala. 
E certo que para 
achegar astes 
Encontros ao 

paro e 
1
do subde- I H . 

senvo vemento a1 toda unha 
territorial, etc. 

gran público, aos 
medios de comu
nicación, necesi
'tabamos dar es-

Centrándonos 
agora nos En
contros de Em
barcacións Tra
dicionais, exten- . 
didos hoxe por 
toda a beiramar 

cultura marítima 
máis alá dos 
iates de 
poliester" 

pectáculo; pero 
estimo que unha 
minoría moi im
portante dos asis
tentes interesou
se verdadeira-

francesa, d-e-
qué xeito teñen 
contribuído á 
comprensión da 
necesidade de revalorización 1 

da cultura marítima? 

De maneira moi importante. Foi 
a primeira vez que o interese po
la cult'ura marítima saiu dun pe
queño círculo de intelectuais, e 
chamou a atención de moitos ha
bitantes das povoacións da bei
ramar. Tiñamos a idea de que 

mente pola men
sax e. Ademais, 
procuramos que, 
dende os inícios, 
estes eventos ti-

vesen sempre un xorne cultural e 
convivencia!; quer dicer, neles 
houbo cine, exposicións, música 
tradicional, gastronomía própria 
da beiramar, mostras de ofícios 
vencellados ao mar, etc. Sabe
des que en Bretaña se celebran 
os "pardon'', unha festa relixiosa 
e profana moi semellante ás ro
marí as; pois ben, houbo xente 

que chegou a escribir na prensa 
de "Paris, que os Encontros de 
Embarcacións Tradicionais de 
Douarnenez eran como unha ro-
maría laica... · 

Un cfps elementos fundamen
tais á hora de recuperar e so
cializar o "saber-facer" vence
llado ao mar, son os museus. 
Cando, a comezos dos 90, se 
concibiu o Museo a flote de 
Port-Rhu como ampliación do 
Museo de Douarnenez, sinalá
base que aquilo "deberia ser 
un espácio de vida, ao tempo 
que un conservatório". En 
qué medida se cumpriu? Con
tinua aberto ao público? 

o - Pono-Museu- foiun-proxecto 
pensado para atopar o equilíbrio 
entre a conservación-das embar
cacións e a necesidade de crear 
para elas un espácio vivo, que 
dinamizara múltiples ocupacións 
artesanais con vocación auto
xestionária, onde os barcos pui
desen participar plenamente na 
actividade do litoral. Apesares 
da importáncia dunha colección 
de máis de cincoenta embarca
cións-a flote, e do éxtt-t:r~ue sig
nificou ter 250.000 visitantes en 
1993 e 1994, Port-Rhu debeu 
pechar as suas instalacións por 
problemas económicos deriva
dos do grande gasto en infraes
truturas e mantemento. A pasivi
. dade do Estado ao respeito e a 
falta de entendemento co Con
cello, non deixaron outra solu
ción a un Porto-Museu que tivo 
arelas de ser de ámbito na
cional, e foi considerado tan. só a 
nivel local. Actualmente Por-Rhu 
está controlado polo Estado, que . 
asegura o manteñemento das 
embarcacións, -e os promotores 
andan en trámites co Concello 
para considerar a posibilidade 
dunha próxima reapertur~. 

O Museo de Douarnenez ten 
unha dorna na súa colección 
de embarcacións; así mesmo, 
"Le Chasse Marée" publicou 
hai tempo un traballo de Staf
fan M0rling sobre a devandita 
embarcación. Qué opinión lle 
merecen tanto o estado do 
património marítimo na Gali
za, como os esforzos que se 
teñen feito para salvagardalo 
e darlle novas füncións? 

Contamos con publicar máis 
material sobre Galiza a partir de 
agora. Levo boa impresión do 
traballo que teñen feíto; dos En
contros de embarcacións como 
o que se vai facer en Rianxo; 
das tarefas de reconstrucción 
de barcos tradicionais. Puiden 
asistir ás regatas de dornas na 
Arousa, e penso que é unha 
maneira ben fermosa para crear 
afición a "outro" tipo de ·navega
ción. O espírito das exposicións 
que vin hai dous anos no En
confro celebrado en. Ogrobe, era 
magnífico; por contra, lamento o 
estado do Museu Massó de 
Bueu ·e a falta dun Museu ven
cellado ao mar na Galiza ... Ta
mén marcho abraiado porque, a 
falta dunha revista que recolla 
estas inquedanzas, vexo que 
hai moitas publicacións intere-

. santes, aínda que son ben difíci
les de atapar.• 
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HB, UNHA SENTÉNCIA POLITICAMENTE CORRECTA 

-------"Non hai método máis socorrido 
para descalificar unha senténcia 
xudicial que o de tildala de políti
ca". Así comezaba o editorial do 
diário madrileño El País do pasado 
22 de Xullo, pouco despois de co
ñecerse a senténcia que ordeaba 
excarcerar aos membFos da ante
rior mesa nacional de Herri Bata
suna. O mesmo diário apoiábase 
no "carácter contraditório de am
bas senténcias" para probar que os 
tribunais non tiñan actuado con 
critérios políticos. 

A NA MOSQUERA 

Esta afirmación seria certa se ambas 
senténcias tivesen sido redactadas 
en dous momentos políticos seme
llantes, pero o editorialista parece 
ter esquecido que cando via a luz a 
primeira condea do Supremo, ET A 
mantiña a .duas persoas secuestra
das, os concelleiros do PP eran per
seguidos e a loita nas ruas estaba no 
seu momento máis alxido, mentres 
que no momento no que emitiu o 
seu fallo o Tribunal Constitucional, 
a Úégua indefinida de ET A cumpri
ra xa un ano, parecendo evidente 
xa que existen negociacións entre o 
Govemo e o grupo armado. 

Reunión conxunta das duas Mesas Nacionais de HB unha vez postos en liberdade os encarcerados. 

que este tipo de presións resultan negativas DIO". O TC non esquece tampouco sortear 
á hora de manter a ecuanimidade dos xui- a contradición que supuña tolerar que a 

. Por outra parte, tampouco son tan contra~ 
ditórias entre si as duas senténcias como o 
diferente fallo poderia facer crer. A sentén
cia do Constitucional 

ces e tribunais, pero argumenta que neste televisión pública basca (ETB) tivese emi-
caso concreto as declaracións do presidente .tido o vídeo de ETA causante da sentén-
(ao que non menciona directamente) só cia contra a direción de HB. Unha vez 

representa, en primeiro 
lugar, un magnífico 
exercício de literatura 
xurídica. En i:;uarenta e 
catro páxinas vai sorte
ando a maioria dos mo
tivos que dan lugar ao 
recurso presentado por 
HB, para despois rema
tar fundamentando o 
excarceramento no feí
to de que a pena é des
prorcionada. Trátase, 
xa que lago, de liberar 
aos presos -quitándolle 

'O. Governo evita 
. . 

as1 un·comprom1so 
directo-e a xustiza 

serve, máis unha vez, 
para amparar 

decisións políticas" 

unha baza política a HB- sen que, por outra 
parte, o abertzalismo, desde o ponto de vista 
argumental, poida declararse vitorioso. 

"manifestan unha opi- máis, sen mencionar directamente o pro-
nión ou un desexo" e blema ao que se alude, o Constitucional 
non supoñen un "xui- establece que se poderá incluir a•comuni-
zo paralelo", nen cu es- cación des tas mensaxes -en referéncia ao 
tionan "a imparciali- vídeo- "por parte de terceiros, no que 
dade do Supremo". - doctrinalmente se ten calificado como re-

Este tribunal tampou
co sae mal parado na 
senténcia do TC. En 
concreto, e a respeito 
da recusación presen
tada polos avogados 
de HB contra un 
me~bro do Supremo 

portaxe neutral". 

A senténéia confirma por outra parte a tese 
do Supremo na que se sostiña que a video 
cinta e o spot eleitoral desbordaban os lí
mites da liberdade de información polo seu 
contido "ameazante", "conminatório", 
"ameazador de violencia". O Constitucio~ 
nal precisa ademais que eses contidos non 
son atribuíbeis á parte textual, senon á "vi
sual, que ante a preséncia das armas e da 
mensaxe que a imaxe das mesmas reporta, 
difunde no seu contexto un contido amea
zador". Os redactores 
da senténcia son cons-
cen tes do esbaradizo 
terreo no que se mo-

A sensación que transmite a leitu
ra de ambas senténcias é a de que 
na primeira xa se tiña decidido a 
priori a culpabilidade dos encausa
dos, emitindo unha senténcia con
denatória tal como supostamente 
demandaba a opinión púbica, a 
costa, iso si, de forzar a interpreta
ción do Código penal e da Consti
tución. Pala contra neste momen
to a mesma "opinión pública" que 
antes pedia venganza, hoxe falaria 
da necesidade dun xesto de man 
tendida. Pero ese xesto, en vez de 
ter chegado dos órganos políticos, 
a través por exemplo dun indulto, 
produciuse a través do sistema xu
d icia L O Governo evi ta asi un 
compromiso directo e a xustiza ser
ve, máis unha vez, para amparar 
decisións políticas. 

A UNICA VITIMA, O LEXISLADOR. 
Un dos problemas fundamentais 
cos que se atopou o Tr ibuna l 
Constitucional á hora de emitir 
esta senténcia radicaba, por outra 
parte, na situación de desamparo 
na que quedaban aparentemente 
os que aprobaron o primeiro dita

men, e de feito tense falado moito do ma
lestar do Supremo por esta decisión de ex
carcerar a mesa de Herri Batasuna. 

Este obstáculo venceuse escollendo unha 
solución intermédia na que fundamentar a 
senténcia e que consiste en culpabilizar ás 
leis por establecer no seu contido penas de
saxustadas a orde constitucional. Deste xei
to, o Constitucional consegue ferir as me~ 
nos sensibilidades posíbeis. Pero ainda que 
consideremos que a pena resulta de fe ito 
desproporcional en función do delito su
postamente cometido, non deixa de resul
tar unha solución surprenden te, xa que a 
nosa lexislación canta cun amplo catálogo 
de penas desproporciondas, de maneira que 
se este razoamento se fixese ex tensivo -o 
que por cerro resultaría loábe l- poderia 
darse a situación de que unha boa parte das 
penas actualmente vixentes serian declara
das inconstitucionais. 

"DELITO COLECTIVO". Non resulta tan xe
nerosa co Supremo a 
tese exposta polo ma
xistrado Carles Viver 

Polo contrário, a senténcia se por algo se 
caracteriza é por ser correctísima con todos 
os sectores oficiais implicados. Así quedan 
a salvo, por exemplo, aquelas declaracións 
nas que Aznar avisaba aos membros do Tri
bunal de que "unha senténcia absolutóriá 
seria letal para o Estado". O texto recoñece 

por ter unha filla tra- . 
hallando no Ministério de Interior, o 
Constitucional recoñece que na tramita
ción deste incidente producíronse "infra
cións relevantes das reglas procesais ... pri
vándose aos recurrentes ·de aigún dos tra
mites legais previstos ... " Pero finalmente 
considera que "estas irregularidades non 
teñen releváncia constitucional, xa que 
non produciron indefensión". 

AMEAZA "DIFUSA" PARA O "CIDADAN MÉ-

PIRIEISIE I NIT I A I C l l l Ó I N I S 
EN 

A CORUÑA 

ven e asi recurren a 
unha complexa cons
trución xur{dico-filosó
fica e a unha aparatosa 
retórica que inclue fra
ses como esta: "trátase 
[o vídeo] dunha amea
za difusa, pero de cuxa 
virtualidade nengun 
cidadán medio pode 
dubidar e que afectaba 
a bens tan importantes 
como a vida e a inte~ 

'Trátase dé liberar os 
presos, quitándolle 
unha baza política a 

HB, sen que o 
abertzalismo poida 

déclararse vitorioso" 

Pi Sunyer no seu voto 
particular. Ainda que 
non entra a cuestionar 
se a emisión do video 
constitue ou non deli
to, si afirma que non 
se respeitou a presun
ción de inocéncia dos 
encausados, xa que a 
comisión de delitos 
caracterizase por ser 
persoal. Unha socie
dade anónima ou un 

FEIRA DO LIBRO 

VENRES 6 DE AGOSTO, ÁS 20 HORAS 

"A CORUÑA na historia" 
ÜENRIQUE RABuÑAL 

LUNS 9 DE AGOSTO, ÁS 20,30 HORAS 

"Viaxe ás terras encantadas de Lemos" 
l.oIS DIÉGUEZ 

ÜS AUTORES ASINARAN EXEMPLARES DAS SUAS OBRAS 

gridade física ... A im-
portante preséncia das 
armas manifesta que de non outorgarse o 
voto a HB a violéncia continuará". 

A rocambolesca apreciación do Constitu
cional poderia acabar por establecer a dou
trina de que merece condea por atraco a 
man armada aquel que entre nun banco coa 
fotografia dunha pistola. Tampoco queda 
claro porque as imaxes resultarían ameaza
doras de ser difundidas nun espácio eleitoral 
de HB, pero non así se a sua emisión é reali
zada polos servizos informativos da ETB. A 
paradoxa resulta ainda máis notória, de ter
mos en canta que o _video nunca chegou a · 
emitirse dentro do espácio eleitoral de HB, 
pero si dentro dos informativos. 

partido político non 
poden delinquir. De
linquen só os autores 

directos desa conduta tipificada. Neste ca
so para o maxistrado "non quedou proba
da a responsabilidade penal de cada un 
dos encausados". 

A senténcia do TS fundaméntase en que 
todos os acusados asistiron a reunión cele
brada pola mesa de HB na que se adoptou o 
acordo obxeto de sanción. Pero non exis
ten probas que acrediten que realmente 
asistiron todo_s e ainda que nengún dos en
causados negou a sua preséncia expresa
mente, todos coincidiron en que faltaban 
cinco membros. T ampouco foi comprobada 
polo Supremo a existéncia dalgun voto di
sidente. + 
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Máximo Blanco involucrado nun desembarco de cinco, toneladas de haxis 

A prisión, acusado de narcotráfico, 
un colaborador do xeneral Galindo en lntxaurrondo 
-o-x.c. 

De vello veñen as acusacións 
sobre unha escura trama de 
narcotráfico relacionada co 
cuartel de lntxaurrondo cando o 
comandaba o xeneral Galindo. 
O acusador na investigación in
terna da Garda Civil, o tenente 
coronel Máximo Blanco, ven 
agora de ser detido e decretado 
o seu ingreso en prisión. O 
eclipse de Galindo, involucrado 
en procesos polo GAL e pola 
tortura e desaparición de Lasa 
e Zabala, parece xa definitivo. 

Acumúlanse as notícias sobre a 
Garda Civil e as suas implica
cións escuras con asuntos de 
narcotráfico. A detención do nú
mero tres de Enrique Rodríguez 
Galindo en lntxaurrondo, Máxi
mo Blanco, é a última volta da 
madeixa que parece ter o seu 
centro no laureado xeneral baixo 
sospeita. O tenente coronel Má
ximo Blanco desempeñábase 
actualmente como xefe de Re
cursos Humanos da Agrupación 
de Tráfico da Garda Civil , e apa
rece involucrado como suposto 
integrante dunha rede de narco
tráfico que opera en Cataluña. 
Asi o entendeu a titular do xulga
do nº 2 de Amposta (Tarragona). 

A xu iz, Maria Luisa Borrego , 
instrue dilixéncias a consecuén
cia da incautación de 5.400 qui
los de haxis, o dia 3º de Xullo, 
nun iate amarrado no porto ta
rraconense de Sant Caries de la 
Rápita. A detención de nove 
persoas en total completouse, 
segundo a versión pública, can
do os encargados da operación 
detectaron a preséncia nun co
che, ao pé do porto, de Máximo 

Máximo Blanco ingresou en prisión incondicional por narcotráfico. 

Blnco, que mantén negócios co
muns de venda de chatarra cun 
dos detidos. Ainda que Blanco 
foi pesto en liberdade, posterior
mente a xuiz ordenou a sua de- · 
tención e prisión incondicional 
en Alcalá Meco. 

Blanco xa fora investigado no 
ano 1992, por un empréstimo de 
dous millóns que lle teria feixo 
José Manuel Olarte Plomos, un 
suposto traficante de drogas que 
foi morto por ETA en Xullo de 
1994. A investigación interna da-

Nome ..................................... Apelidos ......................... .. 

Enderezo ............ .............................................................. . 

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

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

Província ..................... .. ......... Paf s. .. ............................. . 
Suscrébome a A Nosa Terra (Incluidos os Cademos de Pensamento e Cultura) 

quel suceso non permitiu obter 
probas pero, acaso fuxindo cara 
-adiante, durante este periodo 
Blañco fixo unha denúncia se
creta antes os mandos dé Corpo 
militar involucrado a Galindo e 
outros oficiais de lntxaurrondo 
en operacións de tráfico de dro
gas, so capa de que os benefi
cios servirían para ~ financiación 
de operacións anti-ET A. 

Medidas internas 

Aínda que a experiéncia dos 
procesados no caso UCIFA 
(Unidade Central de Investiga
ción Fiscal Antidroga) non alen-

-. ta o optimismo, _de entrada a Di
rección da· Garda Civil- ven de 

~ ~-incea-r -e~pedente¡;>er-'-f·a+ta m-ei 
grave e o cese preventivo de 
·funcións. 

O caso UCIFA fora espectacu
larmente instruido por Baltasar 
Garzón, quen ·entrou de madru
gada na sede da Unidade (a 
principal adicada á loita contra 
droga poi a Garda Civil), na sede 
central do instituto militar en Ma
drid. A Unidade foi finalmente 
disolta, ante as evidéncias de 
que o organismo estaba involu
crado no próprio narcotráfico. 
Culminado o proceso xudicial e 
condenados os involucrados, 
ainda agora, seis anos despois, 
ven de asinarse a expulsión do 
corpo dos gardas civís, agás o 
comandante Ramón Pindado , 
que antes de que a condea do. 
Supremo fose firme pedira o pa
se á reserva. A perda da condi
ción militar implica que os con
deados deben pasar a prisións 
civís, entre eles o máximo cargo 
acusado, o coronel Quintero 
Sanjuán.• 

por un ano/semestre ao prezo de: ·-~~~!~~~~~;;;¡¡¡¡¡ 
Galiza/Estado/Portugal .................................. 9.000 pta./ano ....... 4.500-pta.l's-emestre --t-='-"-'~~ 

Europa ... ..................... ................ 10.920 

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

a) Subscricións para o Estado espa-
ñol · 

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

b) Para o resto do mundo 

O Cheque bancário adxunto 

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

Vigo. 

PAGO DOMICILIADO. COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO. 

Banco/Caixa de Aforros ........................................................... . 

Conta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 CD 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Titular .-...................................................................................... .. 

........................................... : ........ , Nº Sucursal ........................ . 

Povoación ................................... Provf ncia ........................... .. 

Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os 
recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais 
Galegas S.A. (A Nosa Terra). 
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Xuíces e fiscais. rexeitan 
a arbitraxe 
no "caso PinocheY' 

As asociacións xudiciais non 
ven con bons olios unha 
arbitraxe política 
internacional para resolver o 
"caso Pinochet", tal e como 
pedia o Ministério de Asuntos 
Exteriores chileno e que 
tivera unha resposta positiva 
por parte do Governo 
español. Esta arbitraxe 
tentaria evitar a extradición 
desde a Grande Bretaña ao 
Estado español, onde o 
ditador sulamericano debe 
ser xulgado por delitos de 
tortura e xenocídio. O xuíz 
que exixiu a detención de 
Pinochet, Baltasar Garzón, 
advertiulle ao ministro 
español de Exteriores, Abel 
Matutes, que calquera 
decisión política neste caso 
"vulneraria a división de 
poderes da democrácia e 
suporia unha afrenta ao 
estamento xudicial". • 

Marcelino Iglesias, 
do PSOE, novo presidente 
deAragón 

O socialista Marcelino 
Iglesias converteuse o 
pasado 2 de Agosto no 
novo presidente da 
Comunidade autónoma de 
Aragón, logo do acordo de 
Governo asinado entre o 
PSOE e o Partido Aragonés 
Regionalista (PAR), que até 
agora apoiaba o PP. _ 
Iglesias, durante o acto de 
investidura, estivo 
arroupado pola cúpula 
estatal do seu partido, que 
fixo deste triunfo un 
verdadeiro cabalo de 
batalla autonómico na loita 
poi a supremacia co PP, 
que nen sequera estivo 
representado na 
investidura polo seu 
máximo dirixente en 
~igón, o anterior 

presidente Santiago 
Lanzuela.+ 

Dirixentes de CiU 
prognostican eleicións 
catalanas para o 17 de 
Outubro 

Alguns dirixentes da 
coalición Convergencia i 
Unió, que governa 
actualmente Cataluña, 
aseguraron publicamente 
que o presidente Jordi Pujol 
disolverá o Parlamento o 
vindeiro 24 de Agosto e 

.. 

convocará eleicións para o ~ 
17 de Outubro. Esta 
previsión está feita tendo en 
conta que o para o 24 deste 
mes está prevista unha 
reunión do Governo catalán 
e que o próprio Pujol 
anunciou no pasado mes de 
Decembro a convocatória 
eleitoral para o Outono deste 
ano. Tamén a oposición ere 
viábel unhas eleicións en 
Outubro. De non ser asi, o 
PSC, Iniciativa per 
Catalunya e Esquerra 
Republicana xa exixiron que 
o presidente convoque un 
pleno extraordinário para 
valorar a xestión de Pujol. • 

r 
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Os Estados Unidos aceitaron a Chávez coa c.ondición de que non se pase 

·Venezuela ·ensaia o populismo de .esquerdas 
* M. VEIGA-G. LUC:A 

Os votantes venezolanos ve
ñen de apostar por un Hugo 
Chávez que promote unha no
va república constituinte, ins
pirada en Simón Bolivar, que 
afaste definitivamente do po
der aos partidos tradicionais. 
O militar, hoxe presidente por 
sufráxio masivo, exibe un 
programa de artellamento so
cial, de defensa patriótica 
dos recursos do país, con
forme oferece todas as 
garantias· aos investi
dores extranxeiros. 
Entre Fidel e o FMI, 
velaí o dilema do 
populismo cha
vista. 

