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A seca tjo Levante oculta que Galiza tamén padece problemas de abastecimento 

O tesouro da auga 

Francisco Singul 
HISTORIA CULWRAL DO 
CAMIÑODE SANTIAGO · 

Unha necesaria e singular 
síntese de grande 
actualidade e interese. 

ga 1a 

Para 
estudiosos e 

amigos da 
nosa tradición 

cultural e 
espiritual. 

Caixa Pontevedra non 
• enV1ou nengun 

representante á 
homenq_Xe a Bóveda, 
fundador a entidade 

Avión, o concello onde 
os últimos modelos de 
Mercedes discorren por 
estradas dos anos vinte 

(Páx. 8) . 

A Liga véstese 
de galega.oes
pois de Madrid e Bar
celona, os partidos do 
Celta son os máis so-
1 icitados polos usuá
rios da televisión de. 
pago. O próximo fin 
de semana comeza o 
Campionato de Liga e 
a equipa viguesa foi a 
que levantou maiores 
expectativas, gañan
do todos os torneos 
de verán que despu
tou. Os inquéritos co
locan os vigueses co
mo aspirantes ao títu
lo e os adestradores 
están procurando an
tídoto para o seu ·xo
go. O Deportivo ta
mén mellorou o plan
tel diminuindo o nú-

º mero de estranxeiros 
a: 

~ e enxerga mellores 
a.. '* posibilidades que na 
~ tempada anterior. 

O congreso do PP 
A Constitución estabeleceu, e non por casualidade dado que suce, 
dia a un réxime de ditadura, que todos os partidos legalizados deben 
contar cun funcionamento interno democrático. Chama por iso a 
atención a reiterada alusión de destacados militantes conservadores 
a que no PP de Galiza "faise o que di Fraga". O último en pór en 
cuestión as normas máis elementais da democrácia interna, e sen 
ruborizarse, foi Xan Miguel Diz Guedes. O delegado do Governo 
central en Galiza afirma nunha entrevista de prensa que "as deci, 
sións do anterior congreso tomounas Fraga, estou convencido de 
que neste tamén vai suceder igual e adema'is penso que debe ser 
así". A pergunta entón é óbvia: para que se convoca un congreso? 

Calquera pode observar ademais como nas declaracións dqs diri, 
xentes do PP galego prima unha terminoloxia interna allea aos mé
todos democráticos. A afirmación do mesmo Guedes de que "Fraga 
sabe que ten a toda a militáncia á sua disposición" sona máis a dis, 
ciplina cuartelária que a partido político. Por isa quizá o PP non so, 
porta a oposición. Para eles trátase de desafectos ao réxime. + 
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- Tedos os indicadores de pluviometria sin.alan 
que Galiza é un-país húmido, algo· que non su
cede no caso do 79°/o do conxunto do Estado. 

- Pero, contado, as precipitacións non son está
beis e aqui tamén hai secas, ainda que a capa-

cidade de embar.raxe _da a-ag~ e~~elat~ª~~~::=::-::--=
cuéncia das precipitacióñs mitiga os_s-eus etef - --~ 
tos. En todo caso, Galiza non -es·tá litlre dos__:-~~ 
problemas mundiais a respe.1to _da au_ga ainda 
que ten unha casuística diferente á do Estado. 

A pesar de non haber seca, a traída en moitos fogares é de deficiente cualidade 

No país . dos mil rios escasea a auga polábel 
-0- HORÁCIO VIXANDE 

Estado español ten un déficit de 
precipitacións acentuado polo feíto 
de que as caneas hídricas caen 
cara o Oeste debido á inclinación 
da Meseta. Isa conforma un país 
seco. Ademais, a xestión dos re
cursos é moi defi-
ciente e a orienta-
ción das produ-

Outras localidades pequenas 
nos periodos estivais vense pri
vadas do abastecimento porque 
as acometidas públicas quedan 
sen recursos e non hai capaci
dade de armacenamento nen 

encaros nas pro
ximidades. 

cións agrárias está 
mal enfocada. 
Cómpre ·ter en 
canta que o 80% 
dos recursos con
sumidos no Esta
do son para regas, 
o 12% polo abas
tecimento urbano 
e o 8% restante 
para a indústria . . 
Pois ben, son pre
cisamente as zo
nas máis deficitá
rias do-Estado as 
que máis recorren 
a práticas consu
mistas na produ
ción agrícola. To-

Son ~s zonas 
máis deficitárias 
do Estado as 

Rexístranse, 
pois, casos de 
falta de cualidade 
do servizo de 
subministración 
da auga cando 
non auséncia 
deste servizo. E 
mentres isto su
cede, a activida
de das centrais 

quemáis 
recorren a 
práticas 
consumistas na 
produción 
agrícola. 

hidroeléctricas 
continua rexida 
unicamente por 
critérios de pro
dución enerxética 
sen que as auto
ridades teñan ca
pacidade de ac
tuación para re
gular o uso de re-

do o litoral medita-
rrán eo ten unha 
agricultura de regadío, con cultivos 
especialmente despilfarradores de 
auga, como é o caso dos arrozais. -

Na Galiza, o problema da auga 
maniféstase neutro tipo de áreas, 
como son a cualidade ou a sua 
xestión. Pésie á nosa eleváda 
pluviometria non ternos unha au
ga con cualidade óptima nalgun
has zonas e isto débese ao mal 
trato que receben os recursos hí
dricos. Na Cidade de Lugo a auga 
da traida moitas veces non é po
tábel e isto débese a que se cap
ta no Miño e este rio pésie a estar 
ainda nos cursos altos aparece 
moi contaminado. 

cursos hídridos. lsto representa 
o típico caso de conflito de inte
reses derivado do uso da auga. 

Tamén se rexistan casos de in
suficiéncia de recursos para 
subministración de auga durante 
o verán a núcleos urbanos que 
son centros turísticos. Un exem
plo constitúeo todo o Salnés e 
máis específicamente localida
des costeiras como Sanxenxo 
ou Portonovo. E como conse
cuéncia destas necesidades 
confórníase un conflito con ou
tras zonas hipoteticamente ca
pacitad as para. subministrar 
eses recur~os, nomeadamente 

a área do Úmia, onde a Admi
nistración autorizou a constru
ción dun encaro. Á marxe da 
cuestión de se a política de xes
tión de recursos debe preceder 
ou non ao estabelecimento de 
zonas vacacionais onde non hai 
auga, está o problema da lexiti
midade e do apoio social a un 
encaro que en realidade vai ser 
empregado fundamentalmente 
para a produción de enerxia 
eléctrica. 

Deteccción dos problemas 

Desde que a meiados dos anos 
oitenta comezaron a detectarse 
problemas de falta de abasteci
mento nesta zona, poucas foron 
as tentativas para a racionali
zación do consu-
mo da auga. Por 

A escaseza de recursos hfdridos 
non só é característica no Salnés 
nos periodos nos que se produce 
a afluéncia de veraneantes. Ou
tras zonas optaron por limitar o 
potencial turístico para non verse 
privados da subministración de 
auga, sobretodo porque habitual
mente a explotación dese poten
cial turístico revertia en empresas 
alleas ás próprias zonas. Un caso 
é a parróquia de Domaio, que 
mantén un conflito cun campo de 
golf para evitar que capte recur
sos que podan esgotar os acuífe
ros desa zona. 

Na mesma península do Morrazo 
a expresión dos conflitos deriva
dos da auga ten outra natureza. 
A tradicional escaseza de auga 

rexistada en vilas 
como Cangas 

outra banda, a 
produción abon
daba para cobrir 
as necesidades 
da povoación lo
cal en periodos 
non vacacionais, 
de tal xeito que 
era a actividade 
económica deri
vada da indústria 
turística a que de
mandaba o forne
ci mento de auga 
e a capaz de ar
macenar o lf quido 
durante as horas 
de subministra
ción para poder 
xestionalo duran
te os periodos de 

Hai moitos casos 
de falta de 
cualidade do 

solventouse cun
ha condución 
desde o encaro 
que subministra á 
cidade de Vigo, 
pero derivou nun 
problema de dife
réncias tarifárias 
entre as povoa
cións dambas 
bandas da ria; 
así, no Morrazo o 
prezo era inferior 
que na cidade de 
Vigo. Aparente
mente haberia 

servizo cando 
non auséncia do 
mesmo, pero a 
.Xunta segue 
proxectando 
en coros 
hidroeléctricos. 

unha discrimina
ción, pero esta~ 
partí ria do mo-- =
mento no que o_=:..? 

corte, algo que sucedía en moita 
menor medida ces particulares, 
con menor capacidade de arma
cenamento. 

COf'lG~llo de Vigo~- ---_--: 
deeioiu outorgar--a-eencesiónd~ 
·servizo á empresa-ptivaaa Se~ 
gua-Focsa-;- percrestabeleeencto= -

hsa á pWna s~W-
.. - .. ,. "' ,. ' • ' .. • .. • ' • .. - . • • .. ., ' ~ ... ~ -4 
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O naso país non ten déficit de precipitacións, pero precisa mellorar a xestión dos seus recursos 

A seca no Mediterráneo solapa os probleínas hídricos na Galiza 
As concas . hidrográficas de to
do o Levante da Peninsula 
Ibérica -Catalunya, Júcar e 
Segura- están ao tr'inta por 
cen da sua capacidade. O 
Ebro sobrepasa a metade da 
sua capacidade e o Sul está 
un anaco por baixo da metade. 
Ha notarse que as concas que 
verten as augas ao Meditarrá
neo teñen unha capacidade de 

Reserva de auga nas principais caneas (en Hm3) 

-- embarraxe moi inferior ás do 
Atlántico, cando son as que 
máis déficit apresentan. Por 
outra banda, as características 
do sistema hidrolóxico español 
fan subsidiárias ás concas me
ditarráneas das atlánticas, por 
canto sobrancean as canles e 
trasvases. 

En xeral, historicamente o Esta
do español realizou uns investi
mentos moi elevados en enca
ros --0 número destes aproxí
mase ao milleiro- e en cantes 
de trasvase e rega, sen embar
go isto non trouxo consigo unha 
cultura de aproveitamento des
te recurso, máis ben incremen
tou as necesidades até o ponto 
de que a produción sempre era 
insuficiente. Neste sentido, a 
España moderna non asimilou 
a cultura hídrica da España mu
sulmana, que non incorria en 
modelos agrícolas tan despitfa
rradores. 

Contado, os conflitos derivados 
desta política hídrica están mo
tivando un cámbio de mentali
dade. As reticéncias castella-

(Ven da páx:l.na anterior) 

un modelo de contrato que previa 
un incremento no consumo, igno
rando que a auga, como recur
sos escaso que é, debe ter unha 
redución do consumo , como 
efectivamente sucedeu. En reali
dad e, púxose de manifesto a 
contradición que supón que unha 
empresa privada xestione a auga 
nasas condicións, xa que preten
de producir máis, cando o dese-

Con ca 
do Douro 

Conca 
doTexo 

Concado 
Guadlana 

Conca do 
.Guadalqulvlr--=Co=nca=-__.-.-..._ 

Ju conca• do levante están a un tén:ia .do sua capacidode. 

nas a permitir trasvases ás con
cas meditarráneas e o feíto de 
seren palpábeis os danos am
bientais provocados polos en
coros están a pór en entredito a 
política desenvolvida nos últi
mos dous séculas e limitan á 
mínima expresión a realización 
de obras hidráulicas. De feíto, 
confederacións hidrográficas 
como a do Júcar xa puxeron en 
marcha sistemas de aforro de 
augas involucrando aos agricul
tores de regadio. Porén, o Esta
do segue a facer grandes in-

xábel é que se consuma menos. 
Oeste xeito, e ante un incumpri
mento das previsións no tocantes 
ao aumento de consumo, forza
ron unha suba das tarifas aplica
das na cidade, que tiña como ob
xecto compénsar a falta de ingre
sos por parte de Seragua. 

Contaminar, outra forma 
d consumir 

Hai outros conflitos derivados 

vestimentos en matéria hidráuli:
ca. Nos Orzamentos do Estado 
de 1995 foron para ese destino 
157.365 millpns de pesetas. 

Preocupación polos 
pantanos 

Por outra banda, os constantes 
problemas da seca no Medita
rráneo e os conflitos entre Cas
tilla e as povocacións levanti
nas, fixeron concebirá socieda
de o problema da auga como 
unha cuestión relacionada coas 

do uso da auga ou do direito a 
contaminala, que, en definitiva, 
é outra forma de consumila. Un 
exemplo constitúeo o complexo 
industrial Ence-Elnosa, que ver
te grande cantidade de substán
ci as contaminantes na ria de 
Pontevedra como consecuéncia 
do proceso industrial da produ
ción da pasta de papel. Un dos 
resultados dos vertidos é a con
taminación dos bancos maris
queiros: outro recurso relaciona-

Duas políticas sobre a auga 

160 lJ1.11i 
• .: Conca 

1111 • ~----s_u_I 

un 
te 8t Conca 

Con ca 
do Júcar 

Con ca 
do Ebro 

a& O . Conca 
e • eonca de Catalunya 

precipitacións e coa embarraxe 
da aug(!. Oeste xeito, o Ministé
rio de Meio Ambiente asegurou 
que en España hai reservas su
ficientes para dous anos, polo 
que non están previstos trasva
s es. lsto revela que a maior 
preocupación estatal en rela
ción á auga procede da capaci
dade para empantanala. Outro 
aspecto salientábel para o Es
t~do é a depu·ración das augas. 
O Plano Estatal de Depuración 
de Augas Residuais pretende 
que no ano 2005 todos os mu-

do coa auga. No caso da facto
ria papeleira pontevedresa, des
de a sua instalación no franquis
mo exerceu un direito absoluto 
a polucionar a auga que non foi 
discutido polas autoridades 
máis que como arma política 
frente a proximidade dunha con
sulta eleitoral, pero cuxa limita
ción non foi abordada seriamen
te en base á necesidade de non 
pór en perigo a produción desta 
facto ria. 

E~paña non 
asimilou a 
cultura 
hidrolóxica 
musulmana da 
racionalidade ·no 
consumo e nas 
regas. 

nicípios de máis de dous mil 
habitantes conten cun sistema· 
de depuración e para isa está a 
realizarse un investimento que 
ao remate do plano terá ascen
dido a un billón oitocentos mil 
millóns de pesetas. 

A constante lembranza dos pro
blemas da seca que vive a mei
rande parte do Estado español 
fai que na Galiza non se conci
ba un problema coa auga que 
existe realmente, mais que é de 
naturezas diversas, a miudo 
nori relacionadas co déficit de 
precipitacións. Coa mesma, 
tampouco hai reclamacións de 
investimentos na matéria debi
do a que "o problema de falta 
de auga no resto da Península 
é prioritário", mália que estas 
deficiéncias sexan debidas a un 
sistema de produción agrário 
despilfarrador. • 

E se nun caso a Administración 
autonómica non exixe a unha 
compañia cargar cos custos de 
depuración das augas que empre
ga, é moito máis exixente coas 
corpo'racións locais. No caso de 
Vigo, obrigou ao concello a facerse 
cargo dunha estación depuradora 
por rematar, que ademais ten uns 
custos de mantenimento que as
cenden aos catrocentos millóns ao 
ano, cantidade que abrigará a in
crementar o recibo da auga. • 

A cultura da subvención está fortemente implantada 
no panorama produtivo español, tanto se se trata da 
produción de bens como se é de servizos asociados a 
sectores produtivos. Dous exemplos son a auga e a 
electricidade -que ao cabo son o mesmo se ternos en 
canta que a maioria do volume de luz xerada é de 
procedéncia hidroeléctrica. 

Contado, hai que observar que na Galiza si se 
produciron investimentos hidrolóxicos, pero sempre 
neutra dirección, como foi a construción de encaros 
para a produción hidroeléctrica. Desde logo á Galiza 
non se lle. aplicou o mesmo modelo, no sentido de 
subvencionar a actividade económica pondo a dispor 
dos consumidores -persoas ou empresas- un produto 
enerxético máis barato que compensase os déficits 
comparativos con outras zonas. 

custos meio ambientais que implica retirar dun rio 
ese metro cúbico de auga, por non falar do 
anegamento de importantes zonas produtivas para 
dedicalas a encaros, co impacto económico que 
comporta. 

Conforme a ese modelo de subsidiar a produción, a 
agricultura española e concretamente a harta levantina 
contaron cun recurso do que carecian e que era vital 
para o seu desenvolvimento como era a auga. E para 
iso o Estado destinou grandes investimentos para 
dotar de regadíos a estas zonas, sen que o custo 
deses investimentos recaise sobre os seus principais 
beneficiários -os agricultores- e ao fin sobre os 
consumidores. 

Todo isto permitiu que os produtos da harta 
mediterránea chegasen aos mercados en condicións 
de competir ces de zonas comparativamente con máis 
recursos para encetar unha produción como esa. 
Entre esas zonas, estaba a G~liza, que naturalmente · 
si tivo que renun~iar a investimentos de natureza 
hidrolóxica en favot do Levante e tamén de Castilla e 
Andalucia, rexións que grazas a eses investimentos 
acadaron unha capacidade de embarraxe moi 
elevada. 