Cando o andám io do socialde
mócrata Carlos Andres Pérez se 
derrumbou entre unha enxurra
da de corrupción, os partidos 
tradicionais chama-
ron ao histórico 
ex-presidente 
Rafael Cal-
dera, re-
pre-

•\ 

sentante dun populismo de di
reitas que noutro tempo tivera 
como lema as siglas T.E. (Todo -
Estado). Daquela a misión era 
erguer o Estado venezolano a 

base de leis protecionistas 
e cos alicerces dunha 

enorme riqueza petrolí
fera. Agora sen em

bargo, o resucitado 
Caldera era cha

mado. para facer 
o contrário. O 

FMI pedia a 
práctica ex

tinción do 
· Estado, re

forma li
beral e 

Hugo Cháve:z: promete 
medidas populares sen 

enfrontarse os investidores 
estranxeiros. 

privatizacións. O petróleo subiu 
un 850% nunha nación que go
zaba do prezo máis barato do 
mundo para consumo interno. O 
poder adquisitivo dos venezola
nos reduciuse de golpe un 60%. 
Foi a caída de Caldera e o início 
dunha virulenta revolta popular. 

Con Caldera finalizaba a época 
dun populismo de direita, que 
propugnaba un capitalismo pro
gresista nun Estado ben gover
nado. En todo caso, el non era a 
única vítima do xarope de pau 
do FMI, outro tanto lle sucedía a 
Cardoso, o intelixente e avanza
do presidente do Brasil, ainda 
que este conse-
g u ise permane-
cer no cargo. 

A explosiva situa-

novo réxime que promete extir
par o cancro da corrupción, ao 
mesmo témpo que manda men
saxes de tranquilidade aos ta
bei rón s financeiros interna
cionais. 

Chavez chega ao poder despois 
de deixar cair na orella de Was
hington que el é a última oportu
nidade para facer o país governá
bel. Estados Unidos, ben infor
mado da capacidade organizativa 
da esquerda venezolana, aceita, 
pero dille que non se pase. 

En realidade Washington non ve 
con malos ollas a Chavez e o 

seu esquerdismo, 
toda vez que 
pensa nel como 
na válvula da ola 
express que dei-

ción de Venezue- v 
- 1a é amostra pal- -enezuela é un 

x a sair algo de 
vapor para que a 
pota non estou
pe. Ademais, se 
a situación do pa
ís segue senda 
rui nasa , será 
Chávez coa seu 
equipaxe de ide
as esquerdistas o 
que cargue coas 
culpas. 

pábel do fracaso 
de todas as pro
mesas, entre 
elas as dos su
permercados re
xionais, como o 
Pacto Andino ou 
a Unión de Esta
dos Americanos. 
A inxeréncia dos 
Estados Unidos 
en todo o que ula 
a exclusivo la
tinoamericano é 
patente, até in
viabilizar todo 

volcán a carón 
doutro volcán: 
Colombia, pais 
que neste 
momento ten o 
60°/o do território 
en mans da 
guerrilla 

Cabe perguntar
se se a maioria 
de cidadáns 
arruinados deste 
país rico van 
confiar por moito 
tempo nas pro-

proxecto de coo-
peración inter-re-
xional. Sen produción própria, o 
mercado 9lobal convértese nun 
mercado desigual, como en 
tempos do colonialismo. 

O recurso a Chave:z 

O fracaso dos modelos tradicio
nais, dos partidos clásicos e do 
sistema no seu conxunto, foi o 
.que abriu as portas ao novo po
pulismo de Hugo Chávez, un 

mesas de constituir un novo Es
tado, se estas non se ven acom
pañadas de realidades efecti
vas. Venezuela é ademais un 
volcán a carón doutro volcán: 
Colómbia, país que neste mo
mento ten o 60% do território en 
mans da guerrilla. En realidade, 
case toda Latinoamérica vive 
unha situación que fai agoirar 
cámbios e explosións sociais a 
prazo curto.+ 

Hassan 11 non foi un maquiavelo, senón un tirano-ao servizo do Primeiro mundo 

Unha ditadura de trintá e oito anos 
das intrigas palaciegas nen un 
funambulista xogando ao non 
aliñamento do seu país, afoga
d o palas presións interna
cionais. 

En realldade, Hassan 11 fíxose 
unha aureola de hábil intrigante 
que non se correspondia coa 
sua auténtica faciana: un tirano 
capaz eliminar aos seus inimi
gos -mandou asasinar ao seu . 
principal opositor- e unicamente 
disposto a abandonar o poder 
por marte natural ou magnicídio 
-asi ocorreu que fracasaron 
duas tentativas de asasinato 
contra el. 

a oposición interna que reclama
ba a democratización do país e 
para esquecer unha reivindica
ción que si aniñara na ialma dos 
marroquinas, como era a recu
peración de Ceuta e Melilla. 
Acerca da soberanía sobre estas 
duas colónias, Hassan 11 periodi
camente limitouse a realizar alti
sonantes reclamacións sen pór 
en marcha mecanismo nengun 
que permitise efectivamente a 
recuperación dos dous enclaves. 

O recén finado rei de Marro
cos, Hassan 11, non foi, contra 
a imaxe difundida nos últimos 
dias, un príncipe maquiavéli
co ao servizo de Marrocos, 
senón que se erixiu nun tira
n o ao dispor do Primeiro 
mundo. No seu reinado nunca 
realizou unha reivindicación 
séria da soberania nacionál 
sobre as colónias españolas 
de Ceuta e Melilla e empregou 
a invasión do Sahara como 
un mecanismo de control do 
descontento interno, ao tem
po que detivo os procesos de 
liber_ación do Magreb lidera
dos polo modelo instaurado 
por Alxéria. O rei Juan Carlos, á marte do ditador marTOquí, dixo que perdera ao seu irmán maior. 

Do papel sumiso que cumpriu 
con Europa dá canta o trato reci
bido palas autoridades españo
las. Tanto Felipe González como 
José María Aznar visitaron Ma
rrocos nas suas primeiras viaxes 
oficiais ao estranxeiro despois 
de ser eleitos presidentes do 
Governo español. O rei Juan 
Carlos Barbón di):<o ser amigo 
seu e deitou unha bágoa no fu
neral do monarca nun dia espe
cialmente significado: nesa mes-

O monarca nen séquera de
fendeu os -intereses das oligar
quias marroquinas, como si fi
xeron -no Reriacimento as mo
narquías europeas, senón que 
puxo o país ao dispar dos nor
te-americanos, franceses e es
pañois sen apenas reivindicar 

.máis aló dun feixe de capri
chos, pero sen concreción real. 
Non era, pois, un supervivinte 

Hassan 11 moi cedo suspendeu 
a constitución que el mesmo 
promulgara e acubillouse detrás 
da sombra norte-americana pa
ra perpetuarse. O perigo alxeria
no -uri modelo de independén
cia para o Magreb- serviu ao ti- . 
rano para aproveitar a situación 
xeoestratéxica do reino alauita e 
facer do país un aliado dos Es
tados Unidos. Oeste xeito, Ma
rrocos non só se converteu en 

paladin contra o · moviniento de 
liberación nacionaf ·de Alxéria, 
senón tamén contra esa mesma 
via, que ensaiaba o Polisário no 
Sahara Ocidental. Por esa ra
zón, realizou con total impugni
dade a ocupación e posterior 
anexión da ex colónia española; 
nen España, nen Franza nen os 
Estados Unidos tiveron nada 
que obxectar. 

O rei consumou o seu definitivo 
divórcio ·ca · resto do continente 
en 1984, cando a Organización 
para a Unidade Afri9ana recoñe
ceu a República Arabe Saha
raiu. Entón, retirou a Marrocos 
dese foro africano. 

r ma data unha patera que se diri-
Cun Sahara ocupado, en perpé- xia a Fuerteventura, fuxindo da 
tua guerra, tivo a excusa dese- miséria, naufragou e morreron 
xada para acalar violentamente vários dos seus ocupantes .. + 
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·5 DE AGOSTO DE 1999 

Eleicións e esperanza 
Diante dos resultados das elei
cións da nosa Galiza cumpriria 
facer algúns comentários. Pri
meiro felicitar ao BNG e por ex
tensión a todos nós, coido que é 
o único partido cun proxecto de 
nación. 

Con alcaldes en Vigo, Ponteve
dra e Ferrol e representantes na 
maioria dos concellos as causas 
teñen que mudar. 

Agardo outro xeito de gov~rnar 
aberto, progresista, democráti
co, ceibe de caciquismos. Unha 
maneira de governar desde a 
esquerda, Non esquenzamos 
que o cerne do noso povo ató
pase nas clases populares. 

Elas levaron o facho aceso do 
idioma, loitando pola dignidade 
do país. Elas sofriron a diáspo
ra. Do traballo das nosas xentes 
moitos tiraron proveito enrique
céndose. Namentras os hom~s 
emigraban, mandando cartas 
para facer escalas, as mulleres 
ficaban no país cos cativos. Em
poriso. cando se fala de naciona
lismos insolidários, tanto desde 
o PP coma desde a suposta es
querda (PSOE), haberia que 
perguntarse: Quen recolle os 
benefícios da emigración dos 
nasos paisanos? U-la a solida
riedade con ese millón e médio 
de homes e mulleres espallados 
polo mundo ao longo da histó
ria? Quen é solidário coa Gali
za, cando multan aos labregas 
por traballar? Onde están os na
sos direitos na España cando 
ternos as xubilacións e saldos 
máis baixos do Estado? 

Non traballamos coma os de
máis? Cal é a razón pola que un 
cidadán basco cobra moito máis 
que un galega? Segundo a táboa 
publicada nos xomais; Euskadi, 
Madrid e Catalunya son os luga
res que teñen as pensións e sal
dos máis altos do Estado. Nos 
últimos postas atópanse Galiza, 
Múrcia e Extremadura. Chamase 
iso igualdade, solidariedade? 

Nen o PSOE, nen a direita ca
vernícola (por certo vinte anos 
no poder autonómico) defende
ron os direitos colectivos tanto 
económicos como sociais e lin
güísticos da cidadania galega. 
Digo todo isto pola esperanza e 
ilusión desta nova andaina con 
alcaldes nacionalistas. Non fa
gades que a perda! 

Nunca a miña cidade, Vigo, tivo 
un alcalde nacionalista, nen a 
cidade do Lerez, Pontevedra, 
nen a nosa irmá obreira, Ferro!, 
berce de Mancho Reboiras e do 
sindicalismo de clase. Embora 
penso que a loita pela autode
terminación do povo galego e 
irrenunciábel. 

Ou somos unha nación con to
dos os direitos ou non somos 
nada. Falaba Beiras de sobera
nia compartida. Segundo o di-

_, cionário Xerais, soberanía é: po
der que ten un estado de facer 
leis e impoñelas colectivamente. 
lndependéncia dun país. 

Tamén' no parlamento de Ma
drid Francisco Rodríguez falaba 
diante dos deputados. Ante as 
esixéncias e desprezo do asno 
govemante, o BNG defende un 
estado plurinacional, non a inde
pendéncia. 
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Pasaría algo no mundo coa 
existéncia de tres nacións máis: 
Galiza, Euskadi, Catalunya? A 
saudade, o idioma, as tradicións 
a música a xeogrfía a nosa li
teratura. Que 
máis se preci-
sa para ser 
unha nación? 

Remato iste 
escrito cunha 
estampa de 
Castelao do 
album Nós. 
Na constru
ción dunha: 
escultura es
taban traba
llando. Non lle 
poñades cha-
tas a obra na-

leño esperanza 
e ilusión nesta 
nova andaina 
con alcaldes 
nacionalistas. 
Non fagades que 
a perda! 

mentras non se remata. O que 
pense que vai mal que traballe 
nela. Hai sítio para todos. Xa o 
dicia Manoel Antonio, algo das 
palabras grávase no vento sem
pre e máis despois. Saudos na
cionalistas. Até lego.• 

XOSÉ M. BOLAS 
(VIGO) 

25 .de Julho: crónica 
de umha submissao 
Até há poucos anos, na conme
moragáo do Dia da Pátria, Bau
tista Alvares dirigía-se aos pre
sentes afirmando que naquela 
prac;a da Quintana, estava a 
torga do povo que mais cedo ou 
mais tarde libertaria a Galiza da 

. opressáo colonial espanhola. Pe
la contra, afirmava tambén, que 

· dentro da Catedral estavam 
aq.ueles que representavam a 
essa Espanha que mantém o 
nosso povo na exploragáo e sub
mete a nossa Pátria. Nao sei se 
nos últimos anos continua a fe
zer estas afirmagoes, pois há 
mais de dez que náo vou a mani
festagáo que o BNG convoca es
se dia na Compostela universal. 
A verdade é que em preferencia 
ando pela que convocam as 
torgas independentistas, ainda 

1 e.za-&J/d~ 1 
estavas tu., vestida para a oca-- 1 7" .A. .A.uuu 
siao-corn traje tradicional--ou 1 
deveria dizer regional_?. A_ima- 1 
gem certamente resultava-f)até- I 
tica, ridícula, e por momento~ · I 
vinheram-me a mente os anos 
da minha mocidade quand()_na 1 
minha vila as burguesitas apro- 1 
veitavam a festa da patroa para I 
passeiar-se com o traje regional 
em companhia. da Srta. Conch1- 1 
ta, que chefiava a Secqión Fe- 1 
menina. lsso ~im, nao falavam 1 
galego nem os sonhos. Bem sei I 
que esse nao é o teu caso, mas 
nao pudem evitar que VÍ!!her~f!l J 
a mim esses pensamentos. 1 

Os promotores de 
Vigo quéixanse do 
prezo do chan. Sen 
embargo, un informe 
encargado o ano 
pasado pala 
Asociación-de 
Promotores 
lnmobiliários 
(APROIN), realizado 
através de entrevistas 

Que coisa é que pudo variar pa- 1 
ra umha política nacionalista as- 1 
sisfü a um acto que, ·pela sua 1 
carga ideologica, podemos afir- 1 
mar que é politicamente fascis- I individuais aos 
ta? Como, senáo, podemos de= 
finir actuagóes que ano trás ano 1 
reafirmam o domí~io secular da 1 

. Espanha frente a nossa con- 1 
:~i~. di~áo nacional, negando os di- I 
···· - reTtos que -ampara111om11a--

princip.ais 
responsábets do 
sector, indica que o 

que certamente nos éltimos tres 
anos náo pudem estar ---em pre
senga fisica- pois, como supon
ho saberedes, fice em prisáo. 

nagáo milenária e a um povo 1 
explorado? Ou é que acaso -e 1 
eu náo me interei- estamos já I 
a viver namha Galiza soberana 
cujos direitos nacionais estáo 1 
protegidos por umha consti- 1 
tuigáo democrática? 1 

Bem saiba das tuas inquie- l . 
tagóes direitosas, mas· náo se- 1 
quer imaginar que tivesses esas _. 1 
veleidades espanholeiras, ainda 1 
que _bem é certo que se tu esti-

prezo ªº solosUbe 
pala competéncia, 
especulación e malas 
artes entre os próprios 
promotores. O informe 
sentou mal no sector 
que prefire as culpas 
alleas. _ 

veste nesse acto de reafirmagao 1 
do orgullo español, haveria de 1 Bombardearon 
ser com a aprovagáo da di_:::_ 1 _ lugoslávia con 
recgáo do BNG ainda que, pes- 1 
soalmente, duvido de que con- tecnoloxia ponta. · 
tasse com ªi 1 Saltou polo aire unha 
provagáo una-
n i me dos 1 fábrica de automóbeis, 
membros da Essa~que 1 outra de avionetas, 
~e~~~~M~ ~~: tueslása~ 1 outra de produtos 
do o caso, es- será a causa que I farmaceuticos. Vários 
tou na certeza • 1 
de que a base provocara a millóns de obreiros 
social do BNG . quebrada 1

1 
quedaron sen traballo. 

ficará muito di- . 
vida a respeito unidade 1 Pero agora xa pasou 
desta decisáo. organica do 1 todo. Agora din ·que os 

No estado ac
tual de coisas 
a ofrenda es-

BNG. - 1 obreiros iugoslavos ·_ 

p añ no la ªº 
Apóstolo resulta umha ofensa a 
este país, e a tua presenga nes
se acto náo é mais do que a 

1 cobraff tarde e pouco, 
1 por culpa de Milosevic. 
1 
1 

' 1 

Há uns dias o companhairo Jo
am envio-me pelos correios um
ha carta na que, entre outra coi
sas, havia recortes de jornais. 
Um deles do .Correo Gallego, 
onde as torgas independentistas 
apresentavam a convocatória 
unitária do Dia da Pátria. A min
ha surpresa foi enorme, e náo 
precisamente pela convocátoria 
unitária, que ainda que pela pri
meira vez em anos era unitária, 
eu já bem sabia dela. A surpresa 
foi pelo facto de os convocantes 
advertire, da presenga do BNG, 
representada pela sua concel
heira em Compostela, nos actos 
religioso-institucionais que se 
clebram na Catedral em favor do 
Patráo de- Espanha, quer dizer, 
do Santiago Mata-mauros, esse 
Apóstolo producto da mediocri
dade espanhola que hoje náo é 
senáo símbolo do poder colonial 
na nossa Pátria e certamente 
antítese dessoutro Apóstolo de 
rosto amável e universalista de 
bordáo e livro na máo, producto 
da grandeza cultural do nosso 
povo. Reconhego que náo acre
ditava~ Perdonada, companhei
ros, incrédulo que um é. 

. contradic;áo que está a esbura
car umha profunda fenda-pelo 
momentcr- na ponta do iceber
gue que hoje é o BNG. Essa 

1 
1 
1 

Un neno británico 
morreu. Os pais non 
tiñan cartas. para 

Mas ... alí estavas tu, sim! Alíes
tavas tu, Encarna. Estivem toda 
a .manhá a olhar a pompa da cú
ria e a transcendental oferenda 
do Barbón só por convocar se tu 
estarías ou náo em acto de táo 
grande importancia. Com efeito, 
as camaras focaram a tua indis
slmulada presenga, entre minis
tros e capitanes do insigne exér
cito espanhol, entre condesas, 
marquesas ·e outras damas ata
viadas para a ocasiáo com pen-
te e traje de rigor, entre os san
guessugas e políticos corruptas 
que causam embrutecimento e 
sangram o povo que negam, 
contagiando-o coma sua debili- . 
dade ... Enfim, entre toda essa 
fauna que náo sá~m~is do que-'-:;- . 
-como diría Castela~um fato 
de imperialistas frac~sados. Alí 
no méio e méio dessa quadruha, 

Selecciona 

PERSONAL~-
ra traballo relacionado pa . 

co sector agrano. 
Preferentemente ti~a~os-

• ,1 t nn· arios Enxene1ros, etc.) (Pentos, _ve e ' 

. d poden chamar As persoas interesa as 
. ao teléfono 982 23l 55~· -
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mercar alimentos 
infantís e dábanlle da 
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1 sua comida. O cativo 
. : morreo por exceso de 
1 sal. Os pais fo ron 

fenda que tu estás a trac;ar, 
mais cedo ou mais tarde, será a 
causa que provocará a quebra 
da unidade organica do BNG. 
Apenas é questiáo de tempo.+ 

Gonzalo 

1 detidos por 
1 proporcionarlle comida 
1 de adultos ao bebé. O 
1 _xuiz absolveunos, pero 

dixo: "Que a sua 

}ESUS M. · IRAGO PEREIRA 
(PRISÁO DE TEIXEIRO) 

ignoráncia serva de E 
~xemplo". En realidade ncoros, progreso 
o xuiz deberia terse pero só para alguns 
lembrado de Margaret os numerosos encaros e mini-
Thatcher que centrais que se están a levantar 

lt. r , ou se proxectan levantar nos 
mu lp ICOU O numero rios ·de Galiza están a provocar 
de pobres que agora unha grande mobilización so-
non teñen para mercar~ ciaf ae rexei~amento, e -abren, 

. . , .. unha vez má1s, o debate sobre 
alimentos infant1s. a conveniéncia de levantar máis . 

encaros como xeito de aprovei
tamento dos recursos naturais. 

~I 

1 O coñac de Osborne 
1 quer modernizarse. Os 
1 anúnCios xa non din 
1 aquelo de es cosa de 
1 hombres. Agora 
1 anúncian un brandy 
: que se chama Toro. 
1 Sae o rostro dun 
1 mozo. O lema di: "Para 
1 . ti touro, que non es 
1 capaz de estar só 
: pelas noites". Por 

1 detrás, a sombra 
1 dunha muller, á que se 
1 lle ve case todo menos 
1 a cabeza. Con estes 
1 tópicos publicitários 
: españois, non resulta 

1 extrano que á 
1 mocidade lle resulte 
1 máis atractivo o modo 
1 de vida americano. 
1 
1 
1 
1 
1 

A cofradia do Cristo 
da Vitória de Vigo ven 
-de decatarse de que é 
un pouco contraditório 
exaltar tanto a vitória 
contra os franceses, 
principal elemento 
identitário -segundo 
eles- da cidade, 
conforme se lle tira da 
levita ao galo que 
dirixe Citroen. Este 
ano comezaron a 
dicer, para disimular, 
que máis que unha 
vitória contra os 
franceses o que se 
trata é de destacar a 
superación dun 
mesmo, lembrando 
ademais que a imaxe 
venerada leva tamén o 
nome de Cristo do sal. 
A este paso acabarán 
decindo que a vitória 
non foi contra os 
franceses senón 
contra os iugoslavos. + 

Resulta de xeral aceitación que 
os recursos se deben aproveitar 
da maneira máis racional posí
bel, que recursos de carácter 
público deben aproveitarse en 
beneficio da comunidade e que 
os recursos deben aprov~itarse 
de forma sostíbel. Pero no que 
toca á aplicación destes princí
pios en realizacións concretas, 
caso dos encaros, por exemplo, 
xa non hai 
tanta unanimi-
dade. Galiza exporta 
As empresas · maita enerxia, o 
~léctricas té- noso petróleo 
neno claro, ' 
queren facer din. Pois vaia 
encoros. ~or- petróleo' Galiza 
mal. Tenen • 
que gañar car- non obtivo 
tos e é moi le-
xíti m o e cae- nengun 
rente que tra- beneficio del. 
ten de conse-
guir todo 
aquelo que 
lles producirá máis beneficios: 
encaros, térmicas, plantas · de 
coxeneración. O que xa non re
su Ita nada comprensíbel é a 
asombrosa concordáncia de 
posturas entre o Governo da 

Xunta e as eléctricas (FENOSA) . 
Pero por outra banda, dado o in
tenso grao de relacións Xunta
FE NOSA: política enerxética, 
SOGAMA, asesorias comuns, 
non debe estrañar moito o volu
me de coincidéncias. 

Os encaros producen riqueza. 
Esta é un verdade incontestá
bel. Que a destruen tamén é 
unha verdade da mesma natu
reza. Claro que a xeración e 
destrución ·de riqueza localíza
se en dous escenários desco
nectados. Producen na canta 
de resultados das eléctricas e 
destruen o médio, prexudican
do a todos, e especialmente a 
comunidade máis próxima aos 
en coros. 

Galiza produce e exporta moita 
enerxia, o noso petróleo, din. 
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Nacionalismo espanhol 
· España para ser Una tuvo a Isabel y Fernando, 

para ser Grande a Colón y para ser Libre, a Franco 
Vicente Mangana 

Ainda que nengúrn nacionalismo periférico lhe negue a sua con, 
di~orn nacional a Espanha e mesmo lhe reconhe~a o seu direito a 
se separar, ainda que se considere urnha irreparável perda, os na, 
cionalistas espanhois norn superarn a crise de identidade e negarn 
ser nacionalistas, s~rn por isso se declarar apátridas. 

Os nacionalistas sorn os outros. Eles lirnitarn,se a definir España co, 
rno "Una, Grande y Livre" e querem,na "antes roja que rota". Ne, 
garn a existencia doutras na~ons norn seio do Estado Espanhol e o 
seu direito a se dotar de símbolos; sele~ons deportivas incluídas, e 
durn Estado próprio; mas norn sorn nacionalistas espanhois nein ex, 
cluintes. E norn o sorn porque norn colgarn bandeiras na festa da 
Hispanidade, (antes charnavarn~lhe dia da ra~a), nern depositarn 
flores no panteón de espanhois ilustres e porque entendern que gos, 
tarde Verdi, Jules Veme ou do jazz e preferir Noerni Carnpbell a 
Ana Kiro é absolutamente incornpatível corn o nacionalismo . 

Esta linha argumental que se atribuirla a urn intelectual da talha de 
Caneda, Baltar ou Paco Vazquez, pertence, porérn, a Blanco Val, 
dés, professor de Direito Constitucional e militante do PSOE, ain, 
da que o segundo nunca figure ao pé dos seus artigos. 

Da universidade espera,se racionalidade, objectividade, conhecirnen, 
tos e capacidade para abordar ternas tarn espinhentos corno a ques, 
torn nacional ou a conforma~orn dos Estados corn algo rnais de rigor 
que a vulgaridade do tertuliano e a dernagógia de taberna. Entre as 
razons do nosso atraso devera,se incluir o facto de que a docencia se, 
ja refúgio dos que ousarn explicar o que nom entendern. • 

Pois menudo petróleo! Galiza 
non obtivo nengun benefício 
deste "maná", e ca actual mar
co político-intitucional non é 
previsíbel que se produza nen
gun cámbio ao respeito (diga o 
que diga o Cuiña). Esta situa
ción non se pe.de permitir por 
máis tempo. Debemos tomar o 
control dos nasos recursos pa
ra regular o seu aproveitamen
to de maneira non agresiva (hai 
fórmulas de aproveitamento hi
droeléctrico moito menos agre
sivas que os encaros) e sobre
todo para que estes revertan 
na comunidade nunha propor
ción directa ao impacto sufrido. 
Resulta unha irania que os ta
lleres, indístrias e munxidoras, 
ao pé dos nasos encaros pa
guen a electricidade ao mesmo 
prezo que se estivesen nun po
lígono industrial de Madrid, por
que economicamente isto é im
posíbel: para levar a electrici
dade a Madrid foi necesário le
vantar un tendido moi custoso 
(pagado por todos) e ademais 
entre Galiza e Madrid pérdese 
unha porcentaxe considerábel 
de enerxia (que pagamos to
dos). O consumidor de enerxia 
eléctrica ao pé dos ancoras es
tá subvencionando ao de Ma
drid, que por enriba ten ·un ser
vizo moito mellar . Porque en 
canto ao servizo, lago de tanto 
plano MEGA, as deficiéncias 
de subministración no rural 
·chegan ao sarcasmo. 
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O debate nacional sobre o apro-
-veitamento_ dás riQS está abecto___ 
na sociedade galega. É tempo 
de que o. Governo se entere de 
que non se pode actuar á marxe 
da sociedade e moitos menos 
contra ela.+ 

XAN -SANTALO Rms 
(MERZA) 

Finis Glorie Mundi 
Cando xa van pasados uns dias 
da finalización da festa do Alba
riño chega o momento de fecer 
unha valoración o máis positivis
ta posíbel de todo o que a rode
ou, inclusive a sua deploral5e 
organización. A xuizo da asam
blea local de Galiza Nova o aco
rrido na última celebración da 
festa non ven máis que a 
constatar a incapacidade do ac
tual grupo de governo de orga
nizar unha celebración de tal 
magnitude. Como se viña facen
do durante os últimos anos de 
governo antidemocrático da di
reita en Cambados non se esca
timou en gastos á hora de invi
tar a personalidades (da direita) 
a xantares, organizar concertos 
e botar fogos. Pola contra os es
forzos por intentar mellorar a ca
lidade do viña que non se pon a 
venda (que cada ano é pior) fo
ron raquiticos. 

A praza de Fefiñáns segue sen
da a ellos do grupo de governo 
o lugar idoneo para a celebra
ción de concertos. CaAdo outros 
alcaldes tamén da mesma forza 
política que 
ostenta o po-
der en Cam-
bados, en en- Non se 
claves dun 
valor monu - escatimou en 
mental na 
maioría dos gastos para 
casos inferior, invitar a 
proiben deter- personali"dades, 
minados ac-
tos porque se pero nada se 
dana o casco 
histórico , en fixo por mellorar 
c a m b a d o s a calidade do 
convértese 
Fefiñáns en viño. 
escenário pa-
ra concertos 
de música rock nos días do Al
bariño e o resto do ano faise a 
vista gorda (incumprindo orde
nanzas que proiben o aparca
mento na praza) criando nun 
enclave de singular beleza un 
aparcadoiro municipal.• 

Xurum SEÑORANS SANTORUM 
(RESPONSABLE LOCAL DE 

GALIZA NOVA DE CAMBADOS) 
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A Consellaria de Cultura frustra as esperanzas 
da Lei do Audiovisual de Galiza 
A subvención para toda a produción audiovisual é de 60 millóns de pesetas no 1999 

-e>- ALEXANDRE XIRÁLDEZ 

"Cómpre que se estimule e que 
se potencie o crecimento e o 
desenvolvimento deste sector 
estratéxico". Este é un dos mo
tivos que moveu á aprobación 
unánime no Parlamento da Leí 
do Audiovisual de Galiza que 
entrou en vigor o 29 de Xuño. 
A Consellaria de Cultura e Co
municación Social vén de 
cuantificar a importáncia cultu
ral e económica, recoñecida na 
Lei, dunha indústria audiovi
sual própria: 60 millóns de pe
setas. Estes son os cartos para o 
ano 99 a distribufr entre todo o 
sector de produción audiovisual 
que inclue longametraxes, cur
tametraxes, documentais, mul
timedia, etc. Para ter unha 
idea, o custo mínimo dunha pe
lícula galega con opcións de 
entrar no circuito comercial é 
de 150 millóns. 

Os membros da Asociación Ga
lega de Productoras Independen
tes (AGAPI) pensaban ter lis
tas para este ano tres longarne
traxes, en base ás subvencións 
do pasado ano, 90 millóns, can
do se acabaron catre películas. 
Esas tres ficarán en unha e, co
mo moito, duas, segundo o 
membro da xunta directiva de 
AGAPI e responsable da pro
d utora Continental, Pancho 
Casal. "Despois da Lei, onde se 
cualifica o sector como estraté
x ico, agora veñen con isto", 
láiase Casal. A frustración no 
sector resulta aCnda máis com
prensfbel ao recordar a moi op
timista promesa de dez películas 
para este ano feita polo Conse
lleiro Pérez Varela. 

Subvencións necesárias 

A dependéncia das axudas ins
titucionais é unha característica 
do audiovisual europeu. Para fa
cer cine na Unión Europea pre
císase dunha subvención que fa
ga de capital base sobre o que 
concebir e desenvolver o pro
xecto. De non haber este com
promiso por parte da adminis
tración dificilmente se poden 
materializar as ideas, pois non 
se conta coa forza das grandes 
firmas americanas. Isto hai tem
po que o entenderon país€s co
mo Franza e ltália. Pero non fai 
falla marchar da Península: 
dentro do Estado español está o 
caso da Generalitat catalana. O 
G~vemo catalán cornprometeu
se con duas agrupadóns de. pro
d u to ras do país ao xeito de 
AGAPI a axudar con .6.000 mi- . 
llóns de pesetas, 3 .000 para ca
da unha, na produción audiovi
sual. En Canárias un convénio 
similar prevé 1.000 millóns en 
subven,cións. 

A caréncia de vontade política 
para levar á prática as florituras 
que enmarcan a nova lei consti
tu i u o núcleo do debate na§ 

As rodaxes galegas inuementáronse nos últimos anos. lmaxe da filmación na Fonsagrada de TerTO de /ume, de Miguel Uttin. 

Xornadas de Cinema e Vídeo de 
Galiza que se celebraron en 
Carballiño do 30 de Xullo ao 5 
de Agosto. Os perto de vinte 
profesionais do ramo reunidos o 
Domingo 1 de Agosto no Foro 
Audiovisual Galego recriminá
ronlle ao director xeral de Co
municación Social e Audiovi
sual, Alberto Tizón, que a cifra 
para subvencións 
é "a máis baixa 
dos últimos anos, 
quizais dende o 

ráneo, proxecto do que final, 
mente se retirou a Xunta. 

lmportáncia do sector 

O escaso compromiso da Admi
nistración resulta difícil de en
tender dado o recoñecimento 
unánime polos partidos presen
tes no Parlamento da releváncia 

económica e cul
tural do audiovi
sual. De feíto, 
AGAPI, que 

ano 1990 que non 
houbera tan pou
co diñ.eiro". Xusto 
agora que se con
ta cunha regula
mentación pró
pria. 

Os integrantes do 
Foro reunidos no 
Carballiño esí
xenlle á Consella
ria que se tome en 
sério dunha vez o 
audiovisual galego 
e que as axudas ao 
sector non estean 
pendentes dos or
zamentos adica
dos a "elementos 
externos" como o 
Xacobeo 99. 

A caréncia de 
vontade 
política para 
levar a prática 
a nova lei 

aglutina ao 95% 
das produtoras 
galegas, máis que 
duplicou a sua 
facturación entre 
os anos 1995 e 
1998: de 1.140 
millóns de pese
tas pasou a 2.57 5. 
Tamén segundo 
as dfras manexa- · 
das por esta aso
ciación, estíman
se en máis de 
2.500 os pastos 
de traballQ no ei
do da produción; 
a parte estarían a 
distribución, exi
bición, promo-

constituiu o 
núcleo do 
debate nas 
Xornadas de 
Cinema e 
Vídeo' de 
Galicia. ción e difusión, 

pasos necesários 
para que os es
pectadores vexan 
unha película 
nunha sala cine
matográfica. 

Pancho Casal 
láiase de ·que as 
boas palabras que 
lles dirixen dende 
a Consellaria non se traduzan 
en cartos. E é que falla vontade. 
Casal non ve outra explicación 
cando a Consellaria conta con 
400 millóns de pesetas que en 
princípio estaban destinados a 
producir unha telesérie sobre o 
Camiño de Santiago para Ante
na 3 Télevisión con equipo fo-

Pero a parte do medre económi
co, cómpre ter en canta que a 
audiovisual é unha industria 
criadora dun imaxinário colec
tivo. Este carácter, recoñecido 
pola Unión Europea na defensa 
contra o case monopólio ameri
cano, é o que demanda o crítico 

de cine Miguel Anxo Fernández 
na sua ponéncia sobre o sector 
ao Consello de Cultura Galega. 
Femández afirma que "o audio
visual é un sector estratéxic9 
clave para a. supervivéncia do 
noso pa(s como tal". A maiores, 
a própria Lei ten como un dos 
guieiros de acción institucional 
"favorecer a promoción da cul
tura e a língua galegas dentro e 
fóra de Galiza". 

A desídia -da Xunta pode provo
car, consonte Casal, qut! "a úni
ca alternativa sexa a emigra
ción". Os profisionais galegas 
poden verse abocados a traba
llar fóra porque con estes 60 mi, 
llóns a vindeira tempada pode 
ser "un ano en branco". o peri
go de "desertización" é real pois 
en anos anteriores as produtoras 
galegas tiveron que botar man 
de capital foráneo en forma de 
coproducións e esas empresas 
estranxeiras coñecen os profe
sionais galegos. 

Nesta situación a elaboración 
de produtos de ficción diária pa, 
ra televisión constitue unha· tá
boa á que se aferran algunhas . 
produtoras do país. Actualmen
te a TVG ten en antena tres sé
ries <leste formato: Mareas Vi, 
vas, A Família Pita e Pratos 
Combinp.dós. Estes produtos re
quiren un traballo de dobre . 
equipo: un para rodar e outro 
para preparar outra secuéncia. 
Ademais, a gravación dun só 
programa de Mareas Vivas, o 
programa máis visto na televi
sión, supón un negócio de entre 
10 e 12 millóns. Contado, a in
dústria audiovisual dun país di
fícilmente pode sobrevivir adi
cándose a teleséries, por moi 
exitosas que resulten.• 

Dispersos 

~ PILAR P ALLARÉS -

~protexida da rotina, a disper, 
són. Leo que para un 40% dos esta
dounidenses que collen vacazóns 
estas son en realidade unha espécie 
de tortura, de caída. na angústia do 
tempo inútil. Cindy Aron, profeso
ra de História da Universidade de 
Virxínia, atribuí o desacougo a un 
sentimento de traizón á ética 
protestante do traballo. Por aqui 
parece que sabernos folgar sen tan
tos problemas de consciéncia e alte
razóns psicolóxicas, ainda que ao 
mellor hai tamén unha ética do tra:
ballo non sei se rural, labrega ou de 
traballadores simbióticos que conti
nua a ver o descanso como lacaza
neria e agradece que decore haxa 
unha angueira por resolver. 

Zallar, máis que esixéncias 
dunha ou outra ética, o que hai é a 
sabedoria lentamente adquiridas de 
que a falta de retina nos deixa inde
-fensos perante a yida, nos deita no 
abismo do ser, cando tan afeites 
estamos a fazer -ou a fazer que faze- , 
mos. A retina terapéutica, tan adoi-

. to praticada polos vellos -e tamén 
polos anirnais. 

~provista ·dela, a ~ida faíse 
cruel, sen paliativos. Mais respondo 
a ese fulgor cunha certa rnaiola, 
como se a reverberazón impedise 
apreender as imaxes. Brillan un ins, 
tante, dispersas, retrincos dunha 
intensidade que me cega. Nun eco
an músicas distantes de tómbola e 
outras máis próximas de gaita nun
ha nostálxica de lediza que se esvai, 
de festa desfeita a cantazos polo 
tempo. Voltaremos o ano que ven á 
carvalleira e ainda seremos máis, 
ainda que continuen a faltar-nos 
Mancho e Avilés e todos os que 
talvez temeron que non ian ser a 
sua xerazón a que dese visto feito 
realidade algun dos vellos soños. 

gtro retrinco está .a miña pri
meira imaxe do Caurel, guiada polo 
entusiasmo de Marica Caínpo e 
doutras presenzas amigas. Se estive, 
se a viaxar por Floréncia ou V ené-
. cia falana dese mal da beleza, da 
doenza que o seu exceso chega a 
produzir, como Sthendal ensinou. 
Como nunca" serei turista na rniña 
terra, atribuo o mareo, esta sensazón 
de vértigo, á miña claustrofóbia. 
Chega a mancar tanto siléncio, tan
ta soidade, tanta formosura xa indi
sociável dos cantos de lobos e apa
recidos de Fole e do arrepio místico 
de Novoneyra. 

gtro retrinco estás ti, a·puta 
do Papagio que alimentava os gatos 
e que se matou hai pouco nun acci
dente de autornóvel, corno tantos. 
Unha esquela sucinta, con mui pou
cos nomes. Un velórico no mesmo 
lugar da morte. É só literatura bara
ta, contaminazón dun sentimenta
lismo absurdo, a intuizón dtJnha 
soidade roáis indomeável que a dos 
cumes do Caurel? Pero non é litera
tura que a certas horas eles ainda te 
agardan. Os gatos.+ 

"'-. 
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• A artesania 
galega móstr_ase 
na Coruña 
Desde o primeiro de Agosto, máis 
de cincuenta expositores amosan a 
artesania galega nos xardins de 
Méndez Núñez na cidade da Coru
ña. Mostrart chega á sua decimo-: 
quinta edición na que conviven até 
o 15 de Agosto olería tradiciponal, 

, encaixes de Camariñas, artigas de 
coiro, xoguetes de madeira, orfebre
ría, tecidos, instrumentos tradicio
nais, etc. T amén adícase un espacio 
ás Tendencias, aunando deseño e 
artesanía, descubrindo pezas qne · 
utilizan técnicas e materiais tradi
cionais con detalles de deseño. 

A feira está organizada pola Aso
ciación Ga"/ega de Artesáns, que agar
da visita de máis de cen mil persoas 
e conta cun orzamento de sete mi
llóns de pesetas. As actividades pa
ralelas de Mostrart serven para ex
plicar ao público alguns dos 
segredos deste traballo e, incluso, 
participar deles.+ 

•Cantos e 
,, . 

mus1ca en 
Riotorto 
O contacóntos Candido Pazó, as 
pandereteiras de Liñaceira, a banda 
Stress, do gaiteiro Pepe Vaamonde, 
e o grupo chairego Caldaloba estarán 
o vindeiro 13 de Agosto no festival 
"Sons do mencer (na Croa)", que se 
celebra no lugar do mesmo nome en 
RiQtorto. Tamén, antes das actua
cións musical, o arqueólogo Felipe 
Arias, director do Museo de Castro 
de Yiladonga, falará sobre a cultura 
castrexa e a conservación do patri
mónio. + 

• Seis grupos no 
1 º N avia Rock 
Dinamizar a vida cultural e xuvenil 
da parróquia viguesa de San Paio de . 
Navia é un dos obxectivos do 1 11 

Navia Rock, que conta con :;eis gru
pos de música hard-core, rock e 
funk de Vigo e arredores. Va~ ce-

···································································~···························~······: 

• A pintura de Sucasa~ en Pontevedra · 
Sesenta e tres obras do lalinense Alfonso Sucasas expóñense no Pazo da Deputación de Pontevedra desde o Ven
res 6 de Agosto. A exposición inclue obra moi recente do pintor, emigrante en Venezuela e Brasil~ e asenta~o ?,ª 
Galiza de xeito definitivo desde finais dos sesenta. Tamén se poden ver en Pontevedra cadros realizados hat mats 
de cuarenta anos, cando tivo que traballar de camareiro no Centro Galego de Caracas. Desde anos atrás ten o es
tudio instalado en Lalín. + 

-······································································································ 

lebrar o Venres 6 de Agosto e o 
cartaz componse dos grupos Lapsus, 
Otra Birra, Zelda, C3PO-Ultra, One 
Black Storte e Avoid. Celebrarase na 
pista polideportiva da alameda de -
San Paio a partir das nove e media e 
a entrada é libre. Organizan os mo
zos da asociación viciñal "Emilio 
Crespo".+ 

•Músicas da 
terra en Ouzande 
Os organizadores do I Festival Músi
cas da T erra, os viciños da parróquia 
estradense de Ouzande, afirman que 
se leva a cabo con moito esforzo e 
nengun tipo de subvención. Treixa_¡ 
dura, Pandeiromus e Anamoura ac
tuan este Venres 6 de Agosto no 
festival, que se anúncia mm cartaz 
baseado nun debuxo de Castelao. O 
xeito de sufragar este primeiro festi
val, decidido e organizado pola xun
ta parroquial, é através das aporta
cións dos viciños, da venda de . 
camisolas e da instalación dun carro 
de viño na festa.+ 

O grupo Trebmdura 
estará o venres 6 

na pan-oquia 
estraclense de 

Ouzande. 

• Curso de língua 
e literatura en 
Bos Aires 
Neste mes de Agosto, ao redor do 
dia 20, comeza o Curso de Língua e 
Literatura Galega en Bos Aires, 
dirixido a emigrantes, fillos e netos. 
O curso servirá para debatir e falar 
sobre temas culturais e nel propro
cionarase información sobre arte, 
teatro, literatura e música. Os gru
pos de alunos van traballar con 
méios audiovisuais e material didác
tico no que tamén se reflecten as 
actividades do colectivo de 
emigrantes. Pilar J eremias e Xosé 
Martínez Romero serán os encarre
gados de impartilo seguindo a estela 
daqueles cursos que Eduardo Blanco 
Amor impartía no exilio hai coren
ta anos ou do traballo de Ricardo 
Palmás, hai trinta, na Asociación de 
Fillos de Galegas da Arxentina. 