Nada diso, si.Jcedeu todo o contrário, a produción 
enerxética e por tanto .o consumo de auga, é cobrada 
aos galegos ao mesmo prezo que a clientes noutras 
latitudes, mesmo ignorando os custes de transporte e 
por tanto subvencionando ese transporte. . · 

Estamos, logo, ante un modelo que concibe á 
produción eléctrica na Galiza desde un ponto de vista 
extractivo, mentres outorga á auga no Levante un 
valor que axuda á produción agrícola, incorrendo 
nunha discriminación incoerente. · 

Un modelo máis racional, que permitiria r~ducir o 
consumo, seria introducir critérios que axustasen os 
prezos aos custes, de modo que houbese un trato 
igualitário e un aceso democrático aos recursos. En 
definitiva, un metro cúbico de auga vale non só o 
prezo de extraelo ou transportalo, senón té\mén os 

Nestes tempos, a regulación do uso da auga 
comeza a concebirse desde un prisma de mercado 
-,que atribue ao líquido o seu valor-, pero cunha 

· intervención pública decisiva para evitar distorsións. 
O economista Ramom López Suevos, no seu libro 
'A sede da Terra', reclama unha intervención dos 
entes públícos na xestión deste recurso, pero 
matiza atinadamente que "deben dispar da máxima 
autonomia económica, autofinanciarse e, en 
definitiva, suxeitarse á disciplina de mercado". Este 
modelo implica cons¡derar a auga unha mercadoria 
susceptíbel de adquirir ou vender e pode ser útil 
naquelas comunidades nas que hai cantes para os 
trasvases, pero nestes casos, seguirá habendo un 
subsídio encuberto, xa que as operacións de 
éompra-venda de auga non incluirán os gastos 
realizados no pasado polo Estado na .construción da 
canles. Desde toga, se a 'Galiza quixese vender este 
líquido en grandes cantidades, teria que construir 
unhas cantes que farian proibitivo o prezo da 
auga.+ 

ANOSATERRA 
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Alexandre Bóveda foi homenaxeado en Poio, 
Pontevedra e Soutomaior 

Centos ·de persoas 
celebran o primeiro 
Dia da Galiza Mártir 

. "" con reconecemento 
institucional 

*P. BERGANTIAOS-A. ES1'ÉVEZ 

Primeiro na Caeira, despois no 
Teatro Principal, o roteiro do 17 
de Agosto, Dia da Galiza Mártir, 
en Pontevedra tiña este ano un 
sentido especial. Tras os últi
mos catro anos de solicitude de 
recoñecemento a Bóveda, o 
concello de Pontevedra rendeu
lle unha homenaxe institucional · 
ao galeguista fusilado na Caeira 
no mesmo dia no que se cum
prian os sesenta e tres anos da 
sua morte. Na tarde, a funda
ción que leva o seu nome conti
nuou cos actos na praza Curros 
Enríquez. 

A família de Bóveda acudiu ao 
Teatro Principal -Amalia Álvarez 
Gallego, a sua viuva, non puido 
estar presente- e tivo -voz no ac
to a través de Xosé Luis, o tillo 
de Alexandre, quen· recordou 
que a débeda de Pontevedra 
non estaba pagada até que a 
Deputación non recoñecera a la
bor do seu pai. Na homenaxe do 
Teatro Principal non dominou, 
sen embargo, o ton crítico pola 

resisténcia de institucións como 
Caixa Pontevedra ou a Deputa
ción a reabilitar a figura de quen 
foi un dos seus impulsores, pero 
Xosé Luis Bóveda quixo deixar 
claro que ese recoñecemento 
ainda estaba por chegar. E a 
proposta foi secundada cun dos 
aplausos máis longos da mañán. 
Tamén Fernando Quintela, pre
sidente da fundación que leva o 
nome do g_aleguista ourensán 
que viviu dez anos en Ponteve
dra, fixo mención ao "seu impul
so a entidades sociais que ainda 
perd~ran". 

Luis Bará, concelleiro de Cultura 
e instrutor do expedente para 
conceder a Bóveda o título de fi
llo adoptivo da cidade, exerceu 
de presentador dun acto que 
encheu o teatro. Moitos dos 
asistentes viñan da Caeira, on
de o monolito lembra o pasa
mento de Bóveda, e no qµe ta
m é n ondearon as bandeiras 
brancas e azuis en lembranza 
de todos os mártires, como des
pois predeciría o alcalde de 
Pontevedra, Miguel Fernández 
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Manuel Maria dirixese aos presentes no acto principal. Abaixo, no centro, o sul.i!Wes +do do Governo Milán Mon. Á ~,o cxto cele
brado na Praza de Curros Enriquez. 

Lores, que ia acontecer todos 
os 17 de Agosto. Non había nin
g u en representando a Caixa 
Pontevedra e si que se atopaba 
nas primeiras filas o subdelega
do do governo Alexandre Millán 
Mon. Tamén diante, cargos do 
BNG como Encarna Otero, Ca
milo Negueira, os concelleiros 
de Pontevedra, o alcalde de 
Allariz, Anxo Quintana, e o de
putado en Madrid, Guillarme 
V.ázquez. Na platea, sindicalis
tas da CIG, como o seu presi
dente Manuel Mera, o portavoz 
do BNG, Xosé Manuel Beiras, 
escritores como os Cáccamo, e 
membros do PSOE local, co 
concelleiro Roberto Taboada na 
mesa xunto a Lores. Socialistas 
e nacionalistas aprobaron cos 
seus votos o início do expedien
te para nomear a Bóveda fillo 
adoptivo. · 

Semblanza de Bóveda 

Foi Lores quen se encarregou 
de dar unha semblanza humana 
de Alexandre Bóveda deténdo
se nos momentos cúmio da sua 
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biografía; cando con 26 anos se 
converteu no primeiro director 
da caixa de aforras local, cando 
fai do Estatuto de Autonomia 
unha cuestión persoal , cando 
alega diante de quen o xulga o 
su amor por Galiza. "A homena
xe a Bóveda é a homenaxe a to
das as famílias agraviadas e o 
xeito de reconciliarse co pasa-

do", afirmou Lores antes de dar 
paso a Manuel Maria, cos suas 
lembranzas poéticas aos mortos 
polo fascismo, e á Coral Polifó
nica de Pontevedra, que inter
pretou pazas para pechar con 
música a homenaxe. A voz de 
Bóveda tamén formou parte 
deste coro durante a sua esta
día na cidade. + 

Non á nostálxia 
Non foron poucos os que reen
gancharon coa homenaxe que 
estaba preparada na noitiña na 
praza de Curros Enríquez, on
de está instalado o busto de 
Alexandre Bóveda. Primeiro es- · 
tiveron ali os militantes da AM 1, 
FPG e Primeira Linha, e des
pois celebrouse o acto convo
cado pola Fundación. A música 
tamén acompañou a ofrenda 
floral xa que foi o gaiteiro Osear 
lbáñez o encarregado de abrir 
a homenaxe co himno do Anti
go Reino de Galiza. Deitaron 
flores diante do busto os tillos 
de Bóveda, o alcalde de Poio, 
Luciano Sobral e, tamén por 
vez primeira o alcalde ponteve
drés, Miguel Fernández Lores. 

Xosé Castro Ratón, secretário 
da fundación, honrouse de con
tar con preséncia institucional 
nos actos e encarregouse de 
dar paso ao deputado naciona
lista Guillarme Vázquez, como 
unha das persoas que "hoxe re
presentan e poden mostrarnos . 
o ideário de Bóveda". Vázquez, 
a sua vez, reseñou que a ho
menaxe a Bóveda non é un ac
to nostálxico senón "un acto vi-
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vo, de esperanza de futuro e de 
confianza no noso país". Fixo 
suas as reclamacións de Xosé 
Luis Bóveda, que pedía un re
coñecemento da Deputación e 
insistiu en chegar a un acordo 
político para revisar o proceso 
que rematou co fusilamento do 
galeguista. 

No Día da Galiza Mártir, o depu
tado recalcou que "sen o traballo 
de Bóveda e os seus compañei
ros non se poderia entender o 
nacionalismo de hoxe, nen na 
sua formulación organizativa nen 
na sua práctica política". O mo
mento máis emotivo produciuse 
cando Guillerme Vázque leu as 
reflexións últimas de Bóveda 
diante dos que o condearon a 
marte e o seu "amor por Galiza". 
Como xa acontecera pola ma
ñán no Teatro Principal, puxo a 
pel de galiña aos asistentes. Ain
d a non rematara a xornada: 
Amalia Bóveda, filia, acudiu a 
Soutomaior a recibir o apoio e as 
flores que lle entregaron a Aso
ciación "Amigos do País", que co 
ex alcalde Fernando Pereira á 
frente, ven celebrando a data 
desde hai vinte anos.• 
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O prazo de alegacións ante Madrid conclue o 26 de Agosto 

O PP négase a debater no Parlamento 
o Plan de Desenvolvemento Rexional 
*x.c. 

O PP aplicou a maioria na De
p u tac i ó n Permanente para 
non convocar un Pleno Extra
ordinárlo no que debater so
bre o Plano de Desenvolve
mento Rexional 2000-2006 
(POR). A dereita considera 
que todo son ganas de dar a 
matraca da oposición porque 
total "valse decidir o que diga 
a maiorla, que somos nós", en 
boca dun Xaime Pita que ta
mén dí que no parlamento á 
oposición o que lle queda é o 
"direito ao pataleo". PSOE, 
EdeG e BNG arremeteron con
tra o ninguneo da cámara por 
parte do PP. 

O 29 de Xullo a Xunta apresen
taba en rolda de prensa as suas 
consideracións sobre o POR e 
enviábao ao Consello Económi
co Social. A 1 a de Agosto os de
putados da oposición -"que re
presentamos ao 47% dos votan
tes", segundo lembraron Gue
rreiro, Touriño e Suárez Canal
ainda non saben de que vai o 
documento. O prazo de alega
cións ante o govemo de Madrid 
remata o 26 de Agosto pois que 
o 1 de Novembro o documento 
do Estado ten que estar en Bru
xelas. Por iste motivo PsdeG e 
Grupo Mixto reclamaban , de
cantado un Pleno Extraordinário, 
aoque tamén se uniu o BNG. 

O POR marca as grandes liñas 
de investimento rexional da UE 
para o periodo 2001-2006. Non 
obriga, como nengunha planifi
cación, pero orienta a política e 
serve para a negociación. Fixar 
posicións é fundamental para 
non quedar no furgón de cola, e 
asi o entanden os tres portavo
ces da oposición ante o desdén 
de Pita. O POR anterior para o 
periodo 1995-1999 supuxo o re
parto de perto de 1 O billóns para 
o Estado español. Oesa cantida
de a metade oriéntaa o Govemo 
central e as empresas públicas 
e a outra metade os governos 
autónomos e locais. A día de ho
xe, non se coñees tan sequer o 
balance do plano 1994-1999, 
pero os indicadores que desglo
sou Pérez Touriño na sua argu
mentación non permiten ser op
timistas. 

Orza non ten palabra 

Alfredo Suárez Canal tivo que ler 
textualmente o compromiso do 
Conselleiro de Economía, no ple
no de 29 de Setembro de 1998, 
polo que anunciaba que nos pri
meiros meses do ano en curso 
se apresentarian en pleno parla
mentário as propostas do gover
no para o POR "co fin de obter o 
meirande consenso posíbel": Pita 
non se deu por aludido, e reitera
damente ignorou tanto a referén
cia á palabra incumprida de Orza 
como á necesidade de alegar an
tes do 26 de Agosto, acusando á 
oposición de obstruccionistas. 

Suárez Canal centrouse en criti
car o "exclusivo afán publicitário 

o da Xunta, que se empeña en en
. ~ cubrir a sua falla de proxecto pe
~ ~ lítico para Galiza. Vostedes non 

=z:¡¡;~..=::::::::::::z.:::J< traen o POR á Cámara para non 
Pérez Touriño presentou a iniciativa para quedar en evidéncia e que se 
que o Gowmo contpamue no Pwkanento. saiba ás claras a sua total inca

O portavoz socialista lembrou 
que de 1985 a 1997 a conver
xéncia da renta per cápita gale
g a coa do Estado apenas se 
acercou (81,3% a 83,8%) e o 
que é un indicador piar "na dé
cada 1990-1-999 criáronse 
700.000 postos de traballo no 
conxunto do Estado mentres na 
Galiza se perdian 56.000", o que 
indicaria que o noso país está 
entre as 25 rexións europeas 
con meirande taxa de paro, algo 
que Touriño considera que debe 
ser considerado á hora de mar
car prioridades no POR. 

O outro solicitante do Pleno, An
xo Guerreiro, centrouse en con
siderar o desprezo político que 
supuña escamotear a convoca
tória de Pleno "habia promesas 
de consenso nos grandes temas 
e todos e cada un dos debates 
que viñeron ao Parlamento foron 
porque os reclamou a oposición. 
Agora nen os documentos que 
anúncian en rolda de prensa os 
coñecen uns deputados que re
presentan ao 4 7% dos eleitores 
galegas. Vostedes desprezan o 
parlamento e son demócratas 
por imperativo legal, non por 
convicción", asegurou entre os 
sorrisos de displicéncia de Xai
me Pita, Xoan Casares e Elisa 
Madarro. 

pacidad e para negociar e de
fender os intereses do país". 
Perguntouse en voz alta "por 
que o que se anúncia nunha rol
da de prensa non o pode coñe
cer o parlamento?". 

Xaime Pita abriu a sua interven
ción e pouco menos dixo que o 
POR era simplesmente un docu
mento que despois se podía 
desfacer ao antollo, "é orientati
vo, non definitivo" para pouco 
despois asegurar que o que se 
debate no POR é ''fundamental 
e básico para Galiza". Despois 
de postular "non me gostan as 
palabras descalificatórias e des
preciativas", adicouse a loar á 
maioria parlamentar do PP, "que 
aofinal, góstelles ou non a vos
tedes, é a que decide". 

Na sua réplica Xaime Pita aca
bou talando do Plano de Desen
volmento de Galiza en troques 
do Europeo o que deu pé a Tou
riño a plantear unha cuestión de 
forma sobre o debate . Entre 
gargalladas de políticos e xoma
listas o presidente do Parlamen
to, Garcia Leira, sentenciou "mi
re, do que se trata é se convo
camos pleno ou non: o tema de 
debate non ten a maior impor
táncia". PP: 10 votos en contra. 
BNG, PsdeG-PSOE e Mixto: 7 
votos. Levantouse a sesión.• 

Lembran a Moricho Reboiras en lmo e Ferrol 
Un cartaz co rostro de Moncho 
Reboiras penduraba na tarde do 
12 de Agosto do número 27 da 
rua Terra de Ferrol. A UPG lem
braba diante do portal onde vin
tecatro anos antes a policía ma
tara ao seu militante Mancho Re
boiras o seu traballo a pola liber
dade de Galiza. Como cada 12 
de Agosto, foron vários os actos 
que se celebraron en Ferrol para 
rememorar a sua figura: por un 
lado, a UPG, e por outra, con
xuntamente como no pasado 25 
de Xullo, AMI, Primeira Linha ·e 
FPG. Pola mañán a homenaxe 
celebrouse no cemiterio de lmo, 

en Dodro, onde está soterrado 
Reboiras. As flores precederon 
ás palabras d(! presidente da 
UPG, Bautista Alvarez, e as de 
Ricardo Franco, cabeza das lis
tas nacionalistas deste concello. 

Xa na tarde cento cincuenta per
soas reuníronse na ruada Terra 
na que foi. tiroteado Mancho Re
boiras, nun dia de 1975 que pre
cedeu a numerosas detencións 
na cidade. Ali tomaron a palabra 
Manuel Polo, concelleiro en Na
rón, e o deputado no congreso, 
Francisco Rodríguez. Máis flores 
no portal da vivenda para dar pa-

so á Internacional e ao Himno 
Galego, que entoaron os asis
tentes. Ainda non rematara a ho
menaxe xa que no Centro "Gon
zalo Torrente Ballester'' o cantan
te Xoán Rubia honrou coas saus 
canción a memória de Reboiras. 