•A poesia de 
Rafa Villar, 
editada en Lisboa 
Apresentouse o pasado3 l de Xullo 
na Sociedade "Guilherme Cossoul", 
en Lisboa, o libro Icaro, de Rafa 
Villar, que publica Edi~oes Tema en 
galego. A mesma editorial xa ten 
publicado a outros escritores galegas 
como buis Villaha;-Manuel bouren
zo, Xosé M" Álvarez-Cáccamo, Car
los L. Bemárdez, Anxo Pastor e 
Francisco Candeira. Tamén edita
ron a antoloxia Mulher a facer vento, 
que inclue poemas de Enma Cou
ceiro, Luz Pozo, Ana Romani, Io
landa Castaño, Olga Novo, Anxos 
Romeo e Luisa Villalta.+ 

•Os nacionalistas 
denúncian o roubo 
de património 
A deputada nacionalista Pilar Garcia 
Negro apresentou unha pergunta no 
Parlamento para saber se a Xunta ten 
apresentado algunha denúncia no 
Tribunal Superior de Xustiza de Ga
liza en relación ao roubo de patrimó
nio artístico e historico. García Ne
gro recoñece que a dispersi611 do 
património noníacilita a sua protec
_ción e conservación pero asegura que 

" a pasividade e a resigriación non 
son solucións para tanta incúria e 
expolio fraudulento". Na sua interpe
lación sinala que tallas relixiosas, 
imaxes e cruceiros rematan máis 
dunha vez á venda nos circuítos co
merciais e quer saber se a Xunta ten 
emprendido algunha investigación.+ 

•A galeria 
Trinta no comité 
organizador de 
Arco 
Astmta Rodríguez, responsábel da 
galería compostelá Trinta formará 
parte do comité organizador de Arco, 
a feira da arte que se celebra anual
mente en Madrid durante o mes de 
Febreiro. Na organización da feira 
están presentes representantes de 
museos e centros de arte ademais de 
trece galerías do Estado e trece de 
fóra. A inclusión de T rinta na organi
zación coincide cun proceso de reno
vación do comité de organización da 
feira, que se encargará de seleccionar 
ás 220 galerías que van ter preséncia 
na vindeira edición, a do ano 2000. • 

• Pardiñas agarda 
acentos de 
af eizoados ao folk 
Co esforzo de moitos viciños detrás, 
celébrase esta fin de semana, o 7 e o 
8 de Agosto, o Festival de Pardiñas, 
en Guitiriz. A asociación Xermolos 
elaborou un cartaz no que se 

~ 
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incluen os seguintes grupos musí-' 
cais: Caldaloba, ITH e Os Red.ullo1, 
na primeira xomada, e A Qyenllá, 
Dervis e Xosé Manuel Budiño, no 
segundo. Como actividade paralela 
aos concertos, celébrase a Mostra-de 
Artesans de Música Tradicional, 
oportunidade para que o ¡)?ibfico -
poda ver én directo aos criadores de 
instrumentos. Hai que lembrar que 
a mesma fin de semana, celébrase 
en Santo Estevo de Ribas do Sil o 
festival folk, cuxa cabeza de cartaz ~ 
o grupo Capercaillie_ + 

• Elvira Pena, 
gañadorado 
Ferro Couselo de 
investigación 
Co traballo Xentes de Piquin. Estrate, 
xias de supervivencia nun area rural 
deprimida, Elvira Pena ven de gañar 
o IV Premio de Investigación ''Xesus 
Ferro Couselo", fallado o 2 de Agos
to. Elvira Pena é de Coristanco e 
esrudiou Ciéncias Políticas e Socio
loxia na Universidade Complutense 
de Madrid e agora estudia o doutora
mento en Compostela. T amén neste 
certame obtivo unha mención espe
cial a obra apresentada baixo o lema 
Vidas e martes da mariñeiria do rei. 
Matrícula de mar e pesca na Galicia do 
século XVIlI e concedeuselle a bolsa 
de estudos a Xosé Lois Ladra, licen
ciado en História, polo traballo Ar
quitecturas relixiosas e populares. CT'U-' 
ceiros e petos de ánima. O xuri estaba 
composto por Marcial Gondar, Fer
nando Acuña Castroviejo, Pegecto 
Saavedra, Xulio Rodríguez e Xosé 
Maria Bello Maneiro, alcalde do 
concello de Valga.+ 

• Silvia Rodriguez 
e Aute :xúntanse · 
en Vigo e Coruña 
Polo de agora ainda están en Cuba, 
pero Silvio Rodríguez e Luis Eduar~ 
do Aute chegarán a Vigo e a Coru
ña os días 14 e 16 de Agosto respei
tivamente para oferecer dous 
concertos dentro da sua xira con
xunta. Será a oportunidade de e5" 
coitar os novas temas de Silvio Ro
dríguez, incluidos no disco 
Descartes, editado en 1998. Un dis
co con cancions "resgatadas do pa
sado, compostas hai tempo, é unha 
antoloxia de cancións e agora tefien 
un sftio; este disco ten unha especie 
de dramaturxia, de coeréncia litera
ria e musical, algo especial ao non 
ser compostas específicamente para 
este disco". Este man a man de Sil
vío e Aute celebrarase o dia 14 no 
Auditório de Castrelos en Vigo a 

- p Ir aas once a n01te. entrada 
custa 1.500 pesetas anticipada e 
entra na programación das festas 
municipais. No caso da Coruña, o 
prezo da entrada é de 2.500 pesetas 
e o lugar escollido é o Coliseum. + 



A NOSA TERRA. 

As febres 
intermitentes 
Título: Malaria sentimental. 
.Autor: Xavier Queipo. 
Editorial: Sotelo Blanco. 

Malaria sentimental é a última 
entrega de Xavier Queipo, autor 
que mália os prémios acadados 
(Prémio da Crítica por Ártico e 
outros mares e García Barros por 
O paso do noroeste) non é un 
nome unanimamente coñecido. 
Deica agora mantívose sempre 
nese grupo de escritores que 
prometen moito e estamos á es
pera do seu dia. Do que non hai 
dúbida, nen para a crítica nen 
para o leitor, é do seu poder de 
fascinación; nen sequera se po
de dicer que esa fascinación, ese 
engaiolamento inicial nos de
fraude despois. Ao noso parecer 
a sua escrita, e ben se pode en
trever n~ novela que comenta
mos, móve e entre tres vértices: 
a concisión (concepción?) poé
tica (do estrañamento ?) , a ten
déncia analitica do formalismo 
clásico e a necesidade e forza da 
divagación (que sustenta, corno 
prolongación do discurso ou 
discurso alternativo, contrastes, 
ironias, contrapuntos, exernpli
ficacións, amplificacións de un 
"alter ego" autorial. Se facemos 
que este triángulo formal adop
te como pretexto existencial te
mas exóticos, velaquí ternos a 
imaxe de Xavier Queipo como 
narrador. 

Do antedito áchase mostra en 
Malaria sentimental -non esta
mos a indicar que sexa unha sín
tese da sua obra- e esa será a 
base da que partamos para a sua 
descrición. E esta unha novela 

formalmente moi clásica. Desde 
os periodos longos de ritmo de
morado, pausado, a mesma dis
posición en capítulos que deben 
a sua existéncia ao n¡:itural pro
greso da acción: chegada a Cam
boxa, adaptación, o amor, chega
da a Angkor (que será o desenca
deante da acción principal), em
boscada, viaxe, as torturas, outra 
forma de amor; regreso a Ang
kor, final e notícias do primeiro 
amor. E, como en unha novela 
de viaxes (e esta é unha novela 
de viaxes), cun protagonismo es
pecial para as descripcións, tanto 
físicas, como psíquicas, como 
"epidérmico-anatómicas". 

Precisamente, o que xulgarnos 
mellor momento da novela 
áchase no capítulo nove, a rela
ción homosexual en cautividade 
está realmente moi coidada por
que as descricións teñen o poder 
de retrataren tanto a xeografia 
epidérmica como o estado aní
mico á vez que van gardando a 
intensidade expresiva. Este é o 
clímax. Logo veñen dous capítu
los nos que o desenlace sernella 
provocado a xeito de deus ex ma
china. Sen embargo é esa unha 
impresión falsa. E quen nela tro
pece lembre duas causas: primei
ro o título e despois o significado 
da palabra rnalária. Todos sabe
mos que é unha enfermidade 
tropical pero soemos esquecer 
que provoca febres intermitentes 
(ou recorrentes). Se despois de 
lida a novela reflexionamos un 
chisco no título, comprobamos 
como este é o mellar que se po
deria atapar a un discurso no cal 
o amor é unha fonte salvadora 
(ou esa enferrnidade) perdida 
que xa só existe na lernbranza, 
tanto o amor á muller como o 
amor ao home. Chegamos así ao 
segundo vértice, á concisión 
(concepción?) poética. 

Xavier Queipo. 

Sen embargo en nengún dos 
dous se atopa a verdadeira medi
da de Xavier Queipo como na
rrador. Os momentos brillantes 
están nas divagacións, é onde 
realmente se percebe a sua for-

Éunha 
novela de 
viaxes, de 
amores e 

ma expresiva. 
Mesmo pode
mos chegar a 
pensar que o 
formalismo o 
ata e desexar 
que dunha 
vez se libere 
dun lastre 

tamén que parece 
cercenar a antibelicista 
verd acle ira 
dimensión 
que pode aca- , 
dar a sua escrita. E entón cando 
pensamos, cando reflexionamos 
e vemos na literatura un exercí
cio de liberdade. 

Si é unha novela de viaxes (in
terior e xeográfica) e aventuras 
-unha aventura novidosa para 
o sistema literário galego, pero 
menos para o horizonte de ex
pectativas do leitor, xa algo can-

so, seguramente, de aventuras 
na selva de Camboxa, Vietnam 
etc.- é unha novela de amores 
que marcan para toda unha vida 
e tamén unha novela antibeli
cista e denunciadora de torturas. 
Resalta con ofício, só apoñerlle 
unha chata, que se cadra é unha 
errata, pero bastante grande po
lo que á verosemellanza afecta 
(moito máis se a escrita é de rai
game realista, como é o casó), 

- véxase a secuéncia da páx. 136: 
"Aquilo reconcilioume co em
baixador~ .. algúns fondos sen co
ñecemento da embaixadora", en 
que quedamos: -era embaixador 
ou ambaixadora; non está nada 
ben esquencer as personaxes, 

-por moito que estas sexan meras 
referéncias (como é o caso). 
Atre~émonos a pensar que no 
segundo caso deberi?- dicer "em
baixada" en lugar de "embaixa
dora"?. 

Para aqueles leitores que teñen 
certa aversión ás aventuras exó
ticas (non esquenzamos que o 
exotismo tamén o hai aquí, só 
cómpre buscalo) digámoslles 
que non se perde de vista a 
mentalidade occidental, a Gali
za está tamén presente e a prota
gonista non é a única personaxe 
galega. Para os que aman sobre 
todo a aventura, indiquémoslles 
que esta non é unha aventura 
sen reflexión senón todo o con
trário. E os que procuran datos 
(mellar, novelados) a respeito 
doutras mentalidades, que sai
ban que si os atoparán, pero do
sificados segundo as necesidades 
do terna. 

. Outra vez máis, Queipo -surpren
de. Pero hai, ainda, máis arte 
neste autor do que, polo mo
mento, declara. • 

ABLATIVO ABSOLUTO 

Zona gris á mañá 

OURS GR01iBr:IN 

ZONA GRIS 
AMAÑA 
Durs Grünbein 

O poeta alemán 
de máis éxito hoxe 

. , f ·tiO f("" .. ( ,.. . ' 
p , · . ( f ,. 1f. ·a. 
· 1rp}º· ,VI 

lúa gris 

E:óUARllO'. tsr~v.ez. 

LÚA GRIS 
Eduardo Estévez 

O anxo da melancolía 

OS TEUS DEDOS 
NA MIÑA BRAGA 

CONREGRA 
Lupe Gómez 

A provocación 
con sangue de muller 

: ' 

·Os te.tis dedos>rfa miña 
. braga con resr~ 
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canta de libros 

Marguerite Yourcenar 
ao galego 
"Ocupei todas as 
posicións extremas 
sucesivamente 
pero non me man
tiven nelas; a vida 
obrigoume sempre 
a esvarar. E nem
bargantes, eu non 
podo presumir 
dunha existencia 
situada no cen
tro, como a dun labrego 
ou a dun mozo de coráa.". As palabras 
pertencen ás Memorias de Hadrián, 
que Marguerite Yourcenar publicou hai 
vintecinco anos na francesa editorial 
Gallimard. Agora Positivas verque o 
libro ao galega seguido do caderno de 
notas da obra, no que a autora vai rela-

1 tanda o proceso de criación da mesma. 
A tradución é de Anxela Gracián. • 

O conflito de 
abandoar a aldea 
Xosé Fernández 
Ferreiro, autor de 
Morrer en Castrelo 
doMiño e deA 
cidade das chuvias, 
entre outras nove
las, apresenta 
agora O atentado. 
Neste libro narra 
a vida de Cándi
db, un mozo dun
ha aldea do V al 
de Lemos, que 
traballa como garda de tráfi
co en Madrid. O personaxe, que xa 
aparecia en A ceo aberto, outra obra de 
Fernández Ferreiro, evoca no seu manó- · 
lago interior a paisaxe perdida, a aldea 
abandoada. Coa experiéncia de Cándi
do, o escritor alude ao padecimento dos 
milleiros de galegas que teñen que 
insertarse nun meio alleo e adverso. • 

Pequenos 
de Sotelo 

1 A editorial So-
. telo Blanco ten 

nas librarlas 
novos títulos 

para os leitores cativos: a fanta
sia de Dous máis dous, de Carlos G. 
Reigosa, con ilustracións de Xaime 
Asensi; Cára un lugar sen nome, no 
que Antonio Garcia Teixeiro lanza 
perguntas. ao vento, e no que Enjamio 
encarrégase da parte gráfica, e A porta 
dourada, de Xelís de Toro, en cuxas 
paxinas unha pequena relata a expe
riéncia de ter un pai escritor axudada 
polos debuxos de Xulia Barros.• 

Os mistérios de 
Carpen ter 
Aos quince anos, o director de cinema 
John Carpenter xa tiña criado a sua 
produtora para poñer en marcha os 
seus proxectos fantás
ticos de de terror. Da 
traxectória posterio.r e 
das opinións sobre a 
grande pantalla do 
director de A noite de 
Halloween e a máis 
recente Vampiros, dá 
canta o libro John 
Carpenter. No 
estamos solos, do 
galego Osear Losa
da. Aparece na 
editorial Nuer. + 
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DesdeAqW, á 
pátria universal 

, Trtulo: Aquí. 

Autora: Hilde Doínin. 
Editorial: Noitarenga. 

Entre os títulos da editorial Noi, 
tarenga apareceu hai pouco 
Aquí en tradución de Sabela Ló, 
pez _Pato e Silvia Montero Küp, 
per. Trátase dun poemário da 
escritora alemana Hilde Domin. 
Outros libros dentro do abano 
desta editorial veñen traducidos 
do francés, caso de Alain Ba, 
diou ou supoñen a consagración 
de poetas como Chus Pato ou o 
clásico Uxío Novoneyra. . 

O volume inagúrase cunha foto, 
grafia da poeta e unha pequena 
presentación, para pasar de cheo 
á obra. Ao pé de cada poema 

}'!" podemos ler o orixinal en ale, 
mán, algo que non viña sendo 
moi habitual. 

Hildegard Palm (Colonia, 1912), 
que pasará a ser coñecida polo 
seu nome artístico, Hilde Domín, 
foi unha escritora "abrigada". 
Quero dicer con isto que deseo, 
bre o seu talento literário cando 
se ve forzada pala necesidade de 
escreber. Os seus primeiros textos 
sGn froito dunha situación crítica 
e significan para ela a liberdade. 

Proceder dunha família xudea 
-., non fora ningún problema, até 

que o nacional,socialismo se im, 
puxo en Alemaña; antes vivia 
máis ben arredada das tradicións 
ortodoxas ·xudeas e en contacto 
coas celebracións católicas. Pilla 
dun avogado, contara, cunha 
educación esmerada. Desde pe, 
quena amosou un grande intere, 
se polos problemas sociais e po, 
líticos, que xunto coa admira, 
ción que sentía polo pai, leváro, 
na a realizar estúdios de direito, 
economía pGlítica, socioloxia e 
filosofía, nas universidades de 
Heidelberg, Colonia, Berlín, 

, Roma e Floréncia. A súa ideolo, 
xia está moi influída por profe, 
sores como Karl Mannheim, Al, 
fred Weber ou Karl Jaspers. 

A decisión de estudiar en ltália 
foi pot parte de Hilde Dornin un 
exílio voluntário, prevendo a 
eyolución do rnovemento 
nacionalsocialista. Tanta a con, 
dición xudea como a súa orienta, 
ción política serian despois moti, 

· vo dun exílio forzado. A ltália 
m9-rcha no ano 1932 acompaña, 
da do que logo seria o seu home, 
Erwin Palm, e alí empeza o pro, 
ceso que ela denominará a súa 

~ "Odisea da lingua". En Roma en, 
sinou alemán e traduciu os textos 
do seu home ao italiano. En 
1939 teñen que fuxir a lnglate, 
rra, onde se produce o reencon, 
tro cos pais. T amén neste país dá 
clases de língua alemana e co, 
menza a traducir os traballos de 
Erwin. Neste momento Hilde 
Domin vive entre tres linguas: o 
italiano, que fala co marido a 
modo de código secreto, o ale, 
mán, que a relaciona cos pais, e o 

- inglés, para desenvolverse nesa 
sociedade. A inseguridade chega 
pronto a Inglaterra e en 1940 o 
matrirnónio embarca cara Santo 

Hilde Domin. 

Domingo, xa que non tiñan que 
pagar moito para obter un visa, 
do; Trujillo acollia de boa gaña a 
intelectuais, cos que 'pretendía 
reconstruir o país. 

A chegada á illa supuxo a con, 
frontación cunha lingua máis, o 
español, que a escritora tamén 
aprendeu. No exílio dominicano 
traballou axudando a Erwin e 
traducindo, até que ocupou unha 
praza de leitora de alemán na 
universidade (1948). A língua 
foi sempre un recurso imprescin, 
díbel para ela. Será en 1951, 
pouco despois da marte da nai, 
cando Hilde Domin empece a es, 
creber, atrapada nunha fonda 
crise producida polo exílio. A fu, 
xida constante dun país a outro 
criáralle un terríbel sentimento 
da inseguridade. É por esta crise 
pola que escrebe "abrigada", a 
modo de liberación; de non ser 
por este feíto, pode que· nunca 
chegase a descobrir o seu grade 
talento. A lingua alema.na é o 
seu refúxio e a súa verdadeira pá, 
tria. En Santo Domingo estivo 
sempre en contacto coa literatu, 
ra alemana e chegou a coñecer 
aos exiliados españois. A escrita 
de Alberti ou Neruda influirían 
despois na poesía de Hile Domin. 

Hildergard sente un renacer coa 
poesía e maniféstao nun novo 
nome: Hilde Domin (de Domin, 
go). Comeza a publicar bastante 
tarde, enviando algúns poemas 
desde Madrid, onde p·arou catro 
anos antes de regresar a Alerna, 
ña. No 1959 aparece Nur eine 
Rose als Stütze, primeiro poemá, 
rio, e xa en 1962 Rückehr der 
Schiff e, en 1964 Hier {Aquí), en 
1968 a novela Das zweite Paradies 
e en 1970 Ich will dich. Traballou 
iia publicación de diversas anto, 
loxias da poesía contemporánea 
e realizou várips escritos teóricos, 
como Wozu Lyrik heute) (1970). 

En 1961 regresa definitivamente 
a Heidelberg e a súa obra vese 
arnplarnente recoñecida; recibe 
numerosos prémios, entre eles o 
Rainer, Maria, Rilke, Preis (197 6), 
o Nelly,Sachs,Preis (1983), o 
Holderlin Preis de Bad Hombueg 
( 1992) e o Exil, Preis de Heidel, 
berg (1992). A súa obra desperta 
cada día máis inter~e, tanto pola 
.calidade dos textos como pora te, 
mática. Hilde Domin quixo loitar 
sernpre coa sua escrita en contra 
do illamento e da cousificación 
da humanidade. 

A análise dos problemas do exf, 
lío, a -fuxida constante e as difi, 
cultades do retomo pasan a ser só 
marco no li, · 
bro Aquí, pois 
xa foran terna 
central dos Hilde 
dous pqerná- Domin é, 
ríos anterio, 
res. Aquí é 
unha poética. 
Nela explica 
Hi:lde · Dornin 
que a poesia é 

entre os • 
escritores/ as 
do exílio, 
unha das 

liberdade, ser poucas que 
un mesmo, e optou pola 
o fin da lírica lírica. 
é o diálogo co 
leitor, buscan-
do a súa rea, 
ción cara unha sociedade máis 
humana. Cómpre dicer neste 
ponto que Hilde Domin é, entre 
os escritores/as do exílio, unha 
das poucas que optou pola lírica. 

O papel do leitor/leitorá ten que 
ser activo e criador, tratando de 
buscar entre a redución da autora, 
que quere espácio libre para a in, 
terpretación nos versos mínimos. 
Na confrontación coa língua e o 
poema, lugar de fuxida, a poesía 
falada non,palabra, que queda 
dalgún modo expresada entre ver, 
so e verso. Desta· rnaneira abre o 
poemario: "Lirica/a non,palabra/ 

destensada/ entre/ palabra e pala, 
bra." O poernário está realmente 
entre a verba e a non,verba. 

O proceso da criación é para Hil, 
de Domin un problema existen, 
cial. A liberdade mesma está na 
arte, na posibilidade da arte. Po
ñerlle norne aos acontecirnentos 
é ser libre. "Hoxe chamamos/ hoxe 
nomeamos." O leitor, a leitora, 
deixa de estar illada cando se 
achega ao poema. A súa liberda, 
de chega ao ponto máximo can, 
do se confronta coas experiéncias 
da poesia. Ten a posibilidade de 
renovar a leitura e atopar recun, 
chos que antes non estaban. A 
liberdade do/da poeta está en es, 
creber na língua própria. lsto va, 
leríanos tamén para xustifjcar a 
escolla do alemán que fai Ursula 
Heinze cando escrebe lírica. 

O illamento, o estrañamento, 
producidos polo exílio, desapare, 
cen na criación do poema. A pa, 

hra pasa a- ser-un exílto ext , 
tencial. Exílio significa siléncio 
no momento en que se descañe, 
ce o idioma do país de acollida. 
A aprendizaxe é un esforzo por 
parte do refuxiado para romper a 
inseguridade e o distanciamento. 
No poema titulado precisamente 
Exilio (páx. 25) hai unha apela, 
ción a esta experiéncia. A persoa 
ten a necesidade de facer da lín, 
gua natal a súa verdadeira pátria, 
nela atopa a súa identidade. 

En todo o libro achamos termos 
relacionados coa fonación e o ai, 
re ou vento. A respiración forma 
parte da produción da palabra e 
ao mesmo tempo é imprescindí, 
bel para a vida, quedando a tra, 
vés dela unidas a verba e o ser. 
Por médio do alento a poeta re, 
salta a importáncia da língua, 
identificándoa coa vida mesma: 
"Cando a miña voz sexa máis fe ble/ 
ónde podo ir/ con este Eu/ que dia, 
riamente pare crías/ recén nacidos." 