Pola sua parte, o. alcalde de Fe
rro!, Xaime Bello, aproveitou a ho
menaxe ao alcalde republicano 
Xaime Quintanilla o dia 17 de 
Agosto para lembrar tanto a Mon
cho Reboiras como a Amador 
Rey e Daniel Niebla. "Hai que . re.: 
cuperar estas figuras política, ins
titucional e socialmente", dixo.+ 
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P~lmou perfilase com~. 
substituto de Cuiña 
O conselleiro de Xustiza, Interior e Relacións Laborais, Xe
sus Palmou, poderia ser o novo secretário xeral do PP ga
lega, en substitución de Xose Guiña, que continuaría no 
cárrego de conselleiro de Política Territorial. Vários baróns 
do partido xa manifestaron a sua preferéncia pola figura de 
Palmou, un dirixente popular sen apoios territoriais que 
non poderia impar o seu critério contra a opinión dos mes
mos baróns. Oeste xeito, o PP de Madrid só poderia colo
car un secretário xeral de palla na Galiza ainda que se sai
ria coa sua de descabezar a Xosé .Cuiña, que quedaría de
finitivamente apartado da sucesión. Guiña xa era unha fi
gura que non gastaba nos círculos de Madrid, que aprovei
taron os resultados eleitorais dos últimos comícios para re
matar con el. Por outra banda, Fraga anunciou que xa ten 
nome para secretário xeral, ainda que non indicou quen.+ 

Fraga atribúese a liberación de 29 
presos cubanos que xa estaban ceibes 
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O presidente Fraga atribuiu ás suas xestións a liberación 
de 29 presos cubanos -políticos e sociais- cando ao for
mularse a petición, eses presos xa foran ceivados. O pre
sidente aproveitou unha carta remitida polas autoridades 
cubanas indicándolle que os presos foran liberados antes 
de Fraga enviar a carta, para dicer que a sua mediación 
lora imprescindíbel. En Outubro pasado o presidente da 
Xunta pedira que Cuba liberase a 53 persoas presas, en
tre as que estaban libres 28, cartoce delas por intercesión 
do Papa. Posteriormente foi liberado outro preso, pero 
nada diso foi comunidado a Fraga, que seguiu perguntan
do polo paradeiro dos encarcerados. Finalmente, a 
resposta á sua interpelación emitiuse o pasado 12 de 
Agosto.+ 

Chao Dobarro en liberdade 
Conforme ao previsto, o preso independentista e militante 
do Exército Guerrilheiro, Manuel Chao Dobarro, saiu en li-

- berdade o pasado trece -de Agosto. Ao sair do penal de 
Teixeiro, onde cumpriu o último ano de condena, Chao 
Dobarro denunciou que o longo cumprimento das penas é 
"unha vinganza desproporcionada do Estado español". 
Igualmente, o guerrilheiro non renegou do seu pasado na 
organización armada. Chao Dobarro en total pasou oito 
anos en prisión entre 1986 e 1999 (estivo ausente cinco 
anos) e foi unha das ví~imas da política de represión ao 
morrer vários dos seus familiares cando viñan de visitalo 
no cárcere de Alcalá. Vários compañeiros seus continuan 
no cárcere, máis de dez anos despois de ser oondenados, 
mália que en moitos casos non incorreron en delitos de 
sangue.+ 

O BNG exixe melloras urxentes no · 
ferrocarril 
O BNG solicitou no Parlamento galego a presenza do con
selleiro de Política Territorial, Xosé Cuíña, ·para que ofreza 
explicacións sobre os avances do Programa de Mellora 
do Ferrocarril Galego. Ao mesmo tempo, o eurodeputado 
Camilo Nogueira perguntou no Parlamento de Estrasbur
go polas previsións orzamentárias para a adaptación do 
corredor atlántico entre Lisboa e Ferrol ao ferrocarril de 
alta velocidade. Despois de que o Governo central na prá
tica demorase sine die o tren de alta velocidade á Meseta, 
o tren rápido a Lisboa poderia ser unha realidade grazas 
aos-fundos europeus debido ao interese estratéxico das 
comunicación entre unha euro rexión como Galiza-Norte 
de Portugal, xa que o desenvolvimento desta zona non é 
posíbel sen infraestruras que faciliten as relacións econó
micas.+ 

Demandan unha investigación 
na Cruz Vermella de Ourense 
por beneficiar ao PP · 
O deputado nacionalista en Santiago, Alfredo Suárez Ca
nal, instou á Xunta para que dea explicacións sobre as su
postas irregularidades na escolla do presidente provincial 
da Cruz Vermella en Ourense. Segundo o parlamentário, 
hai fundadas sospeitas de que se utiliza esta institución pa
ra beneficiar ao -Partido Popular. Suárez Canal pede expli
cacións ao Governo autonómico para coñecer se realmente 
a Cruz Vermella é tc;>talmente independente ou se ten que 
contar co beneplácito da Xunta á hora de tomar decisións 
como a renovación das suas directivas. Para o BNG, é moi 
estraño que os representantes da Administración interve
ñan directamente no seu funcionamento interno.• 
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Efemérides ben podía ser o nome dunhas 
illas que comezan cpn F. Sen embargo efe
méride e o seu plural non é un accidente 
xeográfico rodeado de mar por todos os la
dos, é máis ben un accidente temporal ro
deado de vida cot idiá (días sen efemérides) 

· por-todos os lados. Pero, efeméride por ser, 
nin é accidente, efeméride é o acto volun
tario de recordar, é o acto conscente de non 
esquecer, no que grupos, individuos, institu
cións, invisten tempo e cartas en lembrar. 

Se a efeméride sempre xogou uri. papel fun
damental na constitución dos grupos, cen
tenarios de guerras ganadas ou perdidas, ce
lebración do nadmento de heroes e viláns; 
a efeméride é agora a forma cultural por ex
celencia. Nas súas multiples formas cháma
nos desde diferentes lugares, reclamando a 
nosa atención a pedimos que ·sexamos par
tícipes. Cultura, negocio, política, con lí
mites cada vez menos definidos e ensarilla
dos os uns nos outros, in vítannos a sentir 

. algo cando vemos o rostro sorrinte de He
mingway nos San Fermíns, ou que nos con
virtamos nun personaxe máis dentro do ca
dro das Meninas. Efémeride, evento, espec
táculo, celebración. Museos de vidro levi
tando en nubes de colores. 

¿"Pero que célebramos en cada unha desas 
efemérides? Nada. Celebramos o acto de 
celebrar. Cada vez somos máis causas a un 
tempo, ou unha cousa dividida en moitos 
cachiños. A loita polo día, a loita por fa
cerse ver, oír, inmersos no ruído informati
vo, por facer oír senllas celebracións. Pou
cas datas exemplifican máis a loita polo 
que se recorda, o esforzo por apelar, que o 
25 de Xulio. Cando a partir dos anos sesen
ta, o incenso do botafumeiro foi progresiva
mente sustituido polo fume das bombas de 
fume que estoupaban nas rúas. E cando nos 
primeiros anos da democracia o 25 de Xu
lio era día da patria galega, o día do apósto
lo, dia nacional de Galicia, día de Galicia, 
non sei se se me esquece día regional de 
Galicia ou algún outro nome. 

Hai efemérides que baixan polo gorxa pe
quena e haí que bater no lombo para que 
baixen, corno foi o quinto centenario do 
descubrirnento, invención, colonización 
das américas. Pero por celebrar cada un po
de celebrar e usar a efeméride, ademais de 
tirando a casa pola ventá, tirando pala ca
sa, por celebrar o quinto centenario ben se 
puido celebrar o libro Nova crónica das In
dias de Avilés de Tararnancos que por cer
ro, dálle efeméride, este 1999 cúmprense 
dez anos da súa publicación, e que o ano 
que pasou tivo afortunada reedición. Prosa 
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de nacemento, vida e marte, prosa de terra 
e mar. Prosa de loitas e despedidas. 

Por celebrar, Herningway estivo nos sanfer
míns, e alí basearía a exemplar novela Fies
ta, pero o prirneiro pé en Europa no seu pe
riplo europeo, cando v~u de reporteiro do 
Moming Star nos anos vinte, púxoo en Vi
go, sobre o que escri-
biu o seu primeiro ar-
tigo europeo. "Por- -

Ashbery, e tarnén do primeiro capítulo de 
As· palabras e as cousas de Foucault, desee úl
timo nada hai que dicir, despois do poema 
Clave Foucault de Carlos Santiago no seu li
bro Metalurxia, publicado en 1996 (e polo 
cal non hai efeméride) está todo dita "por
que xa desde Foucault / lin a Foucault / os 
que entenden a Foucault / os que a Foucault 

non o queren enten 
der / ¿Quen era Fou
cault ?" e o poe ma 
continúa, nós non. que os felices, deuses 

morenos que gover- . 
nan nos territorios de 
pesca viven arriba 
nas vellas e esnaqui
zadas montañas que 
valan a azul badía de 
Vigo. Eles viven alí 

'A efeméride é agora a 
forma cultural por 

exceléncia" 

De como Velázquez, 
Fo ucault e Carlos 
S antiago, ch egaron 
a esta r x un tos no 
mesmo párrafo éche-

-preguntándose por~ 
que os bos , morros 
pescadores non veñen a Vigo onde os afor
tunados territorios de pesca agardan". 

Hemingway cázador de osos, Hemingway o 
da prosa coidada e rebuscadamente sinxela, 
Hemingway o defensor qa república, o to-

. rero, o aventureiro, hai para todos, e para 
todos un pouco. Así que no centenario do 
seu nacirnento podernos afirmar sen q_ue 
nos treme o pulso ao escribir estas liñas que 
estivo aquí e foi ao bonito en Vigo bay. 

Velázquez, pintor de reis, inspirador dun 
grandioso poema do Pulitzer premiado, J ohn 

me un misterio que 
só as altas tempera
turas poden explicar. 

Pero pode ser porque Carlos Santiago é o 
contrario dunha efeméride. Incansable es
critor das ·mellares letras do rock galego 
con Nicho V arullo, poeta dun libro, Me
talurxia e agora letrista e cantante da Psi-

-cofónica de Conxo onde cornpuxeron un 
grandioso aparato música! escénico, Psicó-

. polis. Non haberá efeméride para Psicópo
lis . Non haberá Nobel para Carlos Santia
go ( calmiña, non se vai enfadar é amigo 
meu, por se non se notou xa) . 

Hai efemérides que non se queren celebrar 
e un fai coma quen, se non que lle pregun-
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ten a Tony Blair, cando agora se está curn
prir cinco anos desde que se converteu en 
líder do Partido Laborista. As causas andan 
tan patas para arriba que ata os comenta
ristas fan artigas tratando de entrever no 
rostro de Blair os trazos do cansanzo. Debe 
ser triste estar cansado e ler nos xom ais ar
tigas que falan do cansado que un está. O 
transporte está no límite de ser definido co
mo caót ico, os activistas contra os tran xé
n icos arrasan colleitas modificadas, o de
fensores da caza do raposas están apuntan
do as e capetas cara quen definen c m o 
laboristas urbanitas. As elección europea 
foron un desastre. Non hai acougo. E ata 
Irlanda, n in se levanta nin anda. 

Este ano, hai se enta ano deu e p r rema, 
tada a guerra civil, alomenos i din li
bros de h istoria, 1936-1939. Como e c le
bra isa. Sempre podemo voltar a Avilé d 
Taramancos que menciona o mineiro d 
wolfram de Noia . Estes homes armado 
dunha pouca dinamita e moico corazón en
frontáronse ás balas no camiño da Coruña. 
Máis épica para os bravú . Despoi todo foi 
unha longa noite de pedra, e viva Cel o 
Emilio Ferreiro. E por se aínda alguén que 
non se enterou estase a celebrar o fin do 
milenio, e o principio de outro, onde co
mezará unha nova época para humanidade, 
que Deus nos colla confesados. 

O centenario do nacemento de Hitchcock, 
de Hemingway, de Velázquez, o eclip e, o 
milenio, o mundo é unha festa, o ceo está 
cuberto de lumes de artificio e na terra. 

''É unha~procesión silencio a. Ninguén se 
queixa. E o unico que poden facer para se
guir rnovéndose. Os eus brillante traxe 
de labregos están mallado e feíto farrap . 
As galiñas colgan do pe do carro . O cu
xos tratan de mamar das vacas cand a co
lumna e detén. Un vello camiña ene llido 
cun poi:co, unha pistola, e unha g liña ata
da a unha gadaña. Un marid e tend un, 
ha saba sobre unha muller pari ira nun 
dos carros para protexela da chuvia. É a 
única pers na que fai rufd . A úa filia mf, 
raa en horror e comeza a ch rar. E pr e, 
sión continúa". 

Non e tá sacada de ningunha crónic x r, 
nalista recente; está sacad dun artig 
Herningway do ano 1922, e de cri unha 
columna de refuxiados cristián d ix n 
atrás Thrace carniñ de Mac d nia. N n é 
de estrañar que Mark Mazower v ñ.a de u, 
blicar ún libro sobre Europa n écul XX 
co suxeren te título de The Dark Continent. 
Éche unha efeméride. • 
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Como está a receber a cldada· 
na o novo governo municipal 
do BNG? 

Con normalidade. Xerouse ilu
sión porque existia o desexo 
dun cámbio no Concello que se 
confirmou nas eleicións. E algo 
que pulsamos na opinión públi
ca, a xente anímanos, está 
contenta. Incluso a nivel de fun
cionariado, en liñas xerais hai 
disposición para colaborar no 
traballo e gañas de facer as 
cousas ben. Tivemos reunións 
con praticamente todas as aso
ciacións de viciños, a Federa
ción Castelao, a Plataforma do 
5-X, organizacións empresa
riais, estivemos coa Asociación 
de Empresários de Pequena e 
Mediana Empresa, coa Cámara 
de Comércio. Foron encontros 
protocolários ao comezar o 
mandato e que xa iniciaramos 
durante a campaña eleitoral. 
Estabeleceuse unha relación 
bastante fluida e a nosa idea é 
a de garantir a participación ci
dadán. Está recollido no noso 
programa e contamos co apoio 
do PSOE. lndependentemente 
de que non entraran a formar 
parte da equipa de governo, a 
criación de Consellos territo
ri ais e secto riais as i como a 
t ransparéncia na xestión son 
algun dos pontos que forman 
parte do acordo de governabili
dade. 

Van facer un rexistro de fin 
cas urbanas sen edificar para 
sacalas a subasta, cal é o ob
xectivo? 

Non é unha iniciativa nada no
vidosa, pode selo en Ponteve
dra porque nunca se fixo pésie 
a ser unha cuestión prevista na 
lexislación desde o ano 1964. 
O problema é que existen unha 
série de solares no concello 
que están sen edificar. lso 
afecta á cidade desde o ponto 
de vista do médio ambiente ur
bano e favorece á especulación 
porque se intenta que o seu va
lor aumente, algo que despois 
repercute negati vame nte no 
prezo da vivenda . Por outra 
banda, o feito de non estaren 
edificados dá a imaxe dun nú
cleo que permanentemente ina
cabado , ao tem po que xera 
problemas de limpeza e de trá
fi co urbano. Nós esperamos 
que nun prazo razonábel de 
tempo se construa nestes terre
es . O concello é quen decide 
sobre a edificabilidade e ese 
beneffcio leva cons igo unhas 
contrapartidas para os proprie
tários, ocuparse do seu mante
mento e edificalas nos prazos 
marcados, un aspecto que tere
m os que recoller máis polo 
miudo neste rexistro que afecta 
a terrees sen urbanizar na área 
urbana, pero tamén a algunhas 
casas en ruinas. 

Provocou nerviosismo entre 
promotores e cnnstrutores? 

Non. Tivemos unha reunión con 
eles e máis cos proprietários 
para informales. Vaise negociar 
a inclusión dos solares nese re
xistro praticamente un por un 
para facer un censo coa cola
boración, posibelmente, do co
léxio de arquitectos. Tratarase 
de chegar a un acordo con to
dos os sectores afectados, in
cluso as inmobiliárias de cara a 
coordenar a oferta de chan. Hai 
que ter en conta tamén a de
maoda para que non existan 
desfases. Penso que os cida
dáns entenderon perfectamente 
a medida. Poden aparecer con
flictos pontoais, pero en princí-
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MIGUEL LORES É O PRIMEIRO ALCALDE NACIONALISTA DE PONTEVEDRA. A CHEGADA DO BNG AO GOVERNO MU
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CIÓN DO CASCO HISTÓRICO, RECIBIDA CON AGRADO POLA CIDADANIA E AO PRIMEIRO RECOÑECIMENTO INSTl

TUC~ONAL DA FIGURA DE ALEXANDRE BÓVEDA. MIGUEL LORES TAMÉN FAI UN CHAMAMENTO Á XUNTA PARA 

MUDAR O PLANO SOGAMA E SINALA A IMPORTÁNCIA DE ATALLAR O PROBLEMA AMBIENTAL DE ENCE-ELNOSA. 

Miguel Lores 
'A Xunta ten que negociar 

a modificación do Plano Sogama' 

pio non ten porque existir nen
gun problema. 

Semella que existe diferente 
receptívidade entre os directi
vos de Tafisa e Celulosas pa
ra asumir as propostas do 
Governo municipal. 

Son dous casos diferentes. Tafi
sa é unha indústria que quedou 
atrapada pratica-
mente na cidade, 
necesita cambiar 

.. PAULA BERGANTlfÍIOS 

empresa para facerlle chegar as 
nasas propostas e coñecer a 
sua opinión. 

O caso de Ence-Elnosa é com
pletamente distinto. Elnosa é 
unha fábrica perigosa. A xustifi
cación , entre comiñas, para 

. sua instalación foi a de surtir de 
cloro a Ence para o blanqueo 
de pasta, pero agora este xa 

non é o caso. 
Polo tanto hai 
que tomar a deci-

de tecnoloxia 
porque a actual 
quedou obsoleta, 
non é competiti
va e está provo
cando sérios pro
blemas de conta
minación am
biental. O normal 
é que este tipo 
de fábricas que 
son absorvidas 
polo crecimento 
urbano se trasla-

1
E1nosa é unha 

sión de a curto 
prazo trasladala, 
ou se non é posí
be I pechala. O 
caso - de Ence 
hai que estudalo 
máis a longo pra
z o. Para darlle 
solución necesí
tanse máis de 
100 mil millóns 
de pesetas e iso 
require un inves-

! fábrica perigosa 
1 que hai que 
1 

¡ transladar a curto 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

prazo ou se non é 
posíbel, pechala" 

den a políg,onos 
industriais. E algo no que están 
dacordo tanto a empresa como 
a Xunta. O problema é exclusi
vamente económico. A empresa 
e as duas administracións teré
monos que coordenar para dar
lle solución:· Tamén é necesário 
contar cos traballadores. Irnos 
ter unha reunión co comité de 

ti mento público 
importante, pór 

de acorde ás administracións e 
- facer un plano de actuación. 