Neste mundo poético de Hilde 
Dornin as palabras son tamén 
paxaros. As aves adoptan diver, 
sas significacións: son dunha 
parte as palabras mesmas cheas 
de liberdade, que xogan entre o 
ceo e o chan, unhas veces sen 
niño,· sen apego á terra, e outras 
veces enraizadas ("As miñ.as ver, 
bas son paxaros/con raíces"); son 
tamén representación da . morri, 
ña e do fuxitivo. A língua chega 
por este camiño a formar parte 
da eséncia do home, ao ser iden, 
tificada coa natureza. 

De par da lingua e do exílio exis, 
tencial da palabra, a autora trata 
o tema da morte: ''baixo a terral 
pobo do soño/ os af orcados". O pa, 
sado queda suxeito ao presente 
na memória, a pesar dos cám, 
bios. A poeta aceita a morte, pe, 
ro non esquece os que morreron 
e reivindica os soños de todos. 

Todo queda gravado no poema 
para a etemidade. Calquera lugar 
pode ser pátria, alí onde a pala, 
bra acompaña, a língua, o lugar 
que oferece seguridade. Un berro 
en contra do exílio, da inxustiza, 
da perda do humano, a través da 
verba, por médio da poesía, des, 
de Aquí, a pátria universal.+ 

MONTSERRAT 

BASCOY LAMELAS 

A NOSA. TERRA 

Ü COQdeL 

O Bugallo 
Boletín do Colectivo Ecoloxista 

do Salnés 
1 

Ng 14. Xullo de 1999. 
Edita: Colectivo Ecoloxista do Salnés. 
Prezo: 200 pesetas. 

Dácontada 
última 
asemblea xeral 
deste colectivo, 
na que se deci
diron diferentes 
actuacións lúdi
cas, como o per
corrido a pé pala 
Ruta dos Alavan, 
cos, no Salnés, 
unha visita ao 
Monte Pindo e 
unha leitura públi-
ca de textos gale-
gos. Contén información sobre as manifes
tacións contra a instalación de depósitos 
de combustfbel no porto de Vilagarcia e 
reflexiona sobre a contaminación por dio
xinas da carne de polo en Bélxica. + 

Fo u ce 
Periódico labrego de información 

técnica e sindical 

N2 177. Xullo de 1999. 
Coordina: Lídia Senra. 
Edita: Edicións Fouce. 
Prezo: 300 pesetas. 

Neste número, hai información dedicada 
ao mercado do leite e ás suas 
complicacións actuais, asi como unha 
análise da utilización de hormonas na 
produción láctea, unha reportaxe sobre os 
movimentos de especulación denuncia, 
dos no mercado da carne de vacun, e ao 
nacimento da Asociación de criadores de 
ovino e caprino de Galiza. Ademais, con
tén unha entrevista co gandeiro Narciso 
Cid e un dossier especial aos problemas 
derivados da contaminación de carne por 
mor das dioxinas. • 

Tempos Novas 
Revista mensual de información 

para o debate 

Ng 25. Xullo de 1999. 
Dirixe: Luís Alvarez Pousa. 

Edita: Atlántica. 
Prezo: 500 pesetas. 

lnclue unha entrevista co pintor surrealis
ta Eugenio Fernández Granel!, r~portaxes 
sobre a preséncia de Ence en Pontevedra, 
de Cristina Ramírez, sobre o drama dos 
embarazos adolescentes, escrita por Ana 
Belén Puñal e sobre o camiño de Santiago 
non promocionado polos fastos do Xaco
beo. Na sección dedicada á acrualidade 
internacional, Xabier R. Madriñán refle, 
xiona sobre o proceso de paz en Irlanda 
do Norte e Xesús Núñez informa das ne, 
gociacións entre Israel e Palestina. No 
apartado de cinema, Breixo Viejo toma o 
filme Moloch, do 
ruso Alexander 
Sokurov, premia
do coa Palma de 
ouro ao mellar 
guión no Festival 
de Cannes, co
mo escusa para 
facer unha sem, 
blanza sobre es
te autor.+ 
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canta de discos 

Boleros á galega 
ntulo: Cenemos juntos esta noche. 

Grupo: Los tres solitarios. 

Edita: Fonomusic. 

Antonio Seoane, Manuel Amor e 
Salvador Pereira eran tres amigos de 
Ferrol afeizoados ao bolero nos anos 
cincuenta que formaron grupo e se 
deron en chamar Los tres solitarios. 
Daquela seguian o estilo do bolero a 
trio que popularizaron Los Panchos e 
Los tres Ases. Hoxendia voltan á músi
ca cun disco gravado nos estudios da 
Radio Galega e no que incluen a me
tade dos temas en galego. Son boleros, 
compostos por eles mesmos, babeo 
títulos como A Tua lembranza, Quera 
estar xunto a. ti ou Na vaguedtule do 
silencio. Nos noventa os tres solitarios 
continuan cantando ao amor, o desen
gano e a distáncia pero xa non son 
aqueles mozos que amenizaban as fes
tas en Ferrol. Antonio Seoane, pri
meira voz e guitarra, é médico pedia
tra, Manuel Amor, a segunda voz, é 
presidente da Federación Galega de 
Natación, e Salvador Pereira, terceira 
voz, exerce de médico hematólogo.+ 

Máis danza urbana 
Título: Artántica. 

Autora: Urban Dance Squad. 
Edita: Chewaka. 

Do bolero á rnestura de rap, metal e 
funk. O quinto disco dos holandeses 
Urban Dance Squad volta aos grupos 
dos que eran afeizoados e cuxa música 
tivo moito que ver na sua formación 
hai dez anos. Asi Parliament, George 
Clinton ou Lee Perry mantéñense 
como sombra no quefacer dos holande
ses. En Artántica incluen catorce temas, 
entre os que destacan Step Off, Musis 
Entertainment e Ghost called loneliness. 
A composición deste grupo, pioneiro 
na combinanción de bateria e scrathes, 
resposta á multiculturalidade de Holan
da: o guitarra, Tres Manos, procede de 
lndonésia, Rudeboy, cantante, do Suri
nán - a que foi Guaiana holandesa-, o 
babcista Silly Sil, cuxa família tamén 
viviu no Surinán, o DJ DNA, e Magic 
Stick, o bateria. A produción deste 
Artántica, que se apresento na pasada 
edición do Festimad, corre a cargo de 
Tl¡.eo Van Rock que tamén forma 
parte da banda de Henry Rollins. + 

A vinganza dos 
parados 
ntulo: Búscanse fullmontis. 
Director: Alex Calvo Sotelo. 

Nacionalidade: Española. 1999. 

A Alex Calvo Sotelo fáltalle ex; 
periéncia, pero foi quen de se; 
guer o ronsel doutros directores 
españois que ultimamente veñen 
demostrando que prirneira obra 
non é necesariamente sinónimo 
de película mala. Ben ao contrá; 
rio, Calvo Sotelo demostra habi; 
lidade para desenvolver a histó; 
ria, superando nesta faceta a ou; 

~I Cinema 
111 

tra película coa que ten várfos 
pontos en común: Barrio de Fér; 
nando Leon. 

Búscanse full~ Filme 
montis desta; radical, quizá 
ca tamén po; 
los seus acto; o máis 
res, algo q_ue a axitador dos 
aproxima aos que pasen 
filmes de 
Kem -Loach. esta 
Actores des; temporada. 
coñecidos pa; 
ra unha temá; 
tica parella á do británico: os 
problemas do paro na sociedade 
contemporánea e desenvolvida. 

O máis polémico da pel1cula re; 
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sulta ser o. título, atractivo para 
certo público, pero sospeitoso 
para outros que temen atoparse 
cun arremedo hispano da taqui; 
lleira película interpretada por 
Robert Carlyle. En todo caso, 
unha vez coñecida a trama, o tí; 
tulo resulta xustificado. T rátase 
dunh(l versión diferente que 
non pláxia, senón que toma a 
película inglesa como pretexto. 
Criticar esta decisión equivale; 
ria a impugnar a Cunqueiro por 
ter escrito O incerto señor don 
Hamlet, príncipe de Dinamarca. 

O filme que ten un dos seus pon
tos febles na escasez de médios, 
consegue materializar sen embar; 
go, con grande carnalidade e hu; 
mor, a vida dese sector da povo; 
ación defrontado. tamén a un di; 
lema hamletiano: "como ten 
medo a non encontrar traballo, 
non protesta, como non protesta 
non hai traballo". Esta frase dun 
dos personaxes e dunha das can; 
cións da banda sonora ponnos 
sobre a pista da obra. Tráta:se 
dun filme radical, quizá o máis 
incómodo dos que pasen esta 
temporada polas nosas pantallas. 
Non fai máis concesións que as 
que reclama o humor, pouco lo
grado nalgun caso ( duas das tres 
esceas dos garda;xurados consti; 
tuen o máis frouxo da obra). 
Cómpre destacar finalmente a 
ben ensarillada música de Los 
Enemigos e Raimundo Amador. 

(Aviso: non fiarse das críticas de 
El País, que comparte proprieda
de con Canal Satélite, excesiva; 
mente negativas por tratarse 
dunha película na que colabora 
o seu competidorVia Digital).+ 

M. VEIGA 

-. 

Antón e os inocentes 
X. L. Méndez Ferrín 

X. L. Méndez 
Ferrín 

Antón e os 
inocentes 

«Antón e os inocentes 
vai con No ventre do 

· silencio, camiñando 
caraa unha tmloxía.» , 

(X. L. M.F.) 
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Manuel Rivas 
"A primeira exixéncia do escritor é a claridade" 

-O- CARME VIDAL 

O mellar libro é sempre o últi, 
mo. A piar desgrácia, escreber 
sen ganas. A literatura vale en 
canto se traduce en dimensión 
de vida. Afirmacións todas que 
definen 'o ofício de escribir de 
Manuel Rivas, o naso autor máis 
lido e o que roáis simpatía pro, 
vaca nos leitores. Ven de publi, 
car Ela, maldita alma un libro de 
Felatos nos que dá unha "respos, 
ta camal a un univeso que per, 
deu sentido" e no que a mirada 
do escritor enfoca as localiza, 
cións da alma. Anda a voltas 
cunha novela que ten a ver con 
"Rosalia, tratada con brutalidade 

· polos críticos e subsidiada polos 
emigrantes" e non para de escre, 
ber, coma un albanel de Monte, 
alto que coloca tixolos sen parar 
pendurado dun andámio. 

Algo ten de balance que Mano, 
lo Rivas comece a falar dos 25 
anos que leva na literatura. Ou 
talvez intente explicar as longas 
colas que se forman cada vez 
que asina ·libros, provocando un, 
ha imaxe inusual no país. O ofí, 
cío venlle de vello, de cando 
con quince anos se meteu a 
aprendiz de xomalista, a forma 
máis acaida de "ser escritor". El 
di que naceu nunha família 
qbreira de Montealto, que podía 
ter sido albanel pero ten na es, 
crita o seu ofício. Na conversa 
vai soltando ·amarras e debuxa a 
condición da sua literatura na 
que se mestura a atención do 
xomalista, o traballo do obreiro, 
a sensibilidade da arte popular, 
o compromiso cos personaxes 
cos que compartiu andar e o so, 
frimento sen o que non é capaz 
de entender a escrita. 

Cando comezou os poemas va, 
lian un peso, tanto como custa, 
ban as fotocópias coas que en 
Madrid montaba revistas literá, 
rias. "A cultura estaba asociada á 
subversión, á provocación, á 

idea de que un poema podia ifl, 
Jervir na marcha do mundo. Ho, 
xe estou nunha viaxe máis per, 
soal e intimista pero continuo 
pensando que a criación pode 
cambiar a mirada" sinala Rivas. 

Na sua traxectória de xomalista 
foron batendo nel multitude de 
relatos que o ~onduciron a afiar 
os sentidos e ter os ollos-sempre 
abertos. Con todo ese material 
artellou a sua escrita ao pé do 
tio Francisco, que · era barbeiro, 
das tías ás que chamaba a Frente 
Popular ou de Farruco, o peón 
que pintaba coma un expresio, 
nis ta. "O xomalismo · axudoume 
a escoitar, é coma unha toma de 
terra, a miña condición de escri, 
tor nace cheirando linotípias". 

Manuel Rivas sempre fuxiu do 
malditismo, antes ben, a sua foi 
unha aposta polo encontro cos . 
leitores, por iso que chama, co, 
ma un bolero, o "entrelazamento 
de corazóns solitários". Queimao 
tamén o engolamento do inte, 
lectual; a mantenta sega da sua 
fala todo o que poda poñer en 
evidéncia que se trata dun escri, 
tor de éxito. "Veño dunha famí, 
lia obreira, non moi frecuente na 
literatura galega, e sei que a un 
albanel nunca lle pedirían unha 
sinatura por unha obra ben feita. 
Esa orixe irmáname con outros 
ofícios e faime fuxir da candi, 
dón de personaxe e estar en 
contra de que o e:scritor poda ter 
máis preséncia que os seus libros. 
Sei tamén que traballamos cun, 
ha mercadoria especial que esta, 
belece vínculos distintos. Gósta, 
me que a peixeira do supermer, 
cado me dé un libro para asinar, 
lonxe de seF ·elemento de vaída, 
de achégame máis á xente. É co, 
ma quen leva cereixas ao merca, 
do ainda que continue pensando 
que é pref en'bel non coñecer ao 
escritor" explica, para pasar a 
afirmar que anda ainda á busca 
dese verso ou ese canto polo que 

· ser recordado. 

Entende que na literatura galega 
hai que botar abaixo de vez os 
complexos. Pensar que falta a 
grande novela, aquela que debia 
pesar vários quilos e convertía 
ao escritor nun "grande defores, 
tador" e mantivese o ritmo dos 
grandes novelistas franceses ou 
rusos decimonónicos "que ian 
montados a cabalo ou en dili, 
xéncia. Hoxe as miradas muda, 
ron e os desafios son outros. 
Non ten sentido querer escreber 
como Otero Pedraio a pesar de 
que o ceo esté localizado nas 
suas páxinas". 

T eima Rivas en manifestar o seu 
compromiso coa própria escrita 
porque "non só importa o que se 
canta senón facelo da mellar 
forma". Non cae nun experi, 
mentalismo de rexistros escuras, 
refuga del na sua 
procura formal 
porque defende 
que "a primeira 
esixéncia é a clari, 
dade. Avanzar 
esteticamente non 

pergunta: cona! que está a fallar? 
Eu non me fago esa pergunta. 
Cando de novo lin un Sempre en 
Galiza que chegou na maleta 
dun emigrante queria que todos 
os rapaces o lesen, non desexaba 
para a miña cultura o f actum de 
maldita . Non pido disculpas 
porque me lean, é a mínima 
consecución dun soño que ven 
de lonxe e que tiñamos moitos 
cando comezamos a escreber. 
Que Álvaro Cunqueiro ou Blan, 
co Amor foran exilados no pró, 
prio país non deixa de ser unha 
desgrácia". 

A revolución dos leitores 

No entanto, Manuel Rivas cha, 
ma contra a posibilidade de cair 
nun espellismo, "a grande revo, 
lución literaria <leste tempo non 

é a calidade -sem, 
pre tivemos escri, 
tares moi bos- se, 
nón conseguir lei, . 
tares, o noso desa, 
fio é que os hórre, 
os da imaxinación 

é escreber as liñas 
ao revés. A pri, 
meira condición 
do experimenta, 
lismo é que non se 
note, que sea na, 
rural. Discrepo 
dos que pensan 
que a literatura de 
calidade e, por ne, 

'O xornalismo 
axudoume a 

sexan cada vez 
máis fecundos. Ás 
veces parece que a 
indústria editorial 
galega é un Tita, 
nic, hai que ser 
optimistas pero 
tamén ter os pés 
no chan". Nave, 

escoitar, 
é como unha 
toma de terra". 

cesidade, escura". 
Por iso tampouco 
"aspirou" nunca 
ser un escritor dos 
chamados de culto, 
de leitores selec, 
tos e entendidos. "Un dos libros 
quemáis quera é Mohicania, po, 
sibelmente non o leran máis de 
cincocentas persoas pero cando 
o escribin quería ter leitores, se, 
nón teriao queimado ou metido 
no faiado. Quen diga o contrá, 
ria sofre o complexo do coloni, 
zado; sempre fumos minoritários 
e se deixamos de selo xurde a 

gamos en domas, 
di, e aspira a que 
Rosalia de Castro 
se tome na princi, 
pal fábrica de Ga, 
liza como o audio, 
visual é a maior 

indústria americana ou Shakes, 
perare e os Beatles os produtos 
máis rendíbeis de Inglaterra. 
Gostaria "escoitar isto na boca 
dos economistas, cambiar· a vi, 
sión historicista que di que hai 
que coidar a cultura galega por, 
que é causa dos nasos avós por 
outra que defende que é tema pa, 
ra os nasos netos". 

A escrita de Rivas ven da dor e o 
sofrimento, elementos que consi, 
<lera imprescindíbeis para parti, 
llar dun oficio no que se buscan 
"localizacións da alma". ''Non se 
pode escreber sen saber o que é a 
marte. A literatura é a exposi, 
ción da vida como un don no 
que a marte está presente. Póde, 
se comezar a escreber cando co, 
ñeces o sofrimento e te perguntas 
polo que lle pasa ao outro" afir, 
ma o autor de Ela, maldita alma. 

A sua anterior obra, O lapis do 
carpinteiro, recibirá o primeiro 
prémio da Asociación de Escri~ 
rores en Lingua Galega e cando 
se lle pergunta por el non pode 
deixar de mostrar o seu agrado. 
Autores como Saramago ou 
Garcia Márquez non son en ex, 
ceso queridos polos escritores 
dos seus países. "Rompe o tópico 
do canibalismo. Sae tamén da 
idea do prémio como competí, 
ción porque son os próprios con, 
cursantes os que elixen. Non so, 
mos competidores, no fondo es, 
tamos todos medíndonos coa 
Odisea" engade. 

O éxito de Manolo Rivas vai 
máis alá das nosas fronteiras. 
Traducido a vários idiomas é ben 
querido en Madrid a pesar de 
non ocultar o seu nacionalismo e 
a procedéncia galega. "O naso é 
un nacionalismo que nace unido 
á cultura e tamén á adversidade e 
á identificación cos outros. Hai 
unha dimensión de empatia cos 
proscritos do mundo e unha én, 
fase nos pontos de encontro. Eu 
sempre poño esforzo cando falo 
fóra en explicar como somos e 
defender a biodiversidade como 
riqueza para todos e ... sinceira, 
mente, procuro ser simpático 
porque só asi se superan os pre, 
xuizos e se contribue a facer a re, 
volución óptica contra a mirada 
torta cara o nacionalismo. Preo, 
cúpame máis a cegueira das elites 
na própria terra, onde están as 
maiores ignoráncias". • 
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Bretoña invoca o deus Lug!i'-nafesta Cel~a 
Celébrase o 6 de Agosto con música, queiffiada-e di-oídas 

-0- SANTI CARBALLIDO 

Tiveron que pasar do~s anos e 
unha chea de acontecementos 
pero será finalmente o vindeiro 
V enres 6 de Agosto cando a 
Festa Celta do Lugnasad volte a 
encher coa sua máxia ancestral 
a noite de Bretoña. A parroquia 
pastoricense prepárase a recibir 
a milleiros de visitantes dispos .. 
tos ea revivir e recheirar no po .. 
síbel o arrecendo fresco e salva .. 
xe da carballeira britoniense da 
Auruxeira, entre bardos, músi .. 
cos, druídas e feirantes. 

lván Alvite, un dos membros da 
asociación xuvenil Auruxeira, 
organizadora do Lugnasad anda .. 
ba estes dias atrás certamente 
aqueloutrado. A razón non era 
só polos crebadeiros de cabeza 
que lle puidera dar a preparación 
da festa celta de Bretoña. A pou .. 
cos dias para a data agardada, o 6 
de Agosto, ainda estaban por ul .. 
timar pequenos detalles da orga .. 
nización. Entre eles, unha cita 
no concello da Pastoriza, á espe .. 
ra do cobro dunha subvención 
prometida de 400.000 pesetas. O 
peor é que foi a própria actua .. 
ción municipal a que levou ós 
rapaces da Auruxeira a suspen .. 
sión o último ano da que sería a 
terceira edición do Lugnasad bri .. 
toniense, que acadara un éxito 
rotundo nas duas primeiras, as 
bautismais. O derrube da históri .. 
ca -máis de douscentos anos-

O primeiro que fan os viaxeiros 
ao chegaren a Burgos, tan tarde 
xa, é buscar unha pousada. To .. 
pan .. na no mesmo centro, perro 
do río, nun ático que, dado o 
número do grupo, lles oferece 
unha espilida e seca sefiora. Saef 
di que non lle gesta a noite e 
queda a descansar. Eles saen por 
mor de visitar uns amigos burga .. 
leses, Pedro e Berta, e na sua ca .. 
sa comen queixo e xamón afu .. 
mado, bos productos da serrase .. 
ca. Martín e Pau, os fillos, an .. 
dan na movida. Os viaxeiros 
queren .. Ues moito porque segui .. 
ron a sua infáncia en Lugo, hai 
ben anos. 

Pasean cos amigos por ruas e 
prazas, polo Espolón, pola beira 
do Arlanzón. Unha parte da ca .. 
tedral está en obras. A mocida .. 
de encastelou .. se na zona que a 
arrodea e bebe e canta ao pé de 
carteis que anuncian a "Aso .. 
ciación de Legionarios" ou a 
"Caja de Ahorros de la Inmacu .. 
lada". Parecen familiarizados co 
lindo edificio gótico que foi do 
condestable de Castela e perten .. 
ce hoxe a unha entidade bancá .. 
ria. A cidade dá sensación de 
ampÜtude en ruase prazas. Mos .. 
tra .. se limpa e coidada, brillante, 
activa. Iso Hes comentan os via..' 
xeiros aos amigos, mais eles, que 
son dali, non a ven así. Coñe .. 
cen .. lle as chatas. Notan .. nos 

Os rapaces da Asociación Auruxeira organizan a Festa Celtp dende hai catro anos. 

Casa da Botica de Bretoña polo 
alcalde da Pastoriza, o popular 
Xosé Y añez, motivou a decisión 
da asociación de non celebrar, 
ben ao seu pesar, o festexo co .. 
rrespondente ao verán pasado. 