Recuperar a ria e os ríos é un
ha das asignaturas pendentes 

Desde logo é unha asignatura 
pendente e vai requerir un in
vestimento de choque impar-

PAULA BERGANTIÑOS 

tante porque hai vários aspec
tos que atender. A contamina
ción industrial é moi alta. De 
trasladarse Tafisa, a sua redu
ción notariase sobretodo desde 
o tramo da Ponte da Barca. De 
momento, nun prazo de cinco 
ou seis meses, instalarase un
ha depuradora que vai mellorar 
as cond icións de vertido. Ta
mén ten moito que ver o con
trol das augas residuais sobre
todo no que respeita a o rio Lé
rez e a entrada da ria.-Tamén 
está previsto facer un investi
mento de mil millons de pese
tas para empezar a facer a de
puración secundária. Pero so
bretodo hai que facer un con
trol exaustivo dos vertidos tan
to ao Lérez, como ao Gafos e 
Alba, rematar a rede de sanea
mento primaria e reparar o co-
1 ector da marxen esquerda, 
que vai pola autovía de Marin e 
que está en moi malas condi
cións. Para que realmente se 
poida producir un saneamento 
integral necesítanse miles de 
millóns de pesetas, un ·gasto 
que non pode afrontar só o 
concello e no que se terá que 
implicar tamén a Consellaria 
de Obras Públicas, que é a 
competente. 

Pontevedra vai seguir dentro 
do Plano Sogama? 

7 
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O plantexamento que nós tace
mos e que lle veño de expor ao 
Conselleiro de Meio Ambiente é 
o seguinte: actualmente existe 
un Plano Sogama que está 
apoiado única e exclusivamente 
polo Governo· da Xunta; produ
ci use un cámbio político nas 
grandes cidades que son as 
maiores produtoras de lixo e 
agora están governadas por for
zas que non estamos de acorde 
co tipo de tratamento que eles 
plantexan. Ao tempo existen 
outras alternativas como a do 
Morrazo, Barbanza ou a A Co
ruña que están pendentes dun 
-fio. E tanto uns como outros es-
tán necesitando investimentos 
públicos importantes. Polo tanto 
non é moi razonábel que un tra
tamento do lixo a nivel global 
estexa supeditado aos ~anda
zos de tipo eleitoral. A vista 
desta situación e de que a via
b i lid ade de Sogama non é a 
mesma se as grandes cidades 
non· están dacordo, nos face
mos unha oferta de diálogo pa
ra chegar a pontos de encentro. 
O Gonselleiro manifestou a sua 
disposición a negociar e respei
tar a autonomía municipal. Pen
so que é un paso importante. 
Obviamente o BNG do Concello 
de Pontevedra, Vigo, Ferrol, 
Santiago e Lugo non está da
cordo coa incineración e con
cretamente no tema de Ponte
vedra coa instalación dunha 
empacadora en Vilaboa e non 
vamos a variar o noso posicio
namento. No caso hipotético de 
que non sé quixera sacar adian
te unha negociación deste tipo 
apostaríamos por unha alterna
tiva a Sogama . 

Unha das medidas tomadas 
con maior urxéncia foi a de 
peatonal izar a zona mo nu
mental. 

É unha decisión que trata de 
benefic"iar á maioria , consen
suada cos -viciños e que tivo un 
resposta moi positiva entre os 
cidadáns. Fíxose unha peotana
lización blanda, non demasiado 
estricta e que está pendente de 
futuros cámbios. Proibiuse 
aparcar e circular a veiculos 
que non sexan de usuários e de 
carga e descarga. O turismo es
tá vendo unha Pontevedra dis
tinta incluso a -nível de limpeza 
que é moito máis doada, de fa
cer e con menos gasto. E unha 
medida que xa se tomara en 
praticamente todas as cidades 
e tiña que estar feíta en Ponte
vedra hai tempo. 

Que papel se lle reserva ao 
casco histórico na Ponteve
dra do futuro? 

Queremos que sexa un centro 
histórico vivo, recuperado para 
a vivencia e para o uso ctos cida
dá ns. O abaratamento das li
céncias de construción nesa zo
na vai nese sentido. Debe ser 
un grande centro comercial con 
actividades compatíbeis coa sua 
conservación e o seu desfrute 
turístico, cultural e deportivo. 
Aqui entra, por exemplo, a posi
bilidade de criar un Museu Fun
dación ·Castelao, que depende 
da Deputación pero que é fun
damental para dar a coñecer a 
sua obra. Hai que potenciar 
campamentos urbáns, as pra
zas teñen que albergar actua
cións musicais, cine na rua, tea
tro e incluso actividades deporti
vas. Hai problemas con casos 
concretos relacionados coa mo
vida para os que ternos que 
consesuar solucións que tamén 
van ligadas a novas propostas 
alternativas para o ócio.+ 
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A rica emigración mexicana topa todos os veráns a mesma caréncia de infraestructuras 

Avión, o concello das casas máis caras 
e as estradas máis vellas 
-0- CARME VDAL 

Cada verán volven os mexica
nos a Avión. Untia emigración 
intensiva e exitosa sementou 
o concello ourensán dos me-
11 o res chalets do país. Ali 
construiuse a primeira casa 
con enerxia solar e os már
mores e materiais finos com
poñen unha arquitectura ca
racterizada por ostentosas 
estridéncias. Ao pé das man
sións as construccións tradi
cionais esmorecen. 

Os luxosos coches apenas dan 
feíto na estrada principal de co
municación que non mudou 
desde a sua criación nos anos 
vinte. Ainda que ninguen asegu
ra telas visto, fálase de que en 
Avión hai casas con billas de 
ouro. A lenda ench~u as gran
des vivendas de mistério para 
converter en modelo unha emi
gración que non deixa de ser 
minoritária. No concello non hai 
casa que non teña sofrido a 
emigración, pero as melloras 
seguen ausentes do concello. 

"A emigración condiciona a vida 
do povo, social ·e políticamente. 
En Avión non se inviste nada, 
carece das mínimas infraestruc
turas, a rede fundamental de 
comunicación que nos une con 
Ribadávia permanece intacta 
desde os anos vinte con catro 
metros de ancho. Construese 
moito pero por empresas de fó
ra, aqui non hai traballo" co
menta o concelleiro do BNG 
Fernando Rosando. A X.unta 
concedeulle ao concello dez mi
llóns de pesetas para a elabo
ración das normas de planea
mento pero delas nada saben 

os concelleiros da oposición. 
Constrúese a eito, sen critérios 
que poñan orde na organiza
ción urbanística. "Hai unha par.:: 
te da emigración de alto estatus 
que. volve no verán para o seu 
descanso e veñen a pasalo ben 
e relaxarse. Ainda que tillos de 
labregos optaron por facer 
construccións despampanantes 
en lugar de coidar do patrimó
nio do povo. Entra dentro do 
proceso do rico que non quere 
recordar o seu pasado porque é 
duro, sen escola nen servizos 
sanitários. Esquece todo iso e 
monta mansións. A xente fala 
das casas polos millóns que 
custan e ese proceso que co
mezou hai anos continua hoxe" 
comenta Rosendo laiándose de 
como as construccións públicas 
como os máis de cen muiños 
que hai en Avión contir.iuan a 
cair polo abandono que compa
ra as casas dos mexicanos co
as "mellares que pode haber na 
Costa do Sol". 

Un Pri galego 

A mesma contraposición refléxa
se na vida política. O concelíeiro 
do BNG -organización que en
trou na corporación municipal 
nas pasadas eleicións con dous 
concelleiros- fala da existéncia 
dun "PRI local". "O alcalde leva 
22 anos seguidos no posta sen 

·que teña feíto nada polo conce
llo. Demandamos a declaración 
de Ben de Interese Cultural para 
o camiño de Santiago que pasa 
pola serr9. do Suido e estaba 
completamente abandonada. 
Até que tivo oposición dentro o 
concello nen tiña sinalización 
vertical" comenta asegurando 
que a equipa do PP que agora 
governa ten no seu haber a sin
gularidade de se apresentar aos 
comícios sen nengun programa 
eleitoral que defender. E volve 
Fernando Rosendo a talar do 
partido mexicano para descreber 
a política instaurada polo PP en 
Avión: "Hai un binómio entre a 
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equipa de governo e o concello. 
O tenente alcalde utiliza a furgo
neta municipal para levar á mu
ller de compras. Hai estradas 
nas que as construccións comen 
impunes os espazos públicos e 
a equipa de governo aproba un
has normas de regulamer:ito que 
claramente incumpren a Consti
tución. Cando as eleición~ non 
houbo transporte institucional 
pero o PP alugou 5 autobuses e 
2 microbuses e no mesmo dia 
colleron a xente sua cambiando 
as papeletas dos sobres". 

O concello tamén recibiu unha 
denúncia para que abrise o re
xistro de asociacións. A partici
pación nos temas públicos e na 
defensa de intereses comuns é 
practicamente nula en Avión, la
méntase Fernando Rosendo. 
Hai catro meses constituiuse 
unha asociación xuvenil com
posta por seis membros e pro
movida por un traballador muni
cipal. Ao ver do concelleiro na
cionalista "criouse por mandato 
e indicación do alcalde porque o 
PP ten perdido o voto da moci
dade. Nos máis de vinte anos 
que leva no governo, nunca le
vou un acto cultural ao concello 
e agora está detrás da constitu
ción desta asociación que ten o 
local social nunha dependéncia 
do próprio concello". Avión pa
sou de 4500 viciños en 1981 
aos 3.017 que ten na actualida
de, neses mesmos anos o colé
xio público sofreu unha baixada 
do alunado de 300 a 50 cativos. 
As grandes festas organizadas 
polos mexicanos tamén come
zaron a esmorecer. As suntuo
sas mansións continuan á vista 
dos visitantes que cruzan unha 
estrada que xa case é relíqu,ia. • 
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A Coordenadora do Umia 
desminte as agresións 
·a gardas .civis 

Os viciños afectados, polas 
obras do encoro do Umia, 
que pretende anegar terras 
nos concellos de Caldas de 
Reis, Cúntis e Maraña, ne
garon que os gardas civis 
destacados para protexer as 
obras da presa sofrisen 
agresións por parte dos ma
nifestantes, tal e como de
clarou o Delegado do Go
verno en Galiza, Xan Miguel 
Diz Guedes. Segundo a Co
ordenadora anti-encoro, as 
manifestacións dos viciños 
son "totalmente pacíficas e 
pasivas" e os únicos prexu
dicados foron un proprietário 

· dunha finca e a sua família, 
detidos "por querer evitar 
que ocupasen ilegalmente a 
sua propriedade". Asimes
mo esta plataforma anun
ciou que se manteñen as 
concentracións até que se 
P,aralicen os traballos no 
Umia.+ 

Os socialistas eren que o 
cámbio no trmado da A·6 
oculta malversación 

Tanto o BNG como o PS
deG do concello de Bece
rreá pedíronlle á Xunta de 
Galiza que explique como 
se vai producir o cámbio 
de trazado da Autovia do 
Noroeste ao $eu paso por 
esta localidade. Para os 
nacionalistas, a Adminis
tración non dialoga e "uti
liza nada mais que a 
represión policial para im
poñer unha decisión ile
gal". Os socialistas 
denunciaron malversación 
de fundos públicos na mo
dificación da autovia, xa 
que "o orzamento do novo 
tramo non contempla 
unha redución dos gastos 
nun 25 por cento, tal e 
como obrlga a lei e que se 
ia aplicar no proxecto ini
cial''.• 

O grupo municipal 
do PSOE da Lama 
abandona o partido 

O actual alcalde da Lama, 
Xurxo Canda, e os seis con
celleiros que o apoian deci
diron abandonar a disciplina 
do PSdeG-PSOE, partido 
polo que se presentaron nos 
comícios do 13 de Xuño, 
para se converter en grupo 
independente. As causas 
desta deserción responden 
ao desacorde coa directiva 
da directiva socialista na 
província de Pontevedra á 
hora de escoller membros 
para a Deputación. Xurxo 
Canda governaba con maio
ria absoluta desde 1995 e 
ainda que sempre o fixo bai
xo as siglas do PSdeG, figu
raba na lista eleitoral como 
independente. Tras a sua 
reeleición, Canda pretendía -
entrar a formar parte da De-
putación, pero atopou a ne
gativa da directiva do PS
deG, polo que decidiu 
abandonar o partido.+ 
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A substáncia tóxica está na zona dende hai máis de 40 anos 

Tres mil persoas viven sobre un .vertedoiro 
de lindano no Porriño 
-O- ALEXANDRE XIRÁLDEZ 

"Non se sabia exactamente o 
que era pero si que habla algo 
pois fedia a insecticida, sobre 
todo coa chúvia", di o presi
dente da asociación de vicl
fíos Alba de Porrifio, Manuel 
Rlos. Agora, tras "nove anos, 
desde que naceu Alba, pedín
dolle ao Concello que investi
gase o tema", a Consellarla 
de Médlo Ambiente descobre 
o xa cof\ecldo no lugar: a antl
ga fábrica de Zéltla na parró
q ula de Tornelros estivo ver
quendo un producto tóxico, 
llndano, na mesma zona na 
que hoxe viven perta de 3.000 
persoas. 

A xente do lugar ten, segundo 
Rios, "unha preocupación relati
va pois non se coñecia a impor
táncia1 per9 que habia algo leva 
tanto tempo sabéndose .. . ". As 
suposicións son do mesmo tem
po que os verquidos. Entre os 
anos 194 7 e 1964 a factoria do 
grupo Zéltia en Tomeiros elabo
rou este produce tóxico como 
compoñente para fabricar pesti
cidas. Durante eses anos os re
fugallos de lindano foron espa
llados pela zona, que entón era 
en grande parte unha gándara. 

O lindano chimpábase ás pozas 
de auga, que lago se tapaban , 
para non ter que pagar o seu ar
macenamento. Que astes ver
quidos fosen perm itidos só se 
explica pola inexisténcia dunha 
normativa medioambiental e pa
la industrialización salvaxe fo 
mentada polo réxime franquista. 
Pero aos veciños , poucos na
quelas datas, agachábanselles 
os verquidos ás veces coa ex
cusa de seren desperdícios do 
matadoiro municipal . 

As queixas dos viciños non se 
atenderon e na documentación 
pública non constaba lindano 
nengún. Foi asi que a zona, má-
1 ia feder algo ás veces, esco
lleuse para edificar hai dezaseis 
anos un polígono residencial no 

O Cittuito de Cicloturistas de Tomeiros está volado po1a contaminación de lindano. 

que hoxe viven case 3.000 per
soas. A zona residencial com
pletouse cun campo de fútbol e 
cun Circuito de Cicloturistas. 
Pero a xente non se fiaba e "hai 
catro anos meteuse a auga da 
traída .por esa preocupación", 
comenta Ríos. Desde antón os 
pozos particulares deixaron de 
usarse... E é que "habelas, hai
nas". Os viciños adiantáronse 
asi á Consellaria de Médio Am
biente, pois a clausura dos po
zos é unha das medidas uncen
tes que recomenda o estúdio 
encargado por esta Consellaria. 

A Xunta atopou o caso por ca
sual idade. Tanto como que foi 
durante unhas obras no Concello 
limítrofe de Mos cando o fedor 
delatou a fins do 97 a preséncia 
de lindano. Os labores de des
contaminación duraron ata outu
bro do 98. A partir deste aconte
cemento a Consellaria de Médio 
Ambiente encargou un estúdio 
informativo en Torneiros. O que 
se ideou como unha investiga-

ción para verificar "se había algo" 
tívose que prorrogar várias veces 
debido a que ese "algo" resultou 
ser máis do agardado. 

Desde Outubro do 98 até Abril 
deste ano a empresa encargada 
da investigación, Eptisa, detec
tou até cinco posibles pontos de 
contaminación, máis de 140.000 
metros cúbicos de terra e o acuí
fero perdidos. Para delimitar as 
zonas contaminadas usouse o 
Límite de Intervención de 2 mili
gramos desta substáncia tóxica 
por cada quilo de terra e dun 
gramo por cada litro de auga. O 
problema da auga é o máis pre
ocupante porque "o acuífer._o 
subterráneo atópase contamina
do, existindo un fluxo de augas 
cara ao cauce do rio Lauro", 
consta no estúdio. Pero tamén 
se detectou lindano puro, mes
mo a "existéncia de cachos do 
compoñente aflorando en super
fí cie", o que no caso do Circuito 
de Cicloturistas "é motivo sufi
ciente para proceder á sua clau-
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sura". Pero estas medidas topa
ron coa reticéncia do alcalde. 

lrresponsábilidade 
do Concello 

O caso tivo que agardar anos até . 
que as autoridades se interesa
sen por el e o estúdio non se fixo 
público até o 3 de Agosto. O al- · 
calde popular do Porriño, Xosé 
Manuel Barros, que coñecia a 
existéncia dese estúdio preferiu 
mantelo segredo. Ao fin e ao ca
bo, o Concello levaba nove anos 
ignorando as peticións de Alba 
para que se investigase o asunto. 

Barros tampouco fixci caso dos 
- reguel"imentoS-por:-escrito.-que-

desde as Consellerias de Sani
dade e de Médio Ambiente lle fi
xeron o 21 de Maio e o 7 de Xu-
ño para que valase o Circuito 
contaminado e clausurase os 
pozos. Ao alcalde "hóubolle ·que 
estar moi enriba", explican des-
de a Dirección Xeral de Calida-
de e Avaliación Ambiental. E é 
que Barros temia que atender 
as medidas de seguridade lle 
custase nas eleicións do 13 de 
Xuño a poltrona que leva ocu
pando desde hai vinta anos. Ac
tualmente, cando a oposición lle 
pide a demisióñ pola sua irres
ponsabilidade, o alcalde evita 
talar coa prensa escudándose 
en que "está reunido", tras per
guntar se é "polo do lindano". 