''Non houbo prévio aviso e foi 
case a traizón, .pois o derruba .. 
mento produciuse na noite do 
21 de Abril de 1998. No lugar 
da Casa da Botica fixeron unha 
praza de estilo modernista, típi .. 
ca nunha cidade, pero totalmen .. 
te fóra de lugar nunha vila como 
Bretoña", explica lván Alvite. 
A asociación Auruxeira propu .. 
xera ao concello converte a Ca .. 
sa nun museu etnográfico da 
história da parróquia. 

O cerro é que despois de dous 

anos de non se celebrar "º últk 
mo deles contando coa presencia 
de Xosé Manuel Budiño e dos 
sempre incombustíbeis A Quen .. 
lla- volta a Bretoña o Lugnasad e 
con el o arume máxico de luces 
trasnos e licores do deus Lugh e 
do bispo Mailoc. E comezará no 
serán do Y emes 6 coa celebra .. 
ción do I Encontro Bretón, que 
xirará arredor das relacións cul .. 
turais e históricas entre Galiza e 
Bretaña. Os conferenciantes son 
Gerard Lilievré, Belen Martin, o 
chantadino Mondro Failde, do 
grupo Brandián, e o etnógrafo 
Xosé Lois Garcia Rodríguez. 
Apreséntase un estudo arqueoló, 
xico realizado polo profesor An .. 
dré Peria Graña, a raíz dunha 
descoberta feita por el mesmo 
hai dous anos en Bretoña. 

A última hora do luSc:ofusco co .. 
mezará a celebración musical noc .. 
turna, no mesmo couto da Auru .. 
xeira. As doce levarase a cabo o 
esconxuro da queimada, actuando 
como mestre de cerimónias o 
druída ferrolán Manuel Aneiros 
cos rapaces da asociación, atavia .. 
dos para a ocasión como guerrei .. 
ros celtas. O eido musical cubrira .. 

quera outra cacicada", di Iván 
Alvite. 

A festa do Lugnasad lembra ao 
deus Lugh que, segundo a mito .. 
loxia do mundo celta, era "o 
prmcipe de todas as ciencias, in .. 
ventor das artes, destructor de 
monstruos, cazador de dragóns e 
levantador de encantamentos". 
Bretoña foi no século VI da nosa 
era capital dun antigo bispado .. 
xénese da actual diócese minda.. 
niense- momento no que se fun .. 

se con Nordés, - Brandian~ Os Ca .. 
runchos e o gaite· Ó lain Mc:Dorr;- -
gall. Outra das novidades deste 
ano será a presencia do coñecido 
regueifeim Pinto D'Herbón e do 
tamén improvisador Lois, do gru .. 

_ da a primeira igrexa céltico .. cfis .. 
tiana da nosa nación. Cando a 
povoación bretona ten que fuxir 
das Illas Británicas, parte dela foi 
cara Armórica "ª actual Bretaña .. 
e ao Norde de Galiza. Viña con .. 
<lucida por membros destacados 
da sociedade, entre os que se ata.. 
paban novos bispos. cristiáns que 
eran descendentes directos dos 
antigos druídas. Entre eles, Mai .. 
loe, cuxas tradicións traídas dou .. 
tros fisterres son as merecedoras 
da homenaxe do 6 de Agosto. 

po Os Carunchos. 

Protagonismo da Bretaña 

A festa do Lugn.asad non é un .. 
ha festividade máis nesta vila 
luguesa. "É un acontecemento 
de nível cultural que, pola sua 
importáncia, e singularidade, 
significa unha reivindicación 
do protagonismo histórico de 
Brernña en Galiza. Ademais é 
unha festa que dá moito gusto 
á xente, xa que o ambiente é
distinto e procúrasell_e dar un, 
ha fasquía non só musical se .. 
nón tamén de recriar no am .. 
biente e no enromo físico da 
festa o que son as nosas raices e... 
unha parte importantísima da 
nosa bagaxe cultural. Pode que 
a festa se suspendera o ano pa .. 
sado polo derrubamefito da ca .. 
sa da Botica, pero a sua impor .. 
táncia é maior que esta ou cal .. 

A asociación Auruxeira está in .. 
tegrada por mozo·s e mozas de 
entre dezaseis e trinta anos. V e .. 
ñen de reconstruir en maqueta o 
castro de Bretoña, no que se 
asenta a vila na actualidade. 
Actualmente pódese contem .. 
plar na Casa da Cultura de 
Bueu. T amén queren reconstruir 
a chamada Rota dos Britóns, pa .. 
ra o seu estudo e catalogación 
como roteiro de interese.+ 

LOIS DIÉGUEZ 

A luz de Burgos 
roáis fachendosos cando os 
levan ao castelo. Burgos 
escintila aos seus pés como 
se se entregase, amplo e 
confundido nas ribeiras da 
noite. 

Os viaxeiros, despois do 
descanso, senten .. se lúci, 
dos, apesar do curto que 
resultou na noite do equi .. 
nócio. Saef tampouco non 
quixo acompañá .. los e isto 
deixou .. nos inquedos. A luz 
de Burgos, pola mañá, ten 
a cor da pedra caliza. A 
magnificéncia da arte :e monu .. 
mentalidade das cidades oferece 
os seus problemas e Burgos mos .. 
tra .. os non só na catedral senón 
en calquer das suas igrexas. 
Manter tanta riqueza resulta fifí .. 
cil, daí que as visitas a aquilo 
que en prindpio se criou na hu .. 
mildade se converta agora nun 
mercado. Nada se explica e os 
viaxeiros teñen que ir averiguan .. 
do as cousas. Saen do claustro e 
do museu e teñen que búscar os 
guias que, prévia mostra dos bi .. 
lletes, abren .. lles as portas do co .. 
ro e do cruceiro pechadas á xen .. 
te, e a da capela do Condestable. 
E con mau humor, apurados, 
apenas sen mirar a un. A cate .. 
dral cobre .. se de tanto detalle 
que non se dan aprezado as suas 
maravillas. Un capitel sinxelo e 
simbólico pode abrir máis mun .. 

dos que os ouros dos retablos ou 
os panteóns góticos enormísi, 
mos. A Escaleira Dourada está 
en obras, e tamén a fachada do 
grande monumento. As portas, 
negras polos fumes, e as suas fi .. 
guras comidas pola erosión ou 
decapitadas. Mostran até o cofre 
do Cid. Curioso que el e dona Ji .. 
mena estexan soterrados baixo o 
altar maior sen a glória dun bon 
sartego, pois á fin e ao cabo, fo, 
ron aproveitados como símbolo 
dó españolismo. O Cristo pare .. 
ce, certamente, de carne, pero 
non se apreza o detalle debido á 
distancia, nen sequer cos prismá .. 

· ricos. Os capiteis, altísimos, tam, 
pouco. Nen o altar, o altar da 
pedra da igrexa de San Nicolao 
de Bari, que queda por tras da 
catedral, unha obra minuciosa 
no detalle. Francisco de Colónia 

, debia ter unha grande 
paciéncia. A pedra negra 
dos ali soterrados parece 
de plástico. 

Berta porfiara para que 
fosen ver a igrexa de san .. 
to Estevo. Fixo .. se mtiseu 
cos retablos traídos dou .. 
tras. O marco que os 
mostra non pode ser máis 
axeitado. Os retablos son 
como cómics de ouro en 
cenas de santos que bus .. 
c~ no observador o im .. 
pacto. As figuras góticas 

gañan co policromado. Burgos 
conserva moitos orixinais deste 
tipo. A imaxe de san Lesmes fo .. 
xe da solenidade habitual dos 
santos e chama polo- espectador. 
Ainda deu a mañá para seguir o 
paseo da cidade. Prazas, ruas, 
grandes edilicios e restos de mu .. · 
ralla meten .. se nos viaxeiros ca.. 
mo se xa lles fosen familiares. A 
xente camiña apurada. Vai ao 
dela, sen mirar a beleza. A zona 
vella é unha colmea de proscri .. 
tos. Peden esmola mozos con 
pinta de desfarrapados. 

Unha guia curiosísima e rara pe .. 
ro didáctica e eficiente, levou .. 
nos polas estáncias das Huelgas. 
Como cadrou e11 mércores libra .. 
ron,se os viaxeiros de pagar as 
650 Qts. da visita. Ao mellor foi 
esa a causa de ter que anclaren ás 

carreiras. As monxas deberon 
poñer ese prezo par amanter asi 
a nobreza que hai anos posuían. 
O mosteiro está moi destruído. 
É outro cemitério de reis, raffias 
e infantes, "fillos de algo". Os 
castelos e mais os leóns apare .. 
cen esculpidos por todos os re .. 
cunchos, non só aqui, senón ta, 
mén en todo Burgos. Na Galiza, 
pola contra, borraron os seus 
símbolos próprios, os reis e no .. 
bres de seu. por algo se impón 
sempre o que convén e interesa. 

, Un povo sen símbolos, sen his .. 
tória personificada, é como un .. 
ha nave á deriva ou como un ig .. 
norante sen família. Soubero .. no 
ben os casteláns con ánsias de 
império. Aquí comproban os 
viaxeiros que a España que pre .. 
séncian foi musulmana, tamén, 
na arte e na cultura, pois tivo 
que pillar o que ela non posuía. 
As batallas, portanto, levan .. se 
cara a onde un quere cando 
manda. 

Un algo triste foi a despedida· de 
Pedro e máis Berta, e dos mozos, 
que os acompañaron a Las 
Huelgas. Agasallaron os viaxei .. 
ros con xamón afumado e mor .. 
cillas de Burgos. Cando, ao se 
iren, quixeron pasar pola cartu .. 
xa de Miraflores xa estaba pe .. 
chada. "Será iso motivo para re .. 
gresar outro dia". Os viaxeiros 
acordan .. no con súbita ale~ia. • 
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BOROBÓ 

· A novela en claVe de X.L. 
Acabo de retomar do venere do 
silencio trocado no bandullo da 
algarabía; onde vin sucesivamen, 
te a maxestuosa ofrenda do Rei, a 
impactante e pactante arenga de 
Beiras e o mesto e bagoante dis, 
curso de Fraga. Acabo de volver 
a Trevonzos e tópome, encol da 
mesa de xantar e de escribir, a 
flamante nóvela de X.L. Méndez 
Ferrfn: No ventre do silencio. 

Alorucado do tráfego directo 
cos temas e teimas do país, 
mantenme en constante co, 

municación con iles a dilixencia 
excepcional de Alexandre, meu 
bo curmán, que me manda os re, 
cortes-de canto pensa ·que pode 
interesarme, saído na prensa que 
il le. Nunca falta o artigo serna, 
nal de Méndez Ferrfn no Faro de 
Vigo. · E non podía fah , ista vez, 
com·a meiro extraordinario e 
complementario, a novela en 
clave da que X. L. é autor. 

Anque só fose polo feito de que 
na sua páxina 43 escribe Méndez 
Ferrín que "sen necesidade de 
recorrer a miña condición opta, 
tiva de muller invisíbel", a su, 
posta narradora "soa e disimu, 
lando .. .lia en La Noche o anaco 
de Borobó ou a Nebul.osa de Ra, 
banal". Aforro as liñas seguintes 
pra non incurrir no autobombo 
.e suavizar asi o excesivo protago, 
nismo que os dinosauros soemos 
exhibir ao lembrar acontecí, 

Cando en tempos de empara, 
. dor Domiciano, os viños da 
Bética competían no mercado 
romano, os lexisladores trata, 
ban de limitar a súa colleita; 
sen embargo, aquelas vides so, 
portaron a restricción guber, 
nativa e mantivei;-on o seu 
prestixio ata hoxe. 

Iso de querer frear unha pro, 
ducción cando hai negocio 
polo medio, como se ve,, é 

cousa que ven de vello. Pero 
cando un cultivo entra na di, 
námica da sociedade ata for, 
mar parte da súa cultura, moi 
rarall)ente se lle pode poñer 
trabai cunha leí. 

Nas nosas latitudes, o cÜltivo 
da vide estendeuse e populari, 
zouse ata converterse nunha 
das ciencias máis exactas do sa, 
ber popular. El enriqueceu o re, . 
franeiro con sentencias agríco, 
las e metereolóxicas irrevoca, 
bles, pero tamén elaborou toda 
unha tradición de especialistas 
viticultores con secretos capa, 
ces de facer distinto un caldo 
do da cada do lado. 

Amesma regra de San Beni, 
to detíñase, para advertir 
ós monxes, sobre o consu, 

mo moderado do viño, taxán, 
dose, para cada un, unha hémi, 

mentos lonxanos que vivimos 
tan preto._ 

Non volve a surxir o meu alcu, 
me No ventre do silencio, se ben 
ahondan as referencias a La N º' 
che; cousa lóxita, posto que os 
personaxes da novela, con no, 
mes e aspectos m~is ou menos di, 
simulados, son membros evi, 
dentemente daquila xeración da 
Noite, que en van tratan de re, 
bautizar con outros rótulos. Tal 
evidencia non pasou desapercibí, 
da pra o parente que foi delegado 
en Vigo no inesquencible xomal 
compostelán, e sería unha razón 
roáis pra achegar a obra de Ferrín 
a meu relanzo. 

Onde leo dun tirón a nove, 
la de X.L., devorándoa coa 
fame por saber quen é cada 

un dos personaxes; os mozos da xe, 
ración noitebrega, ocultos baixo 
nomes supostos e crípticos· (con 
pe). Con isa capacidade de inven, 
ción onomástica que tanto ad, 
mirara xa cando, hai cuarenta 
anos, xuzguei. a primeira escrita de 
Méndez Ferrin, nas renacidas feg, 
tas Minervais, en que' sempre 
triunfaba. Agora penso que a utili, 
za duplicando a personalidade de 
algúns protagonistas da novela: co 
seu propio nome, coma o heideg, _ 
geriano e desditado consumidor de 
meu "ficar masónico nas madrugadas 
de La Noche, ou con outro que en, 
cubre sua verdadeira identidade. 

Anque a veces dalle X.L. a suas 
figuras apelidos moi conspicuos, 
tales coma V arela de Limia, Ca, 
banillas, Príncipe, ou alcuños co, 
mo O Fouciño, que non corres, 
ponden a sua autenticidade e 
que podera inducir a equívocos. 
Se ben non se recataban tam, 
pouco de designar polo seu nome 
ou adeallo verdadeiro a unha 
manchea de notabilidades com, 
posteláns daquil tempo: Pito· 

· Bebendo, o rector Legaz, o policía 
Moure, o deán Portela Pazos ... 
Ou "son Femández Cid, o Pioll.o 
Verde, e Eduardo Gasset, proprie, 
tario do auténtico Pazo de Bran, 
deso que é unha merda" (inda 
que o auténtico nome diste "di, 
plomático retirado" era Gerardi, 
to). Ou ben Ulysses Fingal, seu, 
dónimo do xenialoide pintor su, 
rrealista, Urbano Lugrís. 

E sen que faga falta descubrir 
quen era o Maitre Obscur, 
"saía do Hotel España na 

Rua Nova e achegábase ó Café 
Español...El era o único catedrá, 
tico que tomaba café cos alum, 
nos. Maitre Obscur inclinábase 
pra diante, as suas bocas enga, 
rranse nun ricto,sorriso de admi, 
ración e entrega absoluta a pala, 
bra doutoral, e conmovedora e 
hilarante segundo o caso". Do 
MaitTe Obscur "na plenitude de 
que hogano goza" enamorouse 
unha das suas discípulas; quen 
firma Violenza Goterres ó pé 

Os socalcos 

na ó día; o que nas nosas medí, 
das actuais viría a ser algo así 
como un cuartillo; sen embar, 
go, tamén indica que mellor é 
non consumilo, pero por ser al, 
go tan extendido, xa neses tem, 
po, é preferible non prohibilo. E 
deixa a criterio dos superiores 
do convento a conveniencia de 
subir a ración en razón ó traba, 
llo ou ás calores do verán. 

Serían os mesmos monxes de 
san Benito quen, pouco a pou, 
co, popularizaron, nos arrabal, 

des dos seus conventos, o cul~ 
tivo e as elaboradas técnicas 
que a vide require para dar un 
froito rendible e gorentoso. 

-
O clima é o adecuado, con 
chuvias repartidas ó largo do 
ano, sol e calor no verán e un 
frío seco no inverno, que lle 
permite á planta dormitar ata 
que as primeiras calores da 
primavera lle fagan explotar 
nun verde relucinte. 

O s monxes tamén traían 
c;:onsigo un calendario 
particular, c·un mes 

para cada cousa: a poda, a es, 
folla ou a vendima, o cavado 
ou o atado. Só faltaba ·o te, 
rreo. 

As ladeiras, cando son moi pi, 
cudas e perden terra coa chuvia 
ata volverse pedrugallentas, im, 
piden que a raíz do bacelo bus, 
que camiño no subsolo, limi, 
tando a extensión das planta, 
cións; e daquela o paisano arti, 
ficiou a súa finca. 

Nesa adaptación do home ó 
medio, nesa modificación 
do espacio para facelo máis 

productivo e aproveitable, os 
socalcos son a victoria do home 
sobre as abruptas terras monte, 
sías, e viñeron a remediar e en, 

dun poema en francés que lle 
adica (o que mostra que X. L. ta, 
mén é un excelente poeta na líri, 
gua de Valery). 

Tería que indagarse nas páxi, 
nas de Os anos escuras de 
Franco Grande, libro onde se 

reproducen dudas de anacos, 
quenes poden ser as figuras coe, 
táneas qyue se enmascaran asi, 
mesmo na novela de Ferrín. Por 
exemplo, as dos Troianos redivi, 
vos que paran na pausada da 
Troia, 15, riba do fogar de Ron, 
quete. Ao centenario Anxelo 
Novo parécelle que hai menos 
distancia histórica entre o tempo 
de La casa de la Troya e o de No 
ventre do silencio que entre iste e 
o actual. 

Naquel intermezzo franquista 
no que tantos estudantes 
de Santiago iban e viñan 

do Pombal e a Rapa da Folla ao 
SEU ou aos Cursillos de Cris, 
tiandade. E cando Gonzalo R. 
Mourullo principiaba un xeito 
de narrar, nada luginiano, en 
Nasce un arbore, tras asimilar a 
Joyce; Kafka, Sartre, Faulkner, 
etc, que persiste brilantemente 
no do su compañeiro de entón. 
Quen o cita, ó lembrarse do 
"plante, protagonizado por Bei, 
ras e Mourullo, dous alumnos 
de terceiro de Dereito, contra o 
profesor axudante Frutos Isa, 
bel".• 

FRANCISCO A. VIDAL 

riquecer rexións que, outrora, 
nesas abas do monte, só podían 
criar silvas. 

guramente foi a beatífica 
aciencia dos monxes das 
ibeiras sacras do Miño e 

do Sil quen lle ensinaron ós la, 
bregos a cultivar as vides nestas 
pequenas azoteas que, como os 
chanzos dunha escada, van ex, 
poñendo os bacelos ó sol do 
médiodía, en traballados muros 
de pedra que recollen a terra e 
deixan pasar polas físgoas o ex, 
ceso de auga. 

A cultura do viño, non só é sa, 
bér de que clase ou de, que acle, 
ga é o que bebemos, tamén é 
esa ciencia que outro paisano 
me aseguraba unha fermosa tar, 
,de outonal mirando cara ó sur: 

-O mellor lado é este, onde 
sempre lle pega o sol. 

Ou ?queloutro xubilado, cando 
lembraba como unha das lec, 
cións que máis atendía cando ía 
á escola era a do cálculo do afo, 
ro dos toneis; mentres que na 
casa as leccións trataban do 
tempo de trasfego, da lúa da po, 
da ou do sol da vendima; mes, 
furando ciencia e saber popular 
na procura dunha perfección 
tantas veces recompensada.+ 

ANOSA TERRA 

Cesar Morán 
"Fai falta narrativa 
de fundo que non 
trate temas xa 
esgotados" 

Os cadernos da ira, de Xosé M !! 
Álvarez Cáccamo que é un exce, 
lente poeta, domina moi ben a lin, 
guaxe e recupera para este libro un 
tipo de poesía moi interesante , a 
política. En narrativa, O ventTe do 
silencio de Méndez Ferrin e Ela, 
maldita alma de Manuel Rivas. 

Que recomenda ler? 

Narrativa de fundo. A xente debe, 
ria escapar das novelas instrascen, 
dentes que tratan ternas máis ou 
menos esgotados. Igual que nun 
momento houbo un exceso de rea, 
lismo rural, agora estanse producin, 
do demasiada obras narrativas que 
explotan cuestións corno a droga 
ou o narcotráfico, que en moitos 
casos tomáronse doutras literaturas. 
Cómpre máis pensamento e unha 
dimensión lúdico,intelixente. 

V en de publicar Rio de sol e "en
to, unha antoloxia da história da 
poesía galega. 

Esta obra foi concebida corno un 
traballo conxunto poético musical. 
O libro, que saiu no mes de Xullo, 
é un compendio de toda a poesia 
galega, desde a Idade Média até 
hoxe. Pero previamente xa tiña 
editado un disco no que interpreto 
15 cancións para as que selecionei 
textos de 14 poetas. E un proxecto 
duplo e global que responde as mi, 
ñas facetas principais, a literária e 
a musical. Ainda que xa se tiveran 
feíto antoloxias parciais excelentes 
botábase en falta unha que aten, 
dera a toda a sua história. 

Que critérios seguiu para facer a 
escolla? 

Por unha parte están os gostos es, 
téticos e persoais e por outra a re, 
presentatividade e incidéncia en 
xeracións posteriores de cada au, 
tor. A Rosalia de Castro non cabe 
dúbida de que hai que antologala, 
pero cos poetas do século XX non 
é tan doado. E neste sentido admi, 
to que se observa unha preferéncia 
polas xerácións dos cincuenta en 
<liante, cecais porque son compa, 
ñeiros que coñezo e cos que com, 
partin experiéncias, En todo caso 
obtei por tentar meter o maior nú, 
mero de autores posíbeis, para que 
sexa a história a que nun futuro es, 
colme.+ 

Escritor e músico. 