Os labores de recuperación te
ñen duas partes. O lindano puro 
trasladarase á pranta de resí
duos tóxicos de Somozas, parto 
do Ferro!. O mesturado con terra 
ficará en Torneiros contido nun 
muro de formigón de grande 
profundidade para evitar que se 
escape disolto na auga. Esta é a 
opción máis barata, 1.500 mi
llóns de pesetas, das cinco ofer
tadas por Eptisa. Polo momento 
non entra nos planos da Conse
lleria recuperar a terra contami
nada. O que non se sabe é que 
vai pasar cos outros catro posi
bles puntos de verquido que aín
da non foron investigados.+ 

" ... Nunca María vai tan a contracorrente, 
como nos últimos anos da súa vida, no teatro 
e na rúa. A súa non foi unha carreira cara un 
estrelato definido pola popularidade, o 
diñeiro e a boa vida. Se, aos setenta anos, o 
que se espera dunha dama da escena son dez · 
minutos de gloria nun papel secundario 
dunha peza de autor resoado e con estrea 
na· capital, María é como un salmón que 
escala a corrente dorio ... " 

1 º de Maio de 1936. Última manifestación 
obieira en liberdade. A artista galega 

Maruxa Mallo pinta Sorpresa do trigo, o cadro 
no que da man nacen as espigas. Ao pouco 

viaxará canda ela no seu fardel de fuxida. A 
súa é unha vida in tensa, fascinan te e tráxica 
tamén. Rebelde e inconformista. Lacerada 
pola travesía dun exilio que abre fendas na 

súa biografia A dunha muller c<;>mbativa. .. e 
tan maquillada. 

Maria Casares, ·Marux~ Mallo, 
de Ai-antxa Estévez 

. , 
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A elaboración e uso, sen control, dos 
pesticidas resulta perxudicial. -

Un pesticida 
en desuso 
O lindano foi amplamente utili
zado na elaboración de pestici
das para tratar sementes e pa
ra fumigar, pero hoxendia a pe
nas se usa pela sua toxicidade. 
En Suécia e en Dinamarca está 
proibido e probablemente a 
proibieiéfl-8€restenda-a-eseata 
comunitária. O lindano afecta á 
saúde xa que aumenta a inci
déncia de cancro de fígado e 
de pulmón, provoca cámbios 
na conductá, dana o cerebro, 

· prexudica o sistema inmunitário 
e causa defectos de nacimen
to. Presenta dous problemas 
que agravan a sua toxicidade: 
case non é biodegradábel e, 
consecuentemente, acumúlase 
no organismo.• 

Antecedente 
en Bilbao 
As autoridades bascas tamén 
"descobriron" verquidos· de lin
dano ao reabilitar uns terreas 
para ampliar as pistas do aero
porto de Bilbo. A zona perten
cera as instalacións de empre
sas químicas alemanas que fe
charan habia un tempo. Tivé
ronse que construir duas celas 
de seguridade para almacenar 
arredor de 400.000 metros cú
bicos de terra contaminada con 
lindano e 5.000 toneladas de 
lindano puro foron trasladadas 
a un ha pranta. 'de tratamento. 
En total as tarefas de recupera
ción custaron 9.000 millóns de 
pesetas dos que as empresas 
puxeron 650.+ 

e o LE e e r:ó N QUE .n Es e u B R .E MULLERES 
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Emigración ~ proxecto de país (IV) 

Galiza ten unha boa parte 
da su~ sangue máis xoven e 
mellor formada no exterior 
mentres se produce .o para, 
doxo de que dentro das fron;. 
teiras galegas a povoación 
diminue, as escalas quedan 
sen nenas e moitas explota, 
ción agrárias esmorecen po
lo avellentemento dos axen
tes económicos. As estatísti
cas sinalaban hai pouco que 
as escalas galegas perderon 
150.000 cupos nos últimos 
dez anos. As universidades 
galegas preparanse para un, 

- ha baixa paulatina da matrí, 
cula nos próximos anos. · 

As escolas galegas perderon 150.000 prazas nos últimos dez anos. 

Arriscándonos a poñer unha 
cifra, e tomando como base 
a história do retomo nos úl
timos dez anos, poderiamos 
falar de que en dez anos e 
con políticas de est.ímulo 
axeitadas é esperábel unha 
cifra arredor dos cincoenta 
ou sesenta mil retornados. 
Iso en dez anos. Unha cifra 
que pode amortiguar perfec, 
tamente as baixas acumula
das nos últimos tempos e po, 
ñer de novo en positivo as 
nosas taxas demográficas. 

A solución prantexada por 
Fraga e pola Conselleria de 
Família da Xunta move á ri
sa. Don Manuel chama aos 
galegas a que teñan máis fi, 
llos, pero a posibilidade de 
que se produza un "baby bo, 
om" dentro das nosas frontei, 

· ras non é doada. Razóns eco, 
nómicas e de tipo cultural 
impédeno. Unha nai pri, 
meiriza de 18 ou 20 anos é 
unha rara avis nos hospitais 
galegas mentres que abondan 
as de 35 anos. 

'Unha maneira de revitalizar as nasas taxas 
demográficas estriba nunha-política de retomo 

a medto prazo, con contixentes anuais, 
priorizando o retomo de homes xóvenes da 

segunda xeneracíón" 

Para todo iso necesita,se un 
plano coa sua partida orza
mentária respeitiva e, por 
suposto, vontade política. 
Pero sobre todo é necesário 
o lei motiv que alenta estas 
páxinas nasas: ter un pro, 
xecto de país no que a emi, 
gración cumpra un papel e 
vontade prática para empe, 
zar a saldar a débeda que 
Galiza ten coa emigración. 

Esa débeda é cuantiosa. Os 
máis vellos son os que paga, 
ron a peor factura da emigra, 
ción. A imensa maioria xa 
non espera retomar. Como 
moito quixera vir algunha 

A nível político vaise tomando conciéncia 
do problema, pero ainda non entramos na 
fase de formular solucións reais, máis alá da 
anécdota ou do xesto cara á galería. Unha 
maneira de revitalizar as nasas taxas demo, 
gráficas estriba nunha política de retorno a 
medio prazo, con contixentes anuais, priori
zando o retomo de homes xóvenes da segun, 
da xeneración con formación universitária 

ou técnica e os fillos destos, da terceira xe, 
neración, tomando como referéncia históri, 
ca a emigración que se produce entre finais 
da guerra mundial e a metade dos anos se, 
sen ta. 

Para alonxar medos infundados hai que di
cer que aínda que na emigración hai ilusión 
polo retomo, tal esperanza non é masiva. 

vez a visitar a casa donde naceu e abrazar á 
sua xente. Unha boa parte deses vellos non 
fuco a América, pero soña con que os seus fi, 
llos ou netos podan voltar á terra algun dia. 

Os tempos son chegados para deseñar os pla
nos e poñer os cartas para que comece o re, 
tomo organizado dos fillos de Ulises que ta
mén queren voltar a Itaca. • 

19 DE AGOSTO DE 1999 

Nogueira critica~ reparto 
dos Fundos Estrublrais 

O deputado do BNG no 
Parlamento Europeu, Camilo 
Nogueira, apresentoulle unha 
pergunta á Comisión sobre a 
distribución dos Fundos 
Estruturais no Estado 
español. Segundo Nogueira, 
Galiza non recibiu todo o que 
deberia pola sua condición 
de Rexión Obxetivo N21, na 
terminoloxia comunitária, 
consonte a sua povoación e 
a sua baixa renda. Máis da 
metade destes fundos son 
directamente xestionados 
polo Governo español, que 
os inviste segundo as suas 
próprias prioridades, co que 
Galiza sae prexudicada. 
Nogueira quéixase desta 
arbitrariedade do Governo de 
Madrid e demanda maiores 
controis comunitários. • 

Piden aclarar o desdno 
das subvencións en l+D 

Os deputados 
nacionalistas Xosé Dlaz 
Diaz e Xesus Vega Buxán 
solicitan a relación das 
empresas que pediron 
axudas do programa Apoio 
á Investigación e ao 
Desenvolvemento 
industriais e das que ao 
final foron escollidas. A 
concesión das axudas 
debe ser segundo a 
calidade do proxec10 
apresentado. A dotación 
destas subvencións é de 
887,5 millóns de pesetas 
para este ano, dos que 396 
foron para empresas 
privadas e 491,5 para 
públicas.+ 

A XUNTA XERAL DE 

ACCIONISTAS DE PROMO .. 

CIÓNS CULTURAIS GA .. 

LEGAS S.A. CELEH~ADA 
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 

SEiEMBRO DE 199~. 

.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 NOSA TEllllA. 
- Mediante ingreso nas contas 2091,0501,61 .. 
3040038976 de CaixaGalicia ou 2oso:oooo .. 79 .. 
0040233801 de Caixa Vigo ainbas de Vigo, especificando 
"Ampliación de Capital Social Promocións Cuturais Ga, 
legas S.A. 6/99" e nome, enderezo e NIF de quen o fai. 

• DOMICILIACION DO PAGAMENTO A TÉ 6 MESES. 

Contra o ingreso emitirase resgardo provisório até a entregad títul . Pre.
ro de cada acción: 5 .000 pta. Os novos accionistas pagarán unha prima de 
2.500 pr.a. polo que o prezo final de cada acción para estes será de 7 .500 pr.a. 

Pode recabar máis información no teléfono 986 433 830 ou ben nas ofi
cinas de A Nosa Terra, sitas na ruado Príncipe 22 baixo, de Vigo. 

r---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 1 . 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Sr. Director 
Rógolle que a partir desta data se sirvan atender con cargo á miña canta corrente/de aforras Nº 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 l 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 

No me .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Apelidos _ Banco/Caixa 
........................................... N.l.F. Axéncia Nº . . . . . . . . . . . . Enderezo .......................................... . 
Enderezo .......................................................... : ............ . 
C.P ............................. Localidade ..................................... . Localidade .................... .' ....... Província .......................... . 
Província ..................... Teléfono ................................... . . .......................... a ............ de ............................ de 1999 
Profisión ............................................. : ........................... . Asinatura 

----------------------------------------------------------·------------------------------~----------------------------------------------------------~ 
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O adestrador do Deportivo ainda non achou a sua equipa titular .ideal-. - Marcos Serrano~ 

O ·celta, preparado para asombrar de· novo a Europa 
vence na Volta a Galiza 

O corredor pontevedrés 
Marcos Serrano, da equipa 
ONCE, gañou a Volta a 
Galiza, que se disputou entre 
o 9 e o 13de Agosto. A 
vitória do pontevedrés foi 
posíbel gracias á derradeira 
etapa, que foi de Cangas ao 
Monte Aloia, na que Serrano 
deu toda unha leción de 
ciclismo e chegou primeiro á 
meta. 

-0- CÉSAR LORENZO GIL 

Celta de Vigo e Deportivo da 
Corutia xogaron entre sí unha 
das semlfinals da 541! edición 
do "Trofeo Teresa Herrera de 
futbol", que se celebro u na 
Coruña entre o 13 e o 15 de 
Agosto. Nese partido, o Celta, 
que gañou 1 a 3 en Riazor, de
mostrou que está a un nivel 
tan alto como o do ano pasa
do e que o sistema de xogo 
está perfectamente asimilado. 
O Dépor ten que seguir bus
cando o once que mellor se 
adapte ao modelo de futbol 
do seu adestrador. 

O primeiro duelo da tempada 
entre os dous grandes do futbol 
galego, ainda que fose en parti
d o non oficial e nunhas datas 
tan frias para este deporte, co
mo o mes de Agosto, levantou 
grandes expectativas e tinxiu Vi
go e, especialmente A Coruña 
dese ambiente de derbi. E o par
tido cumpriu cos desexos dos 
afeizoados. O xogo vibrante, a 
total falta de respeito ás conten
cións próprias deste tipo de par
tidos a mesma vontade de gañar 
que se ten na Liga fixeron do 
choque un espectáculo brillante 
e cheo de emoción. Ao final, o 
Celta, a máis preparada das 
duas equipas, venceu con clari
dade e puxo en evidéncia o es
tado, moi inmaduro, do esquema 
coruñés. O Celta logrou na final 
ante Boca Juniors a grande To
rre de Hércules prateada. 

As claves da vitória do Celta 
nos seus partidos do "Teresa 
Herrera" foron as mesmas que 
lle permitiron vencer en todos os 
torneos que desputaron no ve
rán. Os vigueses xogan de me
mória ao estilo do ano pasado, 
con frescura e arroubo ofensivo 
e gran control do meio campo, 
con Makelele como eficaz direc
tor dun rito máxico que se repite 
cada vez que os celestes saen 
ao céspede. O adestrador Víctor 
Fernánde'z conseguiu darlle a 
dezaoito cu dezanove homes -
cos que canta habitualmente- a 
menciña axeitada para que de
señen un modelo de xogo que 
pode ser ainda superior ao de
senvolvido na pasada campaña, 
a mellar do clube vigués. 

Un dos segredos do bon mo
mento céltico está na perfecta in
tegración dos xogadores novas. 
Celadas, Giovanella, Juanfran, 
Velasco, Coira, Sérgio, Kaviedes 
e especialmente Turdó, Gustavo 
López e o sulafricano Benni Mc
Carthy achegaron a mestria ne
cesária para compensar as bai
x as temporais de Mazinho e 
Mostovol e para complementar a 
calidade de Karpin, Makelele, 
Cáceres e Revivo, xogadores 
que están brillando moitísimo. 

Outra das claves deste Celta é a 
constáncia e a combatividade. 
Esta faceta menos vistosa foi a 
que se viu ante os arxentinos de 
Boca Juniors na final do ''Teresa 
Herrera". Cando o Celta bate de 
fuciños cunha equipa que está xa 
rodada e que ten unha indubidá
bel calidade (non en van Boca foi 
campión do Torneo Apertura e 
mais do Clausura do seu país 
nesta tempada), sabe adaptarse 
ás dificuldades e teAta conseguir 

O Celta levou para a ca.so o Teresa Hen-era. 

a vitória pola via lenta, gardando 
a imaxinación no armário e po
ñendo sobre o campo valores co
mo a paciéncia e o esforzo. Para 
este trabaJlo máis escuro, o Celta 
atopou en Gustavo López, ·ese 
arxentino neto de galegas, un ar
tista especialista en minar as mu
rallas defensivas rivais. Ademais, 
a sobriedade da retaguarda vi
guesa dálle unha inmensa tran
quilidade ao resto da equipa. 

Se estas premisas do siloxismo 
céltico desta pretempada se 
manteñen á chegada da competi-

DA 
TERRA 
AStBAld.ADA 

Non dan as 
cantas na 
Asociación de 
Ex Alcólicos 
de Ferrol 
As histórias clínicas dos enfer~ 
mos da Comarca de Ferrol que 
eran atendidos na Asociación 
de Ex Alcoólicos están agora 
en custódia de ninguén tras ser 
rescincido o contrato ás tres 
traballadoras que exercian a 
asisténcia no centro. A resci~ 
sión dos contratos da médica, 
psicologa e traballadora social 
producise despois dun proceso 
xudicial tras coñecer a inten~ 
ción da asociación de reducir a 
asisténcia á metade da xomada 
e de deixar de pagar os salários. 

As tres traballadoras, afiliadas á 
CIG, reuníronse con responsá~ 

ción oficial, os afeizoados que se 
acheguen a Balaídos van gozar 
bastante e os rivais qu~ se vaian 
cruzando no seu camiño na Liga 
e na Copa da Uefa, de seguro 
que van ter que tecer unha rede 
apropriada para esta máquina de 
facer futbol que continua coa 
mesma enerx:ia de sempre. 

O quebracabezas 
deportivista, sen pezas 

A outra cara da moeda do futbol 
galego está este verán na Coru
ña. E non é que as cousas vaian 

beis de Sanidade para exixirlle 
o control das subvencións á 
asociación de Ex Alcoólicos . 
Neste ano recibiron perto de 
trece millóns de pesetas da con~ 
sellaria de Sanidade. Este diñei~ 
ro serve teoricamente para pa~ 
gar os salários das traballadoras 
xa que a directiva da asociación 
non ten ánimo de lucro. 

O destino dos cartas recibidos 
neutras pequenas subvencións 
de concellos e outras institu~ 
cións foi solicitado por estas 
pero, polo de agora, a directiva 
non xustificou os gastos. Se, 
gundo relata a CIG, un grupo 
de familiares de enfermos exi~ 
xiu que se pagasen os salários e 
a resposta foi a expulsión dos 
pacientes; tamén o vicepresi, 
dente da asociación pediu q:m~ 
tas e tamén foi despedido polo . 
presidente. Este, pala sua parte, 
interpuxo unha demanda pola 
via penal acusando as tres. tra~ 
balladoras de ameazas. 

As posíbeis irregulares coas 
subvención están a conseguir 
que os pacientes de Ferrolterra 
atendidos en virtude do convé~ 
nio co Sergas queden sen asis, 
téncia. A CIG reseña que des, 
de o 6 de Agosto os historiais 
medicos estan sen amparo do 
serviZo público de saude, algo 
que marca a lei. + 

demasiado mal en Riazor, xa 
que os resultados foron óptimos 
até a chegada _do ''Teresa Herre
ra", mais os branquiazuis, ao 
contrário ca os celestes, teñen 
que rodar bastante para atopar o 
once perfecto que os convirta 
nunha equipa perigosa nas com
peticións que vai desputar. Javier 
lrureta, 0 adestrador basco que A Volta de Galiza deste ano, 
procurou armar un plantel á sua deslucida pola morte dun 
imaxe e semellanza, traendopa:-- motorista de apoio na 
ra A Coruña a xogadores máis segunda etapa, tivo o seu 
afeites á loita e ao sacrifício que momento cúmio no aspecto 
á arte,. non ten ainda suficientes deportivo, na espalada ao 
pezas para ese quebracabezas Aloia, verdadeiro 
que quere colocar de novo no espectáculo de forza. Ai, 

Marcos Serrano demostrou o 
máis alto do futbol europeu. seu alto nível de escalador e 

Durante 0 pasado ''Teresa Herre- loitou man a man con 
ra", 0 Dépor atopouse incómodo Roberto Heras, da equipa · 
nos dous partidos que xogou. Kelme, que finalmente non 
Diante do Celta, na proba máis foi quen de resistir o ritmo do 

- importante--de--todo-o--verán-n,- a.,.._ __ ~o. que coroou o monte 
equipa coruñesa deu unha imaxe en solitário. • 
de impoténcia ante o caudal fut
bolístico do rival. O seu papel foi 
digno, cunha intención moi axei
tada e L.in esquema compacto 
que, mália todo, foi inútil ante a 
superioridade do rival. Está claro 
que quixo xogar cara a cara cos 
seus máximos rivais e na segun
da parte, conseguiuno, coa entra
da de Scaloni e de ''Turu" Flores, 
pero o esforzo non chegou, a 
aposta de lrureta foi ·demasiado 
arriscada. 