(Toural dos Vaos, O Bierzo, 1954). 
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• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA • 

O Trinque 
Li_bros de peto~ o.a bolsa da praia 

A coleción de libros de peto 
de Xerais segue oferecendo 
bos títulos, a bon prezo. 
Agora ternos acceso en gale, 
go ao Cándido de Voltaire, 
por exemplo, ou podemos 

ilustrarnos coa história de 
Lombroso e os anarquistas es
crita polo pensador libertá
rio galego Ricar_do Mella. 
Para máis información pode 
consultar a sua libreria. • 
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Allari: 
LUIS VIÑAS 

O pintor expón obra na sa
la A Fábrica, até o 15 de 
Agosto. 

Bretoña 
•MÚSICA 

FESTA CELTA DO 
LUGNASAD 

Comeza a segunda edición 
na tarde do Venres 6 de 
Agosto con colóquios so
bre música e língua breco
nas. Para a noite teñen 
preparada música con 
Nordés, Os Carunchos, 
Braendiam e Pinto d'Her
bón. 

Buño 
• FEIRAS 

ÜLEIRIA 

Do 7 ao 15 de Agosto cele
bran a XVl Mostra da 
Oleiria de Buño. Para com
pletar a oferta haberá ac
tuacións dos grupos locais, 
obradoiros de barro para 
crianzas e tiro ao prato. 

Cambados 
• EXPOSICIÓNS 

MASIA 

Expón na galeria Borrón 4, 
até o 19 de Agosto. Pódese 
visitar de Martes a Sábado 
de 11,30 a 14,00 e de 18,30 
a 21,30 h. 

O Carbal iño 
•MÚSICA 

ACORDEONS DE BILBO 

Orquestra Sinfónica de 
Acordeóns, actuan na Pra
za Maior á noite do Sába
do 9. 

Celan ova 
•DAN~ 

ULTREIA 

Coreografía interpretada 
polo Ballet Galego Rei de 
Viana, o Venres 6 de 
Agosto ás 11 da noite na 
Pr~a Maior. 

A. Coruñ.a 
• EXPOSICIÓNS 

ÜREGORIO FERRO 

Óleos, debuxos e gravados, 
36 obras, proceden.tes da 
Catedral de Santiago de 
Compostela e das Reais 
Académias da História e de 
Belas Artes de San Fernan
do e outras institucións e 
museus compoñen a mos, 
tra de Gregario Ferro 
(1742-1812). Abre na Fun
dación Barrie até o 19 de 
Setembro. 

~ LISBOA: Aec.J.ón €1-suspe~, M 
autoestrada de Bal:faxo-z-. Fedéti® 

Luppi non salva este filme d.e incon, . 
gruente guión e no que prima o aburri
mento. Carme Maura pasa toda a pelícu
la baixando as bragas, polos motiv--os 
máis diversos. 

~ NOTTING IDLL, Un m-oz-o 
normal (Hugh Grant) namórase 

dunha actriz famosa (Julia Roberts). 
Pastel para maiores de 75 anos (o estilo 
é contemporáneo ao de Sissí 
Emperatriz) ou para persoas con depte-
s ión. Hugh Grant aprovei.ta par-a -des
quitarse dó mal trato que lle deu a -
prensa cando o pillaron cunha prostitu, 
ta. O mellar: a simpatia que transmite 
o actor inglés. 

~O CUARTETO DA HABANA. 
Un xoven músico, mediocre pero 

sedutor, fuxe de Madrid paia encontrarse . 

:C~era~ ~~:!~, ~ iclm. '~ tfiifili e 
anos bárbaros, trasládase desta v-Olca .a '<~iQ'n 
Cuba para aui:xír uriha comédia, a ·inédias ffh_ 

séria, agradábel, honesta e bastante ben 
.ensarillada. O protagonísta.-o mesmo da · 
sua anterior ·nra, Ernesto Altéri(), ful uff 
bon papel. 

~ A MÓMIA. Uns exiptólogos,an, 
dan á procura dun tesauro e a-chan 

unha mómia sobre a que pesa un malefi, 
clo. Por erro espertan á m6mia, ~"'é a . 
reencarnación .do mal. Nova -versión do
clásico do cinema de terror, con grandes · 
doses de humor e espectaculares ef~tos 
especiais. 

lfif'. NIÑO DE CORVOS. Un avo
gado é expulsado da.profisión. poD 

8'CUL TURA ESPAÑOLA Mira, Barceló e moitos ou-

CON DEBUXO tros. Até o 31 de Agosto. 

A Fundación Caixa Galicia }OAQUIN SOROLLA 
inaugurou na sua Sala de 
Exposicións esta mostra Mostra recreativa da obra 
pertencente á Fundación do realizada por Sorolla para a 
Instituto de Crédito Oficial. Hispanic Society of Améri-
Na colección contémplanse ca por encargo da hispanis-
as relacións entre deseño e ta A.M. Huntington. Con 
escultura e a evolución que esta exposición, a Funda-
ao longo do século XX ex- ción Barrié, oferece a con-
perimentou a escultura es- templación dun Sorolla 
pañola desde a fractura es- pouco coñecido. Pode visi-
tética das primeiras vangar- tarse até o 12 de Setembro. 
das até os nosos días. Con 
artistas como Gargallo, Pi- •MÚSICA 
casso, Gris, Gaud.í, Miró, 
Dalí, Granell, Chillida, Al- SKALARIAK 
faro Palazuelo, Antonio Ló-
pez, Tápies, Arroyo, Víctor O grupo de Pamplona toca 

o Xoves -12 ás 9 da noite 
no Bar Parrus. Esa mesma 
noite comparte o c~nário 
con Skamioneta do Lixo 
(Portugal) e Diskatokan 
(Galiza). 

•POESIA 

VERAO POÉTICO 

O Movimento de Defesa 
da Língua encetou o 22 de 
Xullo o Verao Poético con 
recitais por cafés da cidade. 
Este Xoves 5 ás 9 da noite 
no Café Maeloc (rua Ma-
xistrado Manuel Artime), 
inteveñen Estíhaliz Espi-

-nosa, Enma Pedreira e Ra-
miro Vidal Alvarinho. O 

Xoves seguinte, á mesma 
hora na cervexaria A Cov.a 
Céltiga, faran recital con
xunto os anteriores e máis 
Luís M~i;as, Pedro Caste
leiro, Mário J. Herrero, Xa
vier Vasques Freire, Olalla 
Cociña e Silvia Pardo. 

Chantada 
•CINEMA 

SEMANA DO CINEMA 

Do 12 ao 15 de Agosto na 
Praza do Cantón, o Cine
clube Os Papeiros artella as 
sexta edición da Semana 
do Cinema. 

Ferrol 
• FOTOGRAFIA 

RUTH M. ANDERSON 

Placas recollidas na Galicia 
entre 1924-1926 durante a 
viaxe desta americana polo 
pais , na Sala de Exposi
cións do Centro Cultural 
Torrente Ballester. 

Go-ndomar 
•MÚSICA 

AeoRDEONS DE Blrno 

A Orquestra Sinfónica de 
Acordeóns de Bilbo, actua 
o Venres 6 ás 10,30 da noi
te na alameda. 

Guitiri.z 
•MÚSICA 

XX FESTIVAL DE 
PARDIÑAS 

Concertos de balde e zona 
de acampada, a fin de se
mana do 7 e o 8 de Agosto 
no Balneário de Pardiñas. 
No programa vários con
certos de música celta e a 
VI Mostra-de Artesáns de 
Instrumentos Musicais, 
xunto mostras de pintura, 
escultura -e fotografia. O 
Sábado 7 actuarán Shebe, 
en de Irlanda, Caldaloha, 
Ith, Os Redullos e Os 
Xermolos (grupo anfi

--trión). Xa o o mingo 8, 
pódese escoirar a Xosé Ma, 
nuel Budiño, xunto cos ir
landeses Dervish, os gale
gas da Quenlla-e Mendi 
Alde de Euskadi. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

MEwN ·coN XAMoN 

Vinte artistas lucenses, pin-
tares, escultores e fotógra-
fos, xuntáronse_ para darnos 
a coñecer os seus últimos 
traballos na sala Bacabú. 
Até o 31 de Agosto. 

Ü CARTELISMO 
NAÜALIZA 

A mostra O Cartelismo na 
Galiza estará exposto até o 
2 7 de Agosto, na sala da 
Fundación Caixa Galicia. 
Os cartazes do país, desde 
as súas orixes até o 36. 

Moaña 
•MÚSICA 

TEB~ 

No Café do Real, o Sábado 
7 a partir das 12 d;i. noite, 
actuación do cuarteto tra
dicional do Hio, Tebras. 

M.ondoñ.edo 
•MÚSICA 

PEDRO GuALLAR 

O Venres 6 ás 8,30 do serán 
na Catedral, concerto de ór
gano de Pedro Guallar, mestre 
no Conservatório de Bilbo. 

Nigrán 
•MÚSICA 

SUGARI-ESS 

O Sábado 7 ás 0,30 na Sala 
Vanitas actuará o grupo 
madrileño. O prezo da en, 
trada é de 500 pta. 

Noia 
NALUA 

O grupo folc actua o Sába
do 7 de Agosto ás 10 da 
noite no Paseo Marítimo. 

Xiras 

MILLAOOIRO 

Segue 
aber1a en 
Lugoa 
estupenda 
mostra O 
cartelismo 
en Galicia. 

Ainda en xira, actuan o Venres 6 na 
Praza da Compañia en Monforte, o Do
mingo 8 no auditório do Pasatempo de 
Betanzos, o Luns 9 na Praza Maior de 
Viveiro, o Mércores 9 na Praza do Con
cello de Boiro e o Xoves 12 na Praza do 
Cargo do Grove. + 

r··- ,. 
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•MÚSICA 

FESTIVAL FOLC DE 
SANTO EsTEVO 

A sexta edición do Festival 
Folc de Santo Esteva ence
ta o Sábado 7 coa actua
ción de Beladona (Galiza), 
Balandrán (Astúries) e Ca
percaille (Escócia). Xa o 
Domingo 8, tocan Arabot 
e Leilia (Galiza), a Brigada 
Víctor Jara (Portugal} e a 
Cuadrilla de Manuel Luna 
(Múrcia). Outros engados 
do festival son a Aula de 
Música Tradicional Go
mes Mouro, ou a mostra de 
Petos de Ánimas. 

Olelros 
FlANAROCA 

Noite de folc o Venres 6 de 
Agosto ás 1 O no Parque de 
Luis Seoane. 

Ourense 
• EXPOSiCIÓNS 

ARTISTAS 
CAMIÑANTES DE 
ÜURENSE 

Mostra artellada polo Xa
cobeu 99. abre no albergue 
de San Francisco até o 23 
de Decembro. 

MARGA CONDE 

Os retratos surrealistas de 
Marga Conde no Ateneu 
até o 18 de Agosto. 

•TEATRO 

ÜNHA NOITE NO 
PORTICO 00 P ARAISO 

Todas os Martes, Mércores 

Convocatórias 
LUOOTECA DA ASPGP 

A ASPGP artella un programa de 
actividades artísticas e lúdicas, gra
tuítas e aberras, para crianzas de 4 a 
14 anos, para os meses de Agosto e 
Setembro en várias vilas de Ouren
se. Hai obradoiros de plástica, papi
rofléxia, globofléxia, cestaria, astro
nomia, entre oui:ros. No terreo lúdi
co oferecen xogos populares e tradi
cionais, cooperativos e malabares. 
Do 12 de Agosto ao 9 de Setembro, 
nas comarcas do Arenteiro e do Ri
beiro, todos os Luns nos concellos 
da Peroxa, Cea e Maside; os Martes 
en Avión, Leiro e Castrelo de Miño. 
Na comarca de Monterrei están to
dos os Mércores en Barbadás, Mace
da e Vilar de Bárrio; e todos os Xo
ves en Sandiás, Os Blancos e Mon
terrei. Dentro do termino municipal 
de Ourense celebran as,suas activi
dades os Luns nas asociacións de vi
ciños de O Vinteun e O Polvorin; os 
Martes na de Seixalvo e Mariña
mansa; Mércores nas do Peliquin, 
Catro Camiños, O Vinteun e Santa 
Cruz de Amabaldo; e os Xoves, nas 
do Palmés, Os Montes e Os Barro
cás. Para maior detalle pódese con-

sultar a Ludoteca de ASPGP: Antó
nio de Puga, 4 soto l. 32080 Ouren
se. Teléfono e fax: 988 24 81 41. 

CONCURSO DE 
CARICATURISTAS NO VEIS 

e Xoves os Monicreques 
de Kukas actuan na Praza 
de San Martiño ás 23 ho
ras, dentro do Xacobeu 
99. As entradas están á 
venda até as 19 h. na Ofi
cina Municipal de T uris
mo ou mesmo na Praza de 
San Martiño antes de co
mezar a actuación. Até o 
31 de Agosto. 

Poi o 
• FEIRAS 

FEIRA ÉTNICA DE 
ARTESANIA 

Ten instalados os pastos na 
esplanada da Chousa en 
Combarro. Abre até o 30 
de Agosto. 

Pontevedra 
• EXPOSICIÓNS 

MANOLO DIMAS 

Utiliza nas súas últimas 
criacións novas técnicas 
como estampación indus
trial e aerosois. Galería 
Anexo, até o 12 de Agos
to. 

PALOMA CABELLO 

Oferece unha escolla das 
suas pinturas e collages na 
Galería Sargadelos. 

CARTACES DE JAZZ 
A Concelleria de cultura de Ouren
se e roáis o Clube Cultural Alexan
dre Bóveda convocan o quinto Con
curso Galegq de Caricaturistas Nó
veis. Poden participar os galegas ou 
residentes no país menores de 30 
anos, que fagan chegar as suas ca
ricaturas ou viñetas de humor gráfi
co, baixo plica e lema, antes do 15 
de Decembro de 1999 á Casa da 
Cultura de Ourense (Celso Emíliio 
Ferreiro, 2 7). Os debuxos deberán 
respeitar un tamaño mínimo de DIN 
A4 e máximo de DIN AJ. Os pré
mios: van á mellar colección ( 6 ca
ricaturas), 100.000 pta, ás mellares 
caricaturas con catro prémios de 
25.000 pta. 

Escobijazz, Asociación de Amigos 
do Jazz convoca un concurso de car
taces para do anunciar o Festival de 
Jazz de Lugo. Admiten traballos até 
o 16 de Outubro. Maior información 
n'o Clavicémbalo. Paxariños, 23. 
27002 Lugo. 

LOLAÜARCIA 
SAAVEDRA. 

Na Sala Teucro podemos 
contemplar unha escolla 
dos seus últimos trabal.los. 

ARTE DO CISTER EN 
GALlCIA E PORTUGAL 

U nha mostra na que se 
combinan imaxes de edifi
cacións e pezas reis perren
centes á ' Orde do Císter. 
.No Museo de Pontevedra. 

As HABIT ACIONS 
00 HEROI 

Na galeria Sargadelos abre 
a mostra do escultor Juan 
Femando de Laiglesia que 
leva por título As habita
cións do heroi. 

TUSI $ANOOVAL 

FOTOGRAFIAS DO PORTO DA 
CORUÑA 

A Autoridade Portuária da Coruña 
organiza un segundo concurso de fo
tografia. Pódense apresentar obras 
ou consultar as bases, até o 31 de 
Agosto no seu local: Avenida da 
Mariña, 3.t 

de fotografías sobre Oficios 
tradicionais galegas. 

Samos 
Truo CONCORDES 

O Sábado 14 ás 8 do serán 
no Mosteiro de Samas, ac· 
tuan sobre pezas de Vival
d i, Haendel, Boccerini, 
Farkas e Albeniz. 

Santi.ago 
• EXPOSICIÓNS 

ACEITAR CARAMELOS 
DUN DESCOÑECIOO 

Obra de Montse Rego, 
bolsos, xoias, cerámicas e 

. mobles realizados para ex
poñer na galería Trinta. 
Abre até Setembro. 

LIBROS DE ARTISTA 

sen ter qu_e moverse de San 
Martin Pinario. Aberro até 
o 31 de Decembro. 

0oUBLE TROUBLE. 
COLECCION 
PATCHETT 

O escudo da Galiza 
deseñado por Castelao 

Case meio cento de traba
llos de Tusi Sandoval for
man esta escolma-de pintu
ra no Teatro Principal. 

RE BOIRAS 

Exibición da súa obra na 
Sala de Esposición de Cai
xa Madrid. 

Acolle libros de máis de 
un cento de autores, con 
diferentes formatos, desde o 
escultórico ao de superficie 
plana, realizados en cerámi
ca, madeira ou metal musi
cal. No Pazo de Bendaña. 

O humor e o dobre sentido 
son a clave da colección 
Patchett: unha mostra de 
case 300 obras de artistas 
intemacionais na que está 
presente a arte baseada en 
ideas como o movimento 
Dadá e o seu contrapunto 
americano Fluxus. Están 
presentes as máis coñecidas 
figuras históricas: Marcel 
Duchamp, Man Raye Jo
seph Beuys e os artistas 
máis polémicos da actuali
dade: Chris Burden, Mike 
Kelley, Charles Ray, Cindy 
Sherman e Kiki Smith. 
Trátase dunha coproduc
ción conxunta do Museo 
de Arte Contemporánea 
de San Diego e o Audito
rio de Galicia. Lugar: Sala 
de exposición do Auditorio 
de Galicia e iglesia de San
to Domingo de Bonaval 
até o 5 de Setembro. 

en insígnia ou e~ 
Chaveiro: 

Prezo ,500 pta + 250 pta 
de gastos de envio 

Insignia: 
Prezo 200 pto + 250 gastos envio 
Pagamento a meio de selos de 

correos Jmáximo de 100 pta.) 
ou ingreso no canta de 

Coixo Golicia 
2091 0501 

683040001024 
Solicitoos oo 
Apdo. 1371 , 

36200 de Vigo. 

SIMON P ACHECO 

Rehabilitación leva por tí
tulo' a mostra de Simón Pa
checo, que se pode ollar 
durante estes dias na sala 
de exposicións de Caja de 
Madrid (Avda. Santa Ma
ria, s/n). 

Riha.deo 
• EXPOSICIONS 

Os OFICIOS 

Na Casa de Cultura Mostra 

NOVAS ÜOAZONS 

No Museo" Granell pode
mos contemplar a colec
ción do Pintor Eugenio 
Granell cedida á Funda
ción que leva o seu nome. 
Está composta por un cen
to de obras entre os que 
destacan artistas como· Pi
casso, Laxeiro, Urbano Lu
gris', Miró e moitos outros. 

CAMIÑODE 
SANTIAGO VIRTUAL 

Unha nova forma de viaxar 
polo Camiño e polo tempo 

KuKA CEBALLOS 

A libraria María Balteira 
acolle unha mostra dos 
seus óleos. 

COLECCION CA!XA 
ÜALICIA 

Na Sala Isaac Díaz Pardo 
do Auditório de Galicia, 
podemos ollar a a mostra 
da Colección Caixa Gali
cia. Unha escolma de máis 
de sesenta obras de escultu
ra e pintura. 

KUMBHA MELA: 
PAsosCARAA 
lNMORTALIDADE 

Exposición de fotografías 

acompañada por. unha pi:o
xecc ión continuada de 
transparéncias do israelí 
Shimon Lev. Kumbha Me
la (ou festa da cántara) 
conmemora unha mftica 
pelexa entre os deuses e os 
demos pala posesións da 
Cántara do Néctar, esencia 
da inmortalidade. Até o 5 
de Setembro no Museo das 
Peregrinacións. 

•MUSICA 

jAZZCUBANO 

O Luns 9, de 9 a 11 no Pa
zo de Bendaña Maria Vi
nen e o grupo Malaika 
adican a noite ao jazz cuba
no. Cantan coa presenza 
do art is ta invitado Alex 
Weiss, saxofonista de San 
Francisco. Para o seguinte 
Luns no mesmo horário to
carán temas da vella trova. 

GALICIA BEIBE 

Ou "Unha convocatória 
desde Galiza para a igual
dade lingüística na música 
moderna". Espectáculo ar
tellado por Antón Reixa, 
que canta coa presenza de 
"Músicos galegas, incluin
do parte dos ex-Resentidos, 
Siniestro Total, Os Eskor
nabois, Xenreira, Os Di
plomáticos, A Sicofónica 
de Conxo, performers, 
D]'s, e folkies xuntos con 
amigos de Euskadi, Cata
lunya, Portugal, América 
Latina, Madrid, etc. para 
deixar conciéncia e evi
déncia de que o planeta do 
rock and roll é un territó
rio feliz de individuos libres 
e políglotas". Será o Xoves 
5 e V enres 6 de Agosto ás 
11 da noite na Praza da 
Quintana. 

NIGEL KENNEDY 

Toca o violín xunto coa 
sua banda o Sábado 7 ás 11 
d anoite na Praza da Quin
tana. A sua discografía 
comprende desde o Con
certo para violin de Elgar, 
até o Hendrix: concerto in 
suite form, unha homenaxe 
á música de J immy Hen
drix. 

MICHAEL NYMAN 

O pianista e compositor to
ca xunto quintetos de cor, 
da e vento, o Domingo 8 ás 
11 da noite na Praza da 
Quintana. A entrada é de 
balde. 

MUSICOS 00 
RAJASTAN 

Seis poestas veñen desde o 
Rajastán "País dos Prínci
pes" na India, á Praza da 
Quintana o Luns 9 ás 11 
da noite, con entrada de 
balde. 

CANTO QA WW ALI 

Con Riswan e Muazan Mu-

Fotografias 
sobre os 
oficios 
tradicionais 
na casa de 
cultura de 
Ribacleo. 

~ 
Nyman. 
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jahid Ali Khan, a parella 
de músicos paquistanis ac
tua o Martes 10 ás 11 d , 
anoite con entrada libre na 
Praza da Quintana. 

TRIO LIRA 

O Mércores 11 de 8 a 9 do 
serán no Pazo de Bendaña, 
o Trio Lira interpretará pe
zas de Schubert, Mozart, 
Boccerini e Lebar. Para o 
Mércores seguinte á mesma 
hora e no mesmo lugar, o 
violinista Mijail Moriatov, 
tocará sobre obras de E. 
Isaye e Paranini. 

•TEATRO 

FURAMOBIL 

Os días 11 e 12 ás 11 da 
no ite, desde a Rua San 
.Francisco á Praza do Obra
doiro, da man de La Fura 
dels Baus. 