O pior deste Deportivo está nos 
xogadores. Hai posicións que 
non teñen dono e, neutras, a 
competéncia é tal que os nervos 

. chegan a atenazar aos que te
.ñen a responsabilidade de de
mostrar a sua valia. Este é o ca
so da defensa, onde a pelexa 
por unha praza titular está pre
xudicando o re11dimento dos de
mais. Ese terror motiv0u o gol 
do empate do Corinthians de 
Sáo Paulo e o camiño dos pe
naltis que colocaron aos coruñe
ses últimos do torneo. 

Mais a grande eiva do Deportivo 
está na baixa de Fran. A posi
ción de interior esquerdo está 
orfa desde que se lesionou o de 
Ribeira e a obsesión por contro
lar esta parcela do xogo condi
ciona todo o sistema de lrureta. 
O clube ensaiou xogadas de fa
rol, como a fichaxe de David Pi
rri, un home moi limitado, que 
chegou coa responsabilidade de 
converterse nun referente da ali-
-ñación e acabou cedido na UD 
Las .Palmas. Agora parece que 
o madrileño Fernando, pfoce
dente do Betis, é a nova aposta 
e está por ver se está recupera
do da esquizofrénia de posi
cións á que o someteu Javier 
Clemente a pasada tempada. 

En definitiva, o clube da Coruña 
ten o debuxo do cesto mais ain
da resta encontrar os vímbios 
que o convirtan nunha ferra
menta válida para encarar, ou
travolta, tres competicións ofi
ciais moi duras, que se apresen
tan difíciles e nas que os siarei
ros de Riazor teñen postas moi
tas ilusións. O Dépor está no 
bon camiño, mais a viaxe iniciá
tica da pretempada acabou de
masiado pronto e haberá moitas 
probas e experimentos por facer 
na própria Liga, que comeza o 
próximo 22 de Agosto e que 
promete ser, alomenos tan dura 
como a pasada.• 

Homenaxe e monolito 
a Xaime Quintanilla 

O governo ferrolán 
adquiriu o compromiso de 
erguer un monolito na 
memória do que tora 
alcalde da cidade, Xaime 
Quintanilla Martínez, que 
foi fusilado hai agora 
sesenta e tres anos 
despois de estar 
encarcerdao no Castelo de 
San Felipe. O pasado 
Martes 17 de Agosto, no 
salón de plenos do 
concello, celebrouse un 
acto de aniversário da sua 
morte promovido pola 
asociación que leva o 
nome do ex alcalde 
republicano e na que 
participaron todos os 
grupos políticos, excepto o 
PP. No acto tomou parte 
tamén o Real Coro Toxos e 
Froles, do cal Quintánilla 
tora presidente. Foi a 
asociación que leva o 
nome do ex alcalde a que 
solicitou da corporación 
un monumento na 
memória do último alcalde 
republicano.• 

Máis viños na 
denominación 
"Rias Baixas" 

A proposta do Consello 
Regulador da Denominación 
de Orixe Rias Baixas, ven de 
publicarse no DOG a 
ampliación da ?Ona de · 
produción. Os viños que.se 
incluen son os do município 
da llla de Arousa, dos 
poucos do Salnés cuxos 
caldos non estaban 
protexidos, dez parróquias 
do concello de Ponteareas, a 
parróquia de Louredo, en 
Mos, algunhas de Tui e, 
tamén, de O Rosal. A 
ampliación da zona de 
produción entrou en vigor o 
11 de Agosto e o prazo para 
que os viticultorres aporten a 
documentación precisa no 
Consello Regulador para 
vender uva ás bodegas de 
denominación de orixe 
remata o día 25.+ 
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Os grandes partidos estatais non consideran colónias as posesións africanas 

· Marrocos quere reabrir o debate . 
sobre a situación de Ceuta e Melilla 
-0- CÉSAR LORENZO GIL 

O esperpento ao que asisti
mos nestes últimos meses, 
por mor da situación polftica 
de Ceuta e Melilla e dos sari
llos nos que personaxes va
riopintos como Jesús Gil, 
Malika Mohamed ou Susana 
Bermúdez tentan obter bene
fícios económicos, deulle pé 
ao Primeiro Ministro marro
qui, Abderramán lusufi, para 
reclamar cámbios administra
tivos na soberania das duas 
col~nias españolas no norte 
de Africa. As suas palabras 
caeron coma unha treboada 
sobre a clase política estatal 

--e- só desde Cataluña ·se p·it:le
atención para este delicado 
tema. 

· Cando os Reís Católicos inicia
ron a sua expansión en África, a 
princípios do século XVI, coa in
tención de controlar as inva
sións mag[ebis e dificultar a ac
tividade pirata dos bereberes, 
nacia un xeito de colonialismo 
español particular, que se exe
cuta ainda nos nasos dias dun
ha maneira diferente da que se 
utilizou en América ou en Euro
pa. África sempre foi un mito pa
ra a conciéncia colectiva espa
ñola e a teoria da sua xeopolíti
ca sempre lle dedica as primei
ras páxinas a este continente. 

José Maria Aznar sauda ao novo rei de Marrocos Mohamed VI durante a última visita oficial. 

A atención sobre Ceuta e Melilla 
ten duas vertentes que foron 
coincidir no tempo. Tras o 13 <;ie 
Xuño, o Grupo Independiente y 
Liberal (GIL), unha mascarada 
eleitoral do especulador inmobi
liário e alcalde de Marbella Je
sús Gil, obtiña a maioria simple 
nas asembleas de árnbalas pra
zas. Desde Madrid houbo un 
chamamento á unión de todos 
os demais grupos para evitar 

· que o GIL chegase ao poder, 
. pero este fracasou, tinxindo a si
tuación dunha comicidade me
diocre. 

En Melilla, os xuíces ainda non 
decidiron se é válido o voto dun
ha tránsfuga do PSOE, Malika 
Mohamed, que se arrepentiu 
"oportunamente" da demisión 
irrebocábel á que foi abrigada 
tras ter apoiado ao GIL na in
vestidura do musulmán Mustafá 
Aberchán. Ceuta, onde par&cia 
que triunfara o pacto multicolor, 
saltou ás páxinas do xornal can
do a concelleira socialista Susa
na Bermúdez asinou unha mo
ción de censur~ que lle dá o go
ve rn o ao partido do rexedor 
marbelli. 

O 23 de Xullo morria Hassan 11 
de Marrocos e subia ao trono 
seu tillo Mohamed VI. O Rei de 
España chamábao irmán menor 
e renovábanse os lazos entre 
ambos estados. A primeiros 
deste mes, o Primeiro Ministro 
marroquí, Abderramán lusufi, 
declaráballe á SER que o seu 
país consideraba "un anacronis
mo a situación colonial de Ceuta 
e Melilla e era urxente modificar 
a situación legal das cidades". O 

· pasado 16 de Agosto, José Ma
ria Aznar dicia na capital marro
qui, durante a sua visita ao mo-

narca alauíta, que "España non Obrigados cámbios 
ten que negociar con Marrocos para 0 futuro 
nengunha causa en relación a 
estas cidades. Estas forman O certo é que o delírio político 
parte do noso estado desde an- _que están vivindo as cidades 
tes da existéncia norteafricanas dá 
de Marrocos". 

Esta opinión é 
compartida polo 
PSOE, que apoia -
a Aznar na sua 
negativa a tratar 
publicamente o 
tema de Ceuta e 
Melilla, pero des
de o· Estado es
pañol xa xurdiron 
va.ces que avo
gan polo diálogo 
entre uns e ou
tros. Nesta liña 
se manifestou o 
President da Ge
neral itat catala
na, Jordi Pujol e 

que pensar aos 
analistas sobre 

H política interna-
istoricamente a cional. Se histori-

zona foi un 
viveiro do 
fascismo 
español. Alí se 
fundou a lexión e 
comezou Franco 
a sublevación 
militar. 

camente esta zo-
na foi xerme de 
ideoloxias fascis
tas, como cando 
se fundou a Le
xión e o Tércio de 
África, da man do 
famoso Millán
Astrai, e berce da 
Guerra do 36, a 
día .de hoxe, a si
tuación social é 
moi complexa e 
cómpre unha re
visión da política 
do Estado nesa 

o deputado en Madrid por Inicia
tiva per Catalunya, Joan Saura, 
que presentará unha interpela
ción no Qongreso para que ha
. xa un pebate político sério sobre 

área para impedir abusos. 

Actualmente, a fronteira con 
Marrocos -ao través do mar do 
Estreito de Gibraltar e das pose
sións españolas- é a unica divi-a situación actual das colónias. 

H. VIXA:'\DE 

A cláusula de rescisión de Gil 
O alcalde de Marbella, Jesi.ís Gil, vén de introducir.unha novidade 
no fo.ncionamento do seu partido, o Grupo Independiente e Liberal, 
GIL. Para evitar fugas dos cargos eleitos por esta forza, maqdoulles 
asinar un contrato privado polo cal deberán pagar 250 millóns de 
pesetas no caso de deixar o partido durante o mandado. Gil trasla
dou á política a sua experiéncia no futbol e introduciu a cláusula de 
rescisión. De momento, esta é máis modesta que a imposta aos fut
bolistas, que teñen cláusulas de vários milleiros de millóns. Pero to
do é comezar. Se cadra, cando Gil comece as fichaxes entre os con-

-celleiros doutros partidos, terá que impor cláusulas máis elevadas pa
ra amortizar o investimento realizado na adquisición do novo cargo 
público. Xa se sabe, o mercado é <;> mercado.• 

sa activa que queda pero que 
gasta 10.000 millóns de pesetas 
en concepto de protección ante 
o fluxo contínuo de emigrantes 
subsaharianos e marroquis , 
moitas veces encirrados polas 
autoridades alauítas. O 65 por 
cento da povoación de Ceuta e 
Melilla é de orixe marroquí e de 
relixión árabe, moitas veces sen 
emprego ou en condicións la
mentábeis de explotación, e o 
35 restante está composto por 
militares, funcionários chegados 
da Península, comerciantes e 
persoeiros de diferente pelaxe, 
que tanto se dedican ao contra
bando de armas como á impor
tación de electrónica taiwanesa. 

A clase política destas cidades, 
case. sempre de oríxe española, 
protagonizou diferentes casos de 
corrupción e sempre aparecia nas 
sondaxes sobre percepción cida
dá da sua actividade nos primei
ros postos de descontento. Esta 
situación decadente foi aproveita
da polo GIL para conquistar moi
tos votos dos infelices "patriotas", 
que devecen pala "limpeza" dos 
mauros e o restablecimento do 
espíríto castrense que tan ben 
cultivaron Franco, Sanjurjo, Mola 
ou Queipo de Llano, cando foron 
comandantes desta zona. A acti
tude indigna dos partidos tradicio
nais, demostrada nos últimos ca
sos de transfuguismo, benefician 
esta tendéncia. 

O problema de adaptación das 
colónias aos tempos de hoxe 
pode ser utilizado por Marrocos 
para chamar a atención sobre 
os seus dereitos sobre as cida
des, cun obxectivo moi claro: 
abrigar ao Governo español a 
tomar en sério a situación da 
tronteira africana. As relacións 
diplomáticas entre os dous esta
dos teñen aquí unha pedra de 
toque que pode ter influéncia 
nos acordos sobre pesca, gasifi
cación ou infraestruturas. • 

19 DE AGOSTO DE 1999 

Aragón pretende criar 
unha policia autonómica 

O Governo de coalición for
mado en Aragón despois das 
últimas eleicións (PSOE e 
Partido Aragonés Rexionalis
ta) ten un proxecto para criar 
unha policia autonómica, ain
da que o seu Estatuto de au
tonomia non o permite. De 
momento, vai solicitar ao Mi
nistério do Interior a adscrip
ción dunha unidade do Car
po Nacional de Policia, a 
semellanza do que acorre na 
Galiza. A outra forza que 
apoia ao Governo autonómi
co, a Chunta Aragonesista, 
pretende que a meio prazo 
se crie unha Policia Autonó
mica completa e para iso ha
berá que reformar o Estatu
to. As reformas dese texto xa 
están previstas polos socia
listas e rexionalistas , e entra
rían en aspectos como o re
coñecimento das tres línguas 
que se talan en Aragón: ara
gonés, catalán e 
castellano.+ 

Acidentado comezo da 
Semana Grande de Bilbo 

A ka/e borroka, a loita na 
rua dos mozos nacionalis
tas abertzales, ainda non 
se apagou totalmente no 
País Basco e proseguen 
os incidentes, ainda que 
non coa intensidade do 
pasado. Un exemplo repre
séntano os enfrentamen
tos rexistados en Bilbo 
con motivo da Semana 
Grande, que comezou o 
pasado Sábado 14 de 
Agosto. Ao dia seguinte de 
comezar esas festas, seis 
policias locais resultaron 
agredidos por un grupo de 
mozos. Pero os incidentes 
no comezaron af1 un deles 
protagonizouno o Governo 
central ao impedir que 
unha concelleira de EH, 
presa pola sua relación 
coa ETA, dese comezo ofi
cial ás festas desde o bal
cón do concello. As autori
dades non permítiron que 
a militante da ETA saise 
do penal para asistir ao 
típico chupinazo de lnício 
das celebraclóns • 

CiU reclamará 
a Administración única 
na vindeira le.xislatura 

Na vindeira lexislatura do 
Parlamento catalán, o actual 
grupo de Governo, CiU, re
clamará que a Generalitat 
sexa a única Administración 
existente nese país e que o 
Estado delegue a xestión de 
todas as suas competéncias 
ao Executivo catalán. Esta 
proposta baséase na necesi
dade de recoñecer a plurina
cionalidade do Estado e de 
exercer o poder político con
forme aos princípios de 
transparéncia, suficiéncia e 
autonomía. A idea da Admi
nistración única partira de 
Manuel Fraga e pretendia 
estabelecer un límite ás de
mandas de autodetermina
ción, ainda que agora foi 
aproveitada por Catalunya 
para incrementar o seu auto
governo nacional. • · 
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A un conselleiro 
que non Pita 

Confeso que nen a retranca dos 
chistes do Carrabouxo me fixe
ron esmendrellar tanto de risa 
coma o artigo de opinión con 
que o señor Conselleiro da Pre
sidéncia pretendía arreglar os 
seus desaguisados e contestar
lle á CIG. Nunca sentin tanta 
vergoña allea diante os meus 
compañeiros bascos que o le
ron e remataban decindo que 
ternos o governo que merece
mos, que se este é Conselleiro 
como será a plebe. Máis que 
por un Conselleiro da Presiden
cia o artigo parece escrito por 
algun dos subordinados do Gu
mersindo, que é o encargado de 
arrecadar votos na comarca de 
Guitiriz para así "democratica
mente" ter o respaldo do povo 
gal ego. 

Xa se sabe que cando non se 
teñen argumentos bótase man 
do calificativo fácil, pero é que 
este home en-
cirrouse a si 
mesmo e repi
te reaccioná
rio unha ma
rea de veces 
sen relatar un 
só feito que 
avale as suas 
acusacións, 
prostituindo 
esa verba que 
millar lle aca
d a a el e o 
seu Presiden
te nun intento 
vano de xusti
f i car a sua 
sinrazón, xa 
que reaccio-
nario é aquel 

Moi probe debe 
de ser a razón 
que lle asiste o 
señor Pita para 
repetir tantas 
veces, en plan 
~funiel,as 

paJabras 
marxismo e 
radical 

que camiña cara o futuro re
cuando. Hai veces que é moito 
millor calar a boca, sobar de to
do cando a razón está da outra 
parte, e apandar co que che di
gan porque se a abres pode 
causar o efecto contrário do que 
se pretende. Moi proba debe de 
ser a razón que lle asiste o se
ñor Pita pero ainda máis proba 
debe de ser o seu dicionário pa
ra repetir tantas veces, en plan 
cabo furriel, as palabras marxis
mo e radical, non como califica
tivo dun xeito de ser ou de pen
sar, senón como un insulto. 
Lémbrome que os seus camara
das fachas fixeran unha pintada 
en lruña chamándolle marxista 
a Ernest Hemingway que esta
ba moi fachendoso de selo. Pre
tendían insultalo pola sua forma 
de pensar ou por iso precisa
mente, porque a eles o seu inte
lecto non lles dá para tanto. 

Debía de saber, para non meter 
a pata, que CC.00 e UGT son 
sindicatos españois e que a CIG 
é o único sindicato galega, che
gue a acordos coa patronal e a 
Xunta ou non, por moito que lle 
pese o señor Conselleiro que xa 
ve bruxas por todas partes. De
trás da CIG ve os cornos de Sa
tán e o rabo cheirando a xofre 
do BNG, que de répente média 
Galiza se tornou Allariz -digo 
estalinista-, que é moito berme
llo para tan pouco Conselleiro e 
así nori hai maneira de facer 
chanchullos por moita práctica 
acadada polo partido ao longo 
de tantos anos vivindo a pata 
tesa na sompra do "progresista" 
patas cortas que mandou media 
Galiza á emigración. 

ANOSATERRA 

Para rematar, no que sí estou 
dacordo co señor Pita é na sua 
derradeira afirmación de que a 
CIG tocou en penedo xa que, po
lo que se ve, tocou coa cabeza 
do señor Conselleiro e a do seu 
Presidente. Vaia duas rochas!+ 

RAUL RIO DIAZ 
(SINDICALISTA DE ACERALIA .. 

EUSKADI) 

Explotación laboral 
no Xacobeo 
Como pode ser que un esta
mento público como a Xunta de 
Galicia estea xogando cos car
tas dos contribuintes galegas, 
empregando os mesmos nos 
mal chamados e ruinosos ma
cro-concertos, contratando para 
estos por meio de promotoras 
de fóra da Galiza, actuacións 
músicais moi por enriba do seu 
actual caché; namentres nestes 
eventos desenrolan as súas la
bouras os profesionais de Segu
ridad e, Hosteleria, Limpeza, 
Montadores, Tecnicos, etc ... , en 
precárias condicións laborais e 
salariais (salários de miséria, 
horas extras por debaixo dos 
convénios, sen asegurar a Se
guridade Social, penosas condi
cións de saude laboral, etc ... ). 

Por iso queremos manifestar a 
nosa repulsa a este tipo de ac
tuación s por 
parte dos polí-
ticos, promo-
tores e empre-
sas que cu- Saláriosde 
bren tales 
eventos, xa 
que entende
mos que as 
mesmas nen 

miséria, horas 
extras por 
debaixodos 

supoñen unha convénios e sen 
mellara para asegurar 
potenciar a 
cultura popu-
lar galega nen 
son remédio aos males que no 
terreo laboral está a padecer o 
povo traballador galego.+ 

ADOLFO NAYA FERNÁNDEZ 
(TRABALLADOR DE MONTAXE 

TÉCNICO) f ARSENIO ABEL 
SuAREZ (TRABALLADOR DE 

SEGURIDADE) / XosE LOIS 
NUÑEZ CALIXTO 

(TRABALLADOR DA LIMPEZA) f 
SALVADOR CERQUEIRO 

ARADAS (TRABALLADOR DE 
HOSTELERIA) 

Mário Conde e 
El Vaquilla 
Saiu Mario Conde do cárcere. 
Un señorito nado no seo dunha 
família ben, que gozando. de pri
viléxios penitenciários, tivo que 
pasar uns meses na cadea por 
roubar un feixe de millóns. Máis 
dos que se poden gañar traba
llando de xeito honrado. 

Vestía un traxe de última moda, 
o pelo engominado e un bronce

·ado que é dubidoso coller no 
trullo. Antes de subir a un auto
móbil de luxo, 
é entrevistado 
por unha dú-
cia de perio
distas. E, sen 
cortarse un 
pelo ameaza 
a média clase 
política do Es
tado Hespa
ñol con desa
tar unha es
pécie de gue-
rra suxa para 
aclarar toda a 

Non será que 
taména 
sociedade ten 
clases para 
delinquir? 

"montaxe", que o levou a tan pe
nosa situación. -

Uns días antes, despois de fuxir 
aproveitando un permiso para 
sacar o carnet de conducir, 
Juán José Moreno Cuenca, El 
Vaquilla, volvía ao talego, a tre
na, a súa vida, a ese destiño 
que coñeceu dende sempre. El, 
o máis inquedo. Nado nun bá
rrio marxinal de Cataluña. A 
Garda Civil abatiu a tiros ao seu 
pai e ao seu padrasto. Naceu e 
criouse perigosamente, caseque 
aprendeu a pegar tiróns antes 
de talar. A roubar e conducir co
ches antes que a ter medo dun
.h a xustiza que endexamáis 
comprendeu. 

, Vestía vaqueiros, coma sempre. 
E unhas zapatillas de deportes, 
para sair voando. Para buscarse 
a vida. Ten o pelo ceibe, revolu
cionado. E as marcas do cabalo 
e as óstias no corpo. As marcas 
de máis de media vida' visitando 
o mapa carcerário hespañol. 
Din, que é un caso perdido, que 
leva delito no sangue e que non 
quere recuperar o seu DNI de 
cidadán normal. Pero, non fra
casará de pleno o fin reabilita
dor que ten o cárcere? Non será 
que tamén a sociedade ten cla
ses para delinquir? El Vaquilla, 
ameaza con convertirse no pior 
dos delincuentes. Pero o certo é 
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que ainda que vivise tres vidas, 
non sería capaz de xuntar un 
botin tan importante como o de 
Don Mário.+ 

FELIN ROMERO LORENZO 
(MOSENDE .. o PORRIÑO) 

Transexualidade 
Recebida a carta duñha nova 
amiga, rapaza galega, na que 
debrocaba toda a posíbel angú
ria que coite nunha escasa car
ta, feita dende a necesidade de 
expresar-se, de manifestar o 
que a oprime, de quen a oprime, 
non teño máis que volver a saír 
ao prelo. Sinto-me na necesida
de de que se dea e;> achegamen
to real á cuestión da transexuali
dade, do camiño de transición -
inevitábel si, mais liberador ta
mén- no que nos atopamos al
gunha vez as transgresoras do
xénero e/ou do sexo. 

Dicer, neste méio de comunica
ción, que o camiño emprendido 
non xorde dun estado transitório 
ou dun de loucura, dun anceio 
incontrolado de morbo, dun in
tento de inmiscuír-nos no sexo 
"aposto" é trivial, ou cando me
nos penso que sobran máis co
mentários. 

Xorde, xurdimos, e ninxe do de
sexo de pór en coheréncia, en 
harmonía, o sentir-se coa posi
bil idade de existir nese senti
mento, do desexo que o sexo 
psicolóxico pr_evaleza sobre o 
biolóxico, o social e o legal. 

Vivéncias como a narrada por 
esta amiga, de mestura de certo 
desacougo e esperanza, non 
-me son alteas. A sociedade que 
presume de acoller e respeitar, 
empurra-nos ás marxes exterio
res, a esa marxinalidade á que 
envían por penalización o que 

· non é "dixeríbel" socialmente, 
delatando-nos. e arremetendo 
contra nosa con inusitada e pre
meditada forza. E isto non é 
af astado doutras realidades per
soais e coleitivas, fagamos a lei
tura que se nos veña á mente. 

Desexamos normalidade, unha 
situación de toleráncia e respei
to que non teña fixeza de estar 
ancorada nos aficerces tradicio
n ais e patriarcais, rexeitando 
calquer manifestación -implícita 
ou expresada- de fóbia (transfó
bia, homofóbia, ... ). · 

Chávez gañou 
limpamente unhas 
eleicións en· 
Venezuela, pero os 
xornais falan del 
sempre como "o_ex
golpista Chávez". Fan 
moi ben. Os 
periódicos están para 

· refrescar a memória e 
contextualizar as 
notícias. Mágoa que 
non empreguen o 
mesmo libro de estilo 

. para se referir a Fraga. 

A bandeira galega 
ondea xa en todas as 
institucións á par da 
española. Perdón, en 
todas non. Nas 
comisarias de policia 
segue producindo 
urticária. Redactores 
deste xor_nal puideron 
comprobar que cando 
menos nas de 
Ponteved_ra, Santiago 
e Vilagarcia -falta a 
enseña oficial do 
naso país. Será que 
se consideran a si 
mesmas forzas de 
ocupación-. 

l Fraga, como saben 
os le-itores, le os 
xornais todas as 
mañás. Arrinca as 
follas que lle interesan 
e con esas notícias na 
man comezaa 
chamar aos seus 
subordinados e a 
~mpartir· ordes. Fraga 
é, pois, o inventor da 

t- política ficción. A 
última trola que se lle 
ocurriu foi enviar un 
comunicado decindo 
que o governo cubano 
liberara a vinte presos 
grácias a el. Resulta 
que dez estaban xa 
en liberdade desde 
antes da visita do 
vilalbés a Cuba. 
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Outros sairon por 

cumprimento de 

condea e nengun tivo 

nada que ver coas 

xestións do presidente 

galega. Ao Manoliño 

do cu gordo, como lle 

chamaban na escola, 

góstalle máis sair nos 

papeis que a un 

parvo un lapis. 

1 
1 lnformou a prensa 

1 (parece que esta 

1 semana non houbo 

1 unha notícia a dereitas) 

: de que os automóbeis 

1 que quixesen entrar en 

1 Portugal debian levar 

1 obrigatoriamente o "E" 

1 para non seren 
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Viver na tranquilidade de ser e 
existir sen medo a ter que irre
m ed i ábe l mente que suportar 
esas actitudes e fei_tos denun
ciábeis, é a nosa aposta e o no
so obxetivo. Sabemos que non . 
estamos sóas, e coñecemos 
que non depende tan só de nós. ~ 
E fundamental que se incluan 
estas reivindicacións como pró
prias, que activerlJOS mecanis
mos de resposta. E parte da re
volución que sempre queda 
pendente. 

Diante do sentimento de "Ser 
Muller'' que pode ser equivalen
te en todas as mulleres, aléñ da 
consciéncia feminista que por 
mágoa non todas tan praxe, o 
que si me queda claro e patente 
a máis que coñezo novas reali-. 
dades é que as vivéncias distan 
unhas das outras amplamente. 
E isto, de xeito máis gráfico, te
ñ o evidenciado, quizais pola 
proximidade dos relatos que me 
achegan persoas en proceso de 
cámbio ou transexualización. 1 multados. Pois resulta 

~ 1 Preocupa-me o que atinxe ao 
1 que~vanos que poderiamos comezar coa 

- 1- responsábeis-dos·---_ _...ergunta-Até-cando-máis-imos--a 
I Guardinhas, suportar as fóbias, as culpabili-

dades alleas, a marxinación que 

1
1 entrevistados pala nos impoñen? Creo que se en 

toda revolución hai unha espe-
1 TVG, negaron ranza de cámbio, en case todas, 

1 rotundamente a queda sempre 
unha revolu-

.1 información. Ao ción penden-
1 parecer tratábase dun te, a nosa, a 
1 das mulleres, 

1 
rumor difundido polo a dos gais e 
Real Automóvil Club as lesbianas, 

1 as das perso-
1 de España. nas que nos 
1 encamiñamos 

na transexua-
1 lización ou 
1 Comezan de novo transxeneris--
1 tas. Canta hi-
1 as clases nos pocresia, ig-

Desexoqueo 
sexo psicoloxico 
prevaleza sobre 
o biolóxico, o 
social e o legal 

E t d U "d o· ' noráncia, falta 
1 s a os rn os. las de madurez, atitudes de falla de 

• ~ 1 • 
t t 1 l .. 

ANOSATERRA 

OIGÁ, ME, FAtrA 
M4J CHO PAL 

YACoe,,o-E.SE? 

idílica e estupenda imaxe dunha 
nai recomendando á súa tilla 
que leve ·condóns no peto antes 
de sair de marcha cas colegas; 
e no outro, como unha rapaza é 
capaz de sacar un condón do 
peto e oferecerllo ao mozo co 
que ten ligado nun bar, cunha 
naturalidade e alegría estupen
das. 

lsto estaria moi ben se estes re
clamos non formasen parte da 
ciéncia fición. De novo o Minis-

Só hai alguns mínimos detalles 
nos que o Minstério non reparou 
hai dez anos e dos que ainda 
non se percatou, pouca cousa, 

· a saber: 

1 sempre entrañábeis respeito, situacións de intolerán-
1 para os pais e de cia, ,. en fin, canto máis irnos 
1 deixar facer, deixa~ pasar? 

1 
nervos para os 

1 
pequenos. Hai que 

1 comprar o macuto~ os 

É preciso que nos deixemos es
coitar, que participemos en pé 
de igualdadé nas organizacións 
e entidades que nós queiramos, 
e que desde elas, da sua refle
xión fagamos ás persoas coas 
que compartimos proxe,ctos 
coparticipar da nasa loita. E un
ha loita individual, si, mais ta-

- tério nos surprende coa súa ca
pacidade de achegarse ao mun
do dos máis novas, e de pór so
lucións a problemas tan graves 
como as infecións por VIH vía 
sexual en persoas novas e so
bre todo en mulleres. 

1. O número de infecións VÍ'1 se
xual en povoación nova e moi 
especialmente en mulleres, se
gue a medrar as súas anchas 
en todo o planeta. O Estado es
pañol non é a excepciór,, máis 
ainda todo o contrário, supera 
as tasas europeas en canto a 
novas infecións. 

(lsto por suposto, choca de 
fronte cos dados que os méios 
de comunicación seguen a 
empregar sobre a disminución 
da SIDA no Estado; eles falan 

libros, a munición, o 

fusil ametrallador ... 

Os máis retrasados 

puideron aproveitar 

as vacacións para 

acudir a clases 

particulares de tiro, 

para así correr 

menos riscos de ser 

linchados o ano que 

ven. O ministro 

estadounidense de 

Educación e Defensa 

aca_ba de dicer que é 
importante que ·os 

alumnos cheguen 

vivos a final de curso, 

se queren acabar o 

bacharelato. A 

orixinalidade dos 

Estados Unidos é tal 

que o que aquí 

chamámos fracaso 

escolar, alí -recibe o 

nome de 

desaparición en 

combate.+ 

. mén coletiva. E ¡olio!, non só 
das que estamos implicad@s na 
transición á nova e desexada 
realidade, é tamén importante e 
prioritário que esas persoas se
xan, sexades, catalizadoras po
sitivas de procesos de re-socia
lización. Somos quen de realizar 
esta revolución, é necesário su-
1nar, sumar-nos a esas outras 
realidades e loitas que tamén 
son nasas.· Abandoemos os pre
xu ízos da falsa culpa que hai 
que expiar, _a ideia de que non 
se pode mudar a realidade non 
nos libera.• 

LAURA BUGALLO 

"Por ti, por mí" 
É o título surrealista da campa
ña que, o Ministério de Sanida
de, preparou para previr as infe
cións por VIH-SIDA nos mozos 
e mozas do Estado durante o 
verao. 

Nestes días comezan a emitir 
por televisión os dous anúncios 
que se prepararon para a cam
paña. Nun deles pódese ver a 
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Depoentes 
Um extranho fenómeno da conjugai;om latina, nom herdado por 
nengumha das línguas románicas, constituíam-no os verbos depo~ 
entes, reminiscencia do indo~europeu, que se caracterizavam por 
ter forma pasiva e significai;om activa. Alguns eram utilizados com 
valor activo e pasivo indistintamente e outros adoptariam, com o 
transcurso do tempo, a forma activa após terem sido depoentes na 
época clássica. A sua ambigüidade e carencia de contido semántico 
e de justificai;om prática provocariam a sua desaparil;.om, apesar dos 
esfors;os dos gramáticos. 

O que nom nos transmitiu a lingua, chegou~nos por outras vias. 
Formas pasivas como o pragmatismo tenhem significai;om activa: 
aceitas;om do status quo e desmovilizas;om. Formas activas como a 
normativiza~orñ para a recuperas;om lingu(stica tenhem urnha sig
nifica~om pasiva: dialectiza~om. Pasividade de esquerdas que ocul
ta um activismo de direitás e activismo de esquerdas que nom é se
nom funcionalismo de díreitas. 

O que caracteriza este fenómeno é o intento de assumir a contra
di~om como solui;om, de buscar o equilíbrio ocupando um polo dia
léctico e postulando o contrario, p6r o pisca-pisca para a esquerda e 
virar para a direita, defender a independencia política e a subordi~ 
na~om ortográfica ao mesmo tempo, amparar a legalidade a derogar; 
act:editar no predomíno da táctica sobre a estratégia, do pragmatismo 
sobre os princípios, do estar sobre o ser, da apariencia sobre a essen
cia e da forma sobre o fundo porque, no fundo, todo é forma e quem 
quer os fins quer os meios, e os meios som um fim de seu. 

Os verbos depoentes desparecerom porque a linguagem necessitava 
superar a ambigüidade. Morrerom de morte macaca.• 
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de casos SIDA, nunca de por-
tadores do vLru.s e DOY...os.Jn1e_~-----
tados, datos para nada alenta-
dores). 

2. En todos estes anos de vivir 
coa SIDA, nengún Ministério 
Español tivo a máis mínima in
tención de facer prevención das 
infecións vía sexual en xóve
nes. Non é falar por falar, ache
guémonos aos coléxios, institu
tos ou facultades e busquemos 
as campañas, as asignaturas 
sobre sexo seguro e educación 
para a saúde, o material pre
ventivo (condons, folletos) etc. 
No millor dos casos atoparemos 
nun estante da sá de profeso
res, unha bonita carpeta de ma
terial didáctico sobre o tema 
que a Xunta de Galiza, por 
exemplo, oferece aos educado
res, para que o usen se teñen 
tempo e vontade. 

Todo o que se fixo nestes anos 
foi dicer "usa condón", e xa es
tá, había que dicilo e diciase, 
pero nada máis; non se traba
llou coas rapazas novas para 
que mudasen o seu papel nas 
relacións sexuais e fosen capa
ces de facer impoñer a súa 
vontade nun asunto tan impor
tante como a súa saúde e a ne
cesidade indiscutíbel de empre
gar preservativo sempre e en 
todas as súas relacións. Moitas 
mulleres seguen a preferir mé
todos anticonceptivos "invisí
beis" (píldora sobre todo), por
que socialmente é moito máis 
doado e cómodo, ainda que, 
evidentemente, non preveñan 
enfermidades de transmisión 
sexual. Coido 
que isto nos 
leva ao ponto 
de partida de 
novo, pasa
ron 10 anos e 
as mulleres 
seguen a ser 
as máis casti
gad as pola 
pandémia, en 
todo o plane
ta. 