XELMIREZ OU A 
GLORIA DE 
COMPOSTELA 

Baixo a dirección de Vidal 
Bolafio e cun extenso re
parto, o Centro Dramático 
Galego vai representar a 
obra de Daniel Cortezón, 
na igrexa da Compañía. 
Recuperación dun intere
sante texto para o tempo 
do Ano Santo. De Martes 
a Sábado, ás once da noite, 
até o 3 de Setembro. 

Vigo 
• EXPOSICIÓNS 

HOMENAXE A BILLIE 
HOLIDAY 

Colectiva de pintura con 
obra de Rufino Pera1, An
te la, Masias, Quinteiro, 
Miño e M. Sobride. No 
Café Uf. 

ARTE DECORATIVO 
ORIENTAL 

Na Galería Saga exposi
ción de pintura, escultura 
gravado e cerámica do Ex
tremo Oriente. As dinastí
as máis famosas como a 
Ming e a T ang e o budis
mo, están presentes na 
mostra. 

OCAMIÑODE 
SANTIAGO NOS 
LIBROS 

Mil anos de historia ... Mil 
libros para coñecela. Bai
xo este epígrafe acóllese 
a exposición bibliogr~fi
ca que podemos contem
plar na Casa das Artes, 
orga-nizada pola Aso-

ciación de Amigos dos 
Pazos e .a Federación Es
pañola de Asoc\acións de 
Amigos do Camiño de 
Santiago. 

BOLSEIROS DE CAIXA 
ÜALICIA 

Mostran as suas obras na 
sala da Fundación (Poli
carpo Sanz, 22), até o 29 
de Agosto. 

MIGUEL COPON 

A galería Ad Hoc acolle 
durante estes dias a mostra 
de pintura de Miguel Co
pón. 

PINTURA ESPAÑOLA E 
FLAMENCA 

Na Casa das Artes encón
trase unha de Pinturas an
tiguas, españolas e flamen
cas. No mesmo lugar, no 
segundo andar, podemos 
ollar a Colección Torras. 

VrcroR RErs 

Na Casa Arines (Praza Al
meida) está aberta a mos
tra do pintor portugués 
Victor Reis baixo o título 
Romántico, Gótico e Ma
nuelino nos Caminhos de 
Santiago. 

•FESTAS 

DA SARDIÑA E DO 
Porno 

Sardiñas, pan e viño. Orga
nizada polo concello no se
rán do Sábado 7, na Carba
lleira da Guia. Ao dia se
guinte, Domingo 8, no 
Monte dos Pozos (Valada
res) celebran a festa do 
polbo. 

•MUSICA 

LA OREJA DE VAN 
ÜOGH 

E máis un grupo invitado. 
T ocan o Sábado 7 de 
Agosto ás 11 da noite río 
auditório de Castrelos. 

FREIXOROCK 

Xa está publicado o progra
ma do festival Punk-Rock
Ska, que se celebra do 13 
ao 15 de Agosto no Freixo 
(Valadares) na capela de 
San Xoan. Por ali pasarán 
grupos como Tiro na Tes- · 
ta (Lalin), El Ultimo ke 
Zierre (Castellón) ou Em
brace me Ocean (Santia
go), até completar a lista 
duns vinte grupos, maior
men te galegos, "A des
bandada rural das bandas 

áis destrois do_panorama 
musical nasional e interna
sional". 

SILVIO RODRIGUEZ E 
AUTE 

Os dous cantautores voltan 
tocar xumos o Sábado 14 
ás 11 da noite no Auditó
rio de Castrelos. O prezo 
da entrada con asento, pa
ra o recinto pechado, é de 
1.500 pta. 

FÉLIX ROCK 

O Luns 16 a partir das 5,30 
da tardiña, na esplanada de . 
Saiáns, o Félix Rock xunta 
un sustancioso cartaz: Mo
tor head (UK), Backyard 
Babies (Suécia}, Kabuto 
JR. (Vigo) , Mago de Oz 
(Madrid), Tarántula (Por
tugal), Deviot (Ponferra
da), Ktulu (Barcelona) e 
O Pequeno Baltimore (Vi
go). A entrada custa 3.000 
antecipada e 3.5.00 pta. nas 
billete iras. 

/ -

Anú.neios d.e balde 
• Persoal de hosteleria. Precísanse 
camareiros/as, cociñeiros/as e axu
dantes e persoal para limpeza e office 
para empresa de hosteleria. Contrato 
laboral. Teléfono 656 80 64 26. 

• Xa está na rua o nº O da nova re
vista-catálogo de Sons de Luita. Se 
nom a recebes na tua morada podes 
pedi-la a: Caixa dos Correios 3242 -
36280 Vigo, ou bem chamando o te
lefone 986-226775. 

• Recepcionista-caixeira. Precí
sanse para restaurante, boa pre
senza e simpática co público. Intere
santes condicións económicas. Telé
fono 656 80 64 26. 

• Xoven de 34 anos desexa coñe
cer xente con inquedanzas na
cionalistas e que estexa sensibiliza
da con temas como o da língua, para 
intercambiar opinións e facer amista
da. Xoán 981 577 008 Rua de Teo, 3º 
Compostela." 

• Profesor de formación vial e di
plomado en maxistério, oferécese 
para traballar en auto-escola, coléxio, 
etc. Todos os permisos de conducir. 
Experiéncia demostrada. Xosé Ma
nuel Tf. 91 376 07 23 

• Vendo CDs de jazz da colección 
Time-Lite, sen estrear. 950 pta. uni
dade. Tamén vendo alguns outros tí
tulos. Para información e listado cha
mar ao tlf. 986 433 830, preguntar 
por Carlos Soaxe. 

• Vénde-se gaita galega tradicional 
totalmente nova, 70.000 pesetas. in
teresados chamar aos teléfonos 988 
213 7 42 horário de traballo. 988 212 
252 horário de comidas e noites. 619 
171 371 horário de traballo se non 
nos encontras podes deixar recado 
no atendedor automático. 

•Véndese atlas lingüístico galego: 
volume 1 º (dous tomos) , volume 2º 
(un tomo) 30.000 pesetas. Interesa
dos contactar con Xosé Manuel Álva
rez. Apdo. 1227 Ourense. 

• Galiza Nova de Ferrolterra, pon á 
venda camisolas en branco e Tie
gro coa lenda "Simboioxia Fascis
ta fora da Galiza" e deseño de Le
and ro Lamas. Remiten-se contra 
rembolso de 1.500 pesetas, gastos 
de envio incluidos. (Tallas 
MUXUXXL). Escreber a Galiza Nova, 
Galiano, 71. Ent. Eqda. 15402 Ferrol. 

• O Colectivo Heliofilas ten á venda 
manteiga de Karité recén chegado 
do Senegal. Se queredes receber in
formación sobre este produto,' que fa
vorece especialmente a rexeneración 
cutánea, podedes contactar con nós 
elf. 670 902 176 - 981 572 163 ou no 
enderezo A Fraga 12, Pontecaldelas, 
36829 Pontevedra. 

• Gostariame coñecer amigas e 
amigos comprometidos no amor a Ga
liza e a sua liberdade. Manu, 33 anos. 
Apart~do 135, 36.860. Ponteareas. 

• Alúgase apartamento en Camota a 
carón da praia, completamente equipa
do. Telf. 981 761 144 a calquer hora. 

•A Ass~mbleia da Mocidade Indepen
dentista editou o Nº 4 da sua revista 
nacional Terra Livre, com artigos so
bre a Reorganiza($0m da organiza($0m 
juvenil catalana Maulets. Encomendas 
ao apartado 2.103 de Compostela. 

• Cursos de verán de idioma ruso. 
Nos meses de Agosto e Setembro, 

. impartiremos istes cursos a todos os 
niveis, no noso local de Marqués de 
Valadares 14-1º, ofic . 5. Tamén te
rnos cursos de veran nas Universida
des de Moscova, San Petersburgo, e 
en famílias. Máis información no telé
foño 986 224 457 de 5 a 8 do serán. 

• Curso intensivo de tenis na 
A.V.C.D. de Lavadores (Vigo). Duran
te Agosto e Setembro. Prezo (incluí
da licencia federativa 3.000 pesetas. 
Menores de 14 anos 2.000. Lugar: 
Pista A.V.C.D. Lavadores. Informa
ción: Tlf. 986 379 618. 

• Alúgase entrechán na zona Me
dusa. Lugo. Tel. 982 204 076. 

• O grupo de expressom poética e 
audiovisual Além do Cócito informa 
que: 1) Para conseguir o nº 3 do nos
so vozeiro só hai que enviar un selo 
da quantidade suficiente para que o 
enviemos a: Café Trincheira. lrman
dinhos 15 baixo. 36201 Vigo-Galiza. 
2) O manifesto Mal-Dilo está esgota
do, mas sairá publicado integramente 
no nº 5 da revista Teffa Uvre da AMI. 
3) O gru_po Além do Cócito apoia a 
convocatória unitária do independen
tismo -galego o 25 de Julho em Com
postela. 

• Véndese gaita galega, 45.000 
pta. Interesados chamade ao teléfo
no 981 213 803. 

• Grupo lndependista basco pide · 
axuda económica. Quérennos pe
char a sede e ternos ~ue pagar, no 
prazo de 3 meses, unha sanción de · 
750 .000 pesetas. Por iso. pedimos 
axuda, mandade os donativos a tra
vés de xiro postal. Graciñas. Baraka
Taldea. C/Ekonomia 17-4 iz. C.P. 
48902 Barakaldo (Bizkaia) 

• Alugo piso na Guarda, equipado e 
amoblado. Tres cuartos, ben de prezo 
ademais de céntrico. Razón nos telfs. 
986 611 560 ou 619 916 594. 

• Permuto praza de Galega (Ensi
no Médio}, na provincia da Coruña 
por outra na provincia de Ponteve
dra. Interesados chamar ao teléfono 
986 204 774. Gratificarase. 

• Queres ajudar-nos a distribuir o 
Falcatruada'zine? Escreve-nos ao 
apartado dos correios 4.190 CP 15.011 
da.Corunha. Este nº 3 inclue: entrevis
tas a Wisdom, Humilladoiro, Batzak, 
PPH, Use of Abuse, poemas de Emma 
P. Lombardia, resenhas literárias ... co
labora com a publicagao mais subversi
va do panorama fanzineroso!!! 

• Grupo Independentista do povo 
Basco vende 2 camisetas de todas 
as cores ao prezo de 5.000 pta. as 
duas, unha é Euskadi independiente 
e a outra Presoak ka/era. Moi boni
tas. Mandada os cartos, número de 
talla e ó voso enderezo e en 1 O dias 
recibirédelas . Baraka-Taldea. C/Eko
nomia nº 17-4 iz. CP 48902 Baracal
do (Vizcaya) 

• Material sobre Zapatismo e Ma
dres da Praza de Maio. Libros, músi
ca, camisetas ... Solicita catálogo a Au
gasquentes. Centro Cultural Zapatista. 
Apdo. 4.036 A Coruña. Envía un selo 
de 35 pta. e recibiralo no teu enderezo. 

• Alúgase casa, temporada verán, 
no porto do Freixo, Serra de Outes. 
Telf. 981 765 089, calquer hora. · 

• España va bien,_ Galicia va bien mais 
eu levo seis anos no paro. Mestre 
busca traballo. Manuel 616 354 911. 

• Vendo ático 3 habitaclóns en Es
cultor Gregario Femández 6 de Vigo. 8 
millóns. Tlf. 986 299315 - 610076922. 

• Gustariame coñecer xente galego 
falante que lle preocupe todo o relacio
nado coa Galiza, en especial o tema da 
língua. Maria. Apartado 129. Lugo.• 

Caldo de letras 
N R .·o:-.·. "!J -e ·. 9 ._. :G " }~ : M . :r.: K . I ,!J ,'!l . ¡ 
$ :r; ·~·-~ . G'· . .:s. ,:U X .I ' N N ' A ,., • . ii· T ~ E· 
·R Z. ::i'J :-'¡{ . Q · G F,> f -~'-Ó··. ,~,·· $ >¿'_:: lf· .. J_, . e 
.A . , á R I M· l- ,L I R · O N S . J:· D '.B 

~ -· Y ¡ _T X ._ $ ;e . -Q:· .x:· · :-i\~ _'w. -~- _l) .:~ p " e; 

N sj-_.D· P P _$ -~ I 
A · J ,: .··o . P . w F _K . p, 

N .- 9 E P U ·A .J·' R· 

·o R. -0 R Y A 11 '.s 

B ~ . I : .:r .. Y D_ A · K 

'f 
G 

o: 
e; 

.-
T 

.P y 

e :o 
F o 
e a 
A R 

y .Y v-· e · 
;-~,il I p 

R N::. K o 
s a ~· ·A B 

·¡ q _J M 

·B. A . D 1( H a: T : ~ ·_W;{~.J .N A D O -~ 
H-S~r E~~~_:..o-=-~I-'S--:-o.- A1J - -

F G K O V I T : ·:¡; 'x' · U F O · I .P O 

J a z · o s) x·. N' - Y A s o R B s e 
e A V p o s ' n y B T . O - ~ A ~ C X 

-noce series televisivas norteamericanás dos anos 60 e 70 

SOLUCIONS 
Melga e o 

•TEATRO 

TITIRICIRCUS 

Lucas de Guadalaxara, e o 
AO CALDQ DE LETRAS •FESTAS 

Un coidado ~pectácufo de 
títeres da man do grupo re
donde lán Tanxarina. Ac
tuan o Xoves 5 ás 7,30 do 
serán na Praza de Compos
tela con entrada de balde, 
dentro da semana de teatro 
para cativos artellada polo 
concello. Ainda quedan 
tres pases, á mesma hora e 
na mesma praza: o Venres 
6, Xoán sen medo, por Ma
rimba Marionetas de Ma
drid, o Sábado 7 Quero un
ha Lua por Ultramarinos 

Domingo 8, Unha de pirar.as 
Teatre de la Caixeta de 
Valénda. 

Zas 
•MÚSICA 

FESTA DA 
CARBALLEIRA 

O Sábado 7, celebran a 
XVI Festa da Carballeira 
de Zas. Actuan os Grupos 
de Baile da A.C. Castro-
Meda, e os conxuntos de 

DACuLTURA 

Do 13 ao 15 de Agosto en 
Melga<ro, ,na ribeira do Mi-
ño celebran a Festa da Cul-
tura e de irrnanamento ga-
lego-portugués. Compren-
de a Feira do Vinho Alva-
rinho, e mostras sobre o 
Património Histórico e Ca-raa:r::ir.t:.JiltfOOOnOl!H 

miños de Santiag~. O pra-
to forte na Ceia Medieval / 

folc Bilitroque (Carballo), o dia 14 no castelo con ve-
Aghrú (Zas), Atahide ado e xabarin, e a posta en 
(Pontedeume), Real Com, cena da lnes Negra por Te-
panhia (Lisboa), Luar na atro do Noroeste. O Do-
Lubre (A Coruña) e Rare mingo 15 á noite actua o 
Folk (Sevilla). grupo pop GNR. • 
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Manuel e Faustino Diaz naceron na Pobra do Brollón e ·foron guerrilleiros na Sierra Maestra 
. -~ . 

Os galegos que loitaron co Che e Fidel 
-0. M. VEIGA 

Os irmáns Manuel, Faustino e 
Xosé Diaz naceron na parró
quia de Cereixa, concello da 
Pobra do Brol\ón. Manuel ainda 
se lembra:dJmha moza que tivo 
en Reigada, parróquia do adxa- / 
cente concello de Monforte. Os 
seus pais emigraron con eles a 
Cuba, cando Manuel, o maior, 
contaba 18 anos. Están estes 
dias aquí visitando aos familia
res que ainda teñen na aldea. A 
pasada semana foron ver o 
porto de Vigo, do que partiran 
en 1951 , acompañados de vá
rios membros de CIG-Migra
ción. Manuel e Faustino expré
sanse nun correcto galega que 
conservan a carón do acento _ 
caribe. Manuel e Faustino ta
mén asistiron o 25 de Xullo á 
Quintana e alí escoitaron os be
rros de Cuba si, ianquis non, 
coreados no seu honor. Entre 
1951 e 1999 apenas visitaran 
Galiza nun par de ocasións. 

Ao chegar á illa, a família Díaz 
asentouse en Santiago de Cu
ba. Manuel comezou a traballar 
de camareiro, despois nunha 
cristaleria e tamén como men
saxeiro nunha botica. No tempo 
de lecer practicaba o boxeo. 
Axiña aprendeu a manejar au
tomóbeis, empregándose como 
chofer do arcebispo, tamén ga
lega, Pérez Serantes. Mentres 
tanto os seus outros dous ir
máns, Faustino e Xosé decidi
ran sumarse á guerrilla de Sie
rra Maestra. Manuel, desde a 
cidade; entra logo a formar par
te da resisténcia, utilizando o 
coche do arcebispo para trasla- · 
dar armas até a serra. Un dia 
decidiu confesarlle todo a mon
señor e partiu el tamén para a 

Manuel guiando o jeep no_ que fidel Castro, o Che Guevara e outros compañeiros entraron na Habana en Xaneiro de 1959, hvn-

_ montaña. A loita alí arriba é moi 
dura. "Ves tracear as balas. Un 
dia que pensei que ·rne mata
ban berrei Ei! Carballeira e bo
tei un aturuxo. O estado emo
cional era moi forte", di Manuel. 
A montaña finalmente cobrou 
as suas vidas. A eles tocoulle 
deixar a de Pepín, o primeiro 
que se incorporara e que que
dou ali, alcanzado pola metralla 

fo da Revolución. Abaixo, Manuel (á esquerda) e o seu irmán faustino. . · 

do exército do ditador Batista. 
Manuel tamén resultou ferido 
de gravidade. 

Co trunfo da revolución, Manuel 
.e Faustino son nomeados coro
rieis das Forzas Armadas Revo
lucionárias. Participan máis tar-

de na guerra de Angola e for
man parte do Partido Comunis
ta, a cuxo comité central perten
ceu Manuel durante 21 anos. 
Hoxe ambos están xubilados. _ 
Manteñen o seu lazo con Galiza 
através da Asociación Artística 
Galega á que os dous perten-

cen . Faustino déixanos unha 
tarxeta na que, ademais de co
ronel retirado, se pode ler que é 
presidente da Liga de Vetera
nos de Futbol da Habana. 

Manuel e Faustino Díaz din que 
en Cuba os ga!egos sempre fo
ron moi queridos e que teñen 
sona de bravos. Te subió el ga
llego soe decirse cando alguén 
se enfapa. Tamén llo din a Fi
del, "que se enfada a cotio", se
gundo Manuel. O presidente 
cubano ten as suas raíces en 
Láncara, apenas vinte ou trinta 
quil0metros máis arriba da Po
bra do Brollón. "Tamén Carlos 
Laxe, o virtual vicepresidente é 
de orixe galega", sinala Fausti
no. Ambos están contodo orgu
llosos do seu país adoptivo. 
"Estados Unidos manda armas 
ao Terceiro Mundo, nós envia
mos médicos. A mellor axuda 
que recebeu Centroamérica 
despois do furacán Mitch foi a 
dos douscentos médicos volun
tários que enviou Cuba".+ 

Ovoso 
Amigo o Rei 

G. LUCA 

º
actual xefe de Estado 
vai. chorar a Marrocos 
sobre o cadaleito per, 

fumado de Hassan II, o que 
pode ser unha maneira de per, 
der a serenidade do cargo real 
coma calquer outra. A virtude 
da serenidade fóralle moi apre, 
ciada a Filipe II, porque da, 
quela era próprio da condición 
real non pestanexar cando tro, 
naba e incluso pedidle com, 
postura aos embaixadores es, 
pantad.os pola grandeza da co, 
roa. A _serenidade era parte da 
inspiración divina do reí. 

A cabeza do Estado non salou, 
ca sobre o monarca morto por 
unha vella amizade entre casas 
reinantes, porque xa o seu av6, 
Afonso XIII, fixera votos en 
público pola morte de Ab Del 
Krim, o pai da independéncia e 
herói da Annual onde morre
ran dez mil reclutas. O pranto 
non será, en todo caso, polos 
Acordos de Madrid de 1975, se 
non ternos tan fraca memória 
do aldo do Sáhara e da censu, 
ra ( matéria reservada par razón 
de Estado, segundo á terminoh 
xia inventada por Fraga naque, 
la altura) coa que taparon a 
venda do território a Marrocos 
e a carta branca que lle deron a 
Hassan ll para bombardear con 
napalm aos que unhas horas 
antes tiñan cidadania española, 
de protectorado, colónia ou o 
que fose, pero cidadania entei, 
ra e verdadeira. 

A Gilles Perrault debemos un, 
ha biografia (O naso Amigo o 
Rei) na que o defunto govema 
co terror, a tortura, a delación, 
a miséria. O mesmo dia da 
morte, o mar alto de Agadir 
zapateaba unha chalana con 
oito fuxidos do reí benefactor, 
alguns deles rapaces. Quen di, 
ga que Hassan foi un demócra
ta que foco moito polo progre, 
so de Marrocos explica en to, 
do caso cal é a sua medida da 
democrácia e do melloramen
to dun pa(s. Claro que fixo bós 
negócios cos xefes de Estado 
que lle foron ao enterro pero 
unha causa é chorar diante das 
cámaras por un tirano e outra 
distinta unha necrolóxica de 
consello de administración.+ 

V oLVER AO REGO 

º
Maio do 68 revolucio
nou os costumes e a ves, 
timenta. Os homes poi, 

deron por fin asistir en mangas 
de camisa á faculdade e as mu, 
lleres en pantalóns. A actual re, 
volución conservadora trae de 
n ovo o clasismo na forma de 
vestir. Garavata, traxe negro , 
traxe azul cruzado, camisa de lis, 
tas, volven ser pasaporte inescu, 
sábel na órbita do poder. Canto 
máis atrasado o país, máis estri-

. tos. na roupa~ Canto máis-dési,· 
gualitária unha sociedade, roáis 
se marcan as diferéncias. Con 
barba de dous días vostede inci
ta á policía á que lle pida o car, 
né e a que cando pergunte algo 
nunha oficina non lle contes, 
ten. O líder do 68 foi Daniel 
Cohn Bendit, Dani o roxo, estu, 
dante de París. O líder de hoxe 
é Emidio T ucci, marca de traxes 
distribuída polos armacéns El 
Corte Inglés .+ 