3. O Ministério 
de Sanidade 
e as autorida
des sanitárias 
das comuni -
dades do Es-
tado, aportan 
insignificantes 

Moitas mulleres 
seguen a preferir 
métodos 
anticonceptivos 
"invisíbeis" 
(píldora sobre 
todo), porque é 
molto májs 
cómodo 

e ridiculas sumas de diñeiro a 
ONGs, e asociacións de todo ti
po para que eles fagan preven
ción, que sempre sae máis ba
rato, ninguén pode dicer que pa
san do tema, non muda nada, e 
todos tan contentos. 

A finalidade das ONGs anti-sida 
non é facerlle o traballo ás insti
tucións. 

4. A sociedade segue a manter 
unha dobre moral sobre a se
xualidade, e os prexuizos, as 
falsas creenzas e a desinforma
ción sobre a SIDA, seguen a ser 
o que nos atopamos cada día 
as persoas que traballamos 
neste campo. 

E con este panorama tan alen
tador, sentámonos na butaca da 
nosa casa, conectámos a T.V., 
vemos os anúncios do Ministé
rio, e nos parece ver a tan no
meada e esperada cuart~ parte 
da guerra das galáxias en ver
sión orixinal, mentres tora conti
núa a vida real.• 

NOELIA FERNANDEZ MARQUÉS 
(TRABALLADORA SOCIAL DO 

COMITÉ CIDADAN GALEGO 
ANTI.SIDA DE COMPOSTELA)° 

A 



A NOSA TERRA 

·.Guieiro··. 
CULTURAL . 

O escritor viaxa ao seu Val de Lemas 

Lois Diéguez 
"Unha paisaxe non prende 

Nº896 Javier Egea 

~ RAMIRO FONTE 

se non vai acompañada de preséncia humana" 

Zpre lembrarei aqueles días de 
agosto do 1986. Na memoria seguen 
a posuír o ritmo acelerado dunha <le
sas películas de autoestrada. Desde 
Cuenca a Granada pasando por Ma- · 
drid, vi~abamos en dous autos Javier 
Egea, César Egea, César A. Molina, 
Maite, Teresa Rosenvinge, Benjamín 
Prado, Luis G. Montero e máis eu. 
Aquela episódica viaxe foi o meu 
contacto cos protagonistas dunha 
cousa que nos xomais se chamaba a 
"nova sentirnentalidade" e que aínda 
non era a "poesía-da experiencia". En 
tódalas fotos debe aparecer (non me 
atrevo a buscalas) Javier Egea, orgu
lloso e dereito, aparentando xulgar o 
mundo con distancia. Javier Egea, 
Quisquete, corno o chamábamos to
dos, empregaba en todo o momento a 
-gracia andaluza. Era difícil non sen
tirse ledo ó seu carón, pasar varios 

-0- CARME VIDAL 

O viaxeiro chega de novo á sua 
terra e déixase surprender po .. 
los viciños que abren as portas 
para ensinar o engado da rique .. 
za que teñen á su.a beira. O es .. 
critor Lois Diéguez visitou du .. 
rante dous anos as T erras de 
Lemos, mergullouse na su.a his .. 
tória, recriou a literatura cría .. 
da arredor do Cabe e fascinou .. 
se nun sinfin de conversas que 
en cada recuncho lle oferecian 
novos segredos do país. E con 
todo est e material construiu 
Viaxe ás terras encantadas de 
Lemos, o libro que inaugura a 
colección As viaxes de A Nosa 
Terra. 

T eñen no mes próprios e con 
eles foron retratados. Lois Dié
guez foise atopando nas suas vi .. 
sitas aos seis conce llos da co
marca de Lemas cun sinfín de 
persona.xes que de seguida se 
convertiron nos seus guias . O 
escritor non só recolleu a sua 
sabiduría senón que recr iou 
literariamente todos aqueles 
episódios que foron xurd indo 
na con trucción do libro. As 
páxinas que re latan a sua viaxe 
aparecen asi sementadas de his
tórias, relato que bateron nel 
ne es dou anos nos que cada 
fin de semana e dirixia de Lu
go ao val de Lemo para encon
trarse de novo coa comarca que 
o vira nac r. 

T amén en r i Viaxe á.s te .. 
rras encantada de Lemo un 

u 1 d ev a ión d emp 
, m m ria da infánc ia 

critor qu vai at pando n 
r rr r d camiñ r tall 

da sua própria bi grafia. Aqu la 
man ele iá t ica ine qu cfbel a 
mallar n u irmán, aqu la ca

d aparecida ou a viciña que 
rec ib c n ledfcia men tras el 

r para nunhas enrugas cada vez 
mái pr funda ~ O viax iro ur
prénd se, d fe ito, cunha nova 
mirada obre o fondo da sua in
fáncia pero verque n a contem
plación baldes de afectivigade 
que contáxia n a leitura. "E un 
paseo pola pró pria vida que 
non se pode mostrar con frial
dade, a situación supérate moi
tas veces. Atopas de novo seres 
aos que amaches e odiaches e 
trasladas a emoción vivida" co
menta Diéguez que preferiu fu, 
xir dun esquema só turístico pa
ra apresentar un texto no que a 
"autenticidade leva a que se li, 
teratµricen paisaxes e persona
xes, vivos e mortos compondo 
un rompecabezas que deixa fóra 
prexuizos. Asi se iniciou a via, 
xe a unhas terras que cria que 
coñecia moi ben pero que des
c ubrin de novo durante dous 
anos". Paraxes nos que paso u a 
sua nenez, de Monforte a Pan-

.............. , , ... 
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ANDRÉS PANARO 

tón ou Bóveda e que lle ensina
ro n qu e "unha paisaxe non 
prende se non vai 
acomp añada da 

1 

ra iso era preciso documentar
. se ao xeito e inserirse na glo

balidade do país 
para situar sobre 

p reséncia huma, 
n a. S ó esa emo-
ción pode levar a 
fixar o país". 

Relato personal o 
de Lois Diéguez 
que non por iso 
deixou de pescu
dar nas raigames 
históricas da co
marca , facendo 
tamén unha ho-
menaxe aos ero~ 
nistas locais aos 

, que lle adica o li
bro. "Foi obxecti
vo fundamental 
recriar a história 
desde nós mes-

A obra foi 
ideada como 
un relato que 
pode guiar 
unha 
excursión pola 
comarca. 

esa base a T erra 
de Lemos, rom
pendo os tópicos 
e as falácias his
tóricas nas que 
caen mesmo os 
historiadores lo
cais. Faise crítica 
dos dados e unha 
nova leitura: á 
beira das recen
tes investiga
cións. Explícase, 
por exemplo, co
mo a ribeira do 
Cabe deixou de 
ter oliveiras e 
soutos cando se 
decidiu desde 
Castela ; asoba-

mos , confrontar a oficial que 
nos fixeton roer pola forza. Pa-

llando a nosa economia para 
enriquecer a doutras zonas". 

---- - .. - . .. - - · - - ----· --· - -- -- - - - - - - - - - -- ·- --· .. • • .. ., .. • • ..._ n ft.. ·~ "' • • "' ·- • 1\. ... '°\.. oto. ....... ,.. ,,. 

Literatura nos camiños 

Recolle tamén o viaxeiro toda 
aquela literatura que ten ás te
nas de Lemas de fondo , sen es
qu_ecer a criación dos escritores 
que deu a comarca. Converte asi 
Lois Diéguez poemas e páxinas 
noveladas en novo material co 
que percorrer camiños, como el 
xa ten feito con Los hidalgos de 
Monfarte de Benito Vicetto, cos 
relatos de Anxel Fole que re-

- criarrlristórias-da-Incio-e--a-e 
rel ou a visita aos Escolápios de 
Blanco Amor en La catedral y el 
niño. O viaxeiro bota man asi
mesmo da escrita dos seus com
pañeiros para compartir o brin
de líterário pola sua Terra de 
Lemos. 

Ideado como un relato que pode 
guiar unha exc.ursión pola co
marca, a Lois Diéguez estalle a 
sorprender a boa acollida que o 
libro está a ter entre os seus vici
ños. Boa parte dos que se ache
garon ao posto no que asinaba 
exemplares na feira do libro da 
Coruña_ eran da comarca e nas 
librarías de Monforte repóñense 
exemplares a cada pouco. "En 
Monforte borráronse os símbo
los próprios e agora teño a im
presión de que a xente ten inte
rese en recuperar a sua história, 
necesidade de atoparse coas suas 
raíces. A recepción que está a 
ter o libro só pode ser sinal de 
que os tempos mudan e hai un 
rencontro co próprio" afirma 
Lois Diéguez. 

Foron moitos os dias que o escri
tor tirou fitando nos detalles de 
cada monumento, reparando en 
cada espécie distinta de árbol e 
coñecendo a dúcias de persoas 
que prestas dispuxeron para el 
de viño, gueixo e xarnón, con
firmando a hospitalidade que 
Diéguez xa coñecia. Oferece asi 
o viaxeiro novas rotas polas que 
coñecer o país, engaiolándose 
coa sua literatura e arte, admi
rando as construccións popula, 
res ou coñecendo a rique:ca et
nográfica, do viño á alfareria. 
Nun tempo en que falar de tu, 
rismo semella sinónimo de Xa
cobeo, a Lois Diéguez antóllasel
le amasar "a cultura própria, que 
é o que queremos tanto os gale
gas corno os que nos veñen visi
tar. _Os que promoven o Xacobeo 
non eren no país e non lle inte
resa ensinalo, carecen desa sen
sibilidade e prefoen promocio
nar pro-dutos de fóra que non 
poñen en cuestión o seu progra
ma ideolóxico". 

· Amante da literatura de viaxes e 
viaxeiro convencido que anota 
cada xomada nun diário parti
cular , Loís Dieguez volcouse 
nun traballo que sentía corno 

-"unha necesidade personal". + 

minutos sen estoupar en gargalladas. 
Pero tal como sucede con outros se
res atormentados, aquilá era a másca
ra que cu ría un rostro e €eres tráxi
cas. Habia que ler con coidado os 
seus poemas para decatamos disto. A 
aquela vida difícil, Egea conseguíra 
arrincarlle libros moi fermosos e sig-

. nificativos. Seiche ben que en cerros 
poemas de Pasa un segr#n enxergo
algo da dicción dos libros de Egea, 
escoito ecos dos poemas que el,me 
fora dicindo da súa propia voz. 

0ra unha mestura de señorito an-
~ daluz desclasado e de poeta social. 

Como tódolos poldros salvaxes que 
andan sós pE>las chairas da vida, po
día parecer difícil de trato. Nunca o 
foi comigo. Lémbroo nos xardíns do 
Generalife, recitando a Rubén Da.
río. No branco mirador dunha casa 
de Antonio Jíménez Millán, en Má
laga. Na Huerta de San Vicente, na 
que estivo empregado un tempo 
corno guía turístico <leste universo 
lorquiano. Xuntos tocamos as teclas 
negras do piano-que agarda polos 
dedos de Lorca, polos dedos de Quis
quete. No Pirineo de Lérida, recitan .. 
do a un Alberti esencial. ~aqueles 
tempos era <loado facer, na poesía 
ibérica, cornpañeiros de viaxe. ém
broo, si, na súa casa dun barrio hu
milde de Granada, onde foi vivir. 

C2:vier Egea quixo que eu lle 
í)fuío~~e a terceira edición de Pa
seo de los tristes, ese libro qu~ non _ 
sei se abría algo ou fechaba todo e 
foi un orgullo par amin telo feíto. O 
libro seguirá vivo, corno seguirán 
vivos (reléoo estes días porque non 
quero buscalo nos retratos, saber 
que esta aí, aínda comigo) Tropo 
Mare e Raro de Luna. 

~do todo aquilo que xa se cha
maba "poesía da experiencia" come
zou a esfarelarse, traizoada polo éxito 
e deixamos de viaxar, permanecía 
Javier Egea. E desde' lonxe, nunha 
das súas repetidas baixadas ós infer
nos, xurdía a súa voz polo teléfono, 
pedindo unicamente falar con alguén 
que estaba lonxe. Volveu suceder 
este inverno, nunha das miñas voltas 
a casa, desde Londres, pero non sei 
cando. E Javier Egea, que deixaba un 
ronsel de anxo negro palas esquinas 
de Granada (a lt.iz da alba é a luz de 
Paseo de los tristes) puña o seu cora
zón ó espido. Pasareí meses sen ver os 
retratos. Prometo que xa non regre
sarei ó Sur pero se por acaso apareces 
nun dos rneus soños, como Lorca no 
poema de Alberti, dime, Quisquete, 
¿contra quen foi aquel disparo?+ 

f • ' - .J ' ,¡ ' • ~ • t 
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• Festival de 
Música Folk no 
Condado 
Unha das principais navidades 
desta novena ediGión do Festíval 
Folle do Condado, que se celebra 
o 21 de Agosto, é o cámbio de 
ubicación. De celebrarse en 
Mondariz, desta vez o escenário 
pasa a estar no coléxio público 
nQ 1 de Ponteareas. O cámbio 
explícase, segundo a organiza, 
ción, pola intención de criar un 
circuito itinerante nos concellos 
do Condado que apoian o even, 
to, e tamén, pala "falta de apoio 
municipal e desprezo total duran, 
te estes anos por parte do máxi, 
mo rexidor de Mondariz Balneá, 
rio, Xosé António Lorenzo, 
destacándose como único e espe, 

· cial detractor do festival". O fes, 
tival foi criado por unha 
asociación cultural de Mondariz. 
A partires das nove e media da 
noite do dia 21 poderanse ver as 
actuacións dos grupos Berroguetto 
e Yole, da Franza. O pregón corre 
a cargo de Antón Rodríguez, de 
Na Lua, e nesta novena edición 
rendiraselle homenaxe ás canta, 
reiras. de T outón. O prezo da en, 
trada é de oitocentas pesetas.• 

•Escalas de Verán 

en Ourense 
É tempo para a formación de 

profesores xusto antes de comezar 
o curso e por esta razón organí, 
zanse no país diferentes xornadas 
de ensino, como as de Galiza e 
Portugal, que chegan a sua 23 . 
edición en Ourense. A Federa, 
ción Galega de Movementos de 
Renovación Pedagóxica, na que 
están integradas a ASPGP, as 
]orruulas de Ensino e a Universida, 
de Popular de Corcubión, organi, 
za várias escalas, pero as primeiras 

· en celebrarse son as de Ourense, 
do 30 de Agosto ao 4 de Setem, 
bro. Dez obradoiros, nove cursos 
e cinco debates conforman o pro, 
grama. Guitarra, cantigas, danza, 
teatro, educación para a paz, etc, 

. ... , ,_ " 
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• Goklie e Pretenders actuan en Vilar de Mauros 

En Portugal non remataron 
ainda os festivais e a vindeira 
cita é os dias 20, 21 e 22 de 
Agosto. O lugar, Vilar de 
Mauros, trinta quilómeti:os 
antes de Caminha e a oferta, 
dezaseis grupos, cuxos cabezas 
de cartaz son en cada dia Gol, 

· die, un dos reís do jungle, Pre, 
tenders, con novo disco, e 
Tindersticks. Pero ademais ac, 
tuan outros grupos como Re, 
pública, Eagle Eye Cherry, 
Mad Profes sor, Do ver, Si lene e 
4, Joe Strummer, Molotov e 
Moonspell.+ O grvp0 Dowr actuará en Vilar de Mouros. . •.•...•••.........................................................•••••••..•............•.......•.....• 

son algunhas das propostas destas 
xomadas galaico, portuguesas.· 
T eran varios escenários onde 
desenvolverse: no Liceo Recreo 
Ourensán, na oficina da ASPGP 
e nos locais das Galerias Roma. 

As xornadas da Federación Ga, 
lega de MRPs continuarán en 
Setembro na Guarda, en Verín, 
do 13 ao 24 coa Escola de Verao -
das Areas Artísticas na comarca 
de Monterrei; en Ferrol, do 13 
ao 1 7; en Camariñas, do 20 ao 
24; e xa do 2 7 ao l. de Outubro 
a Universidade Popular de Cor, 
cubiórt pon en márcha a escala 
estival nesta vila + 

• Arquivo etnogcifioo 

do viña en Trives 
"O viña e o seu mundo" /e arre, 
dor do que xira o arquivo lingüí5' 
tico e et:Ílográfico criado polo 
servizo lingüístico da comarca da 
Terra de Trives. O que se preten, 
de con este arquivo é que sexan 
as persoas da comarca as que fa, 
gan chegar ao servizo lingüístico 
o legado da tradición sobre o 
mundo do viña. Nesta pescuda 
resultan moi valiosas as expre, 

-sións populares, ditcis, cantigas, 
refráns, lendas, tradicións ou re, 
ceitas. Para maior información, 
está o teléfono 988,331005. 

• Fisterra, no 

festival de Donosti 
A sección "Made in Spain" que, . 
dentro do Festival de Cine de 
Donostia selecciona as mellores 
películas realizadas no Estado, 
canta desta vez con Fisterra, a 
fita dirixida por Xavier Villaver, 
de. O festival, que se celebra en 
Setembro, canta con outras duas 
películas producidas na Galiza: 
A rosa de Pedra, dirixida por Ma, 
nuel Palacios, e Cando valvas ao 
meu lado, dirixida por Gracia 
Querejeta. Nas tres fitas a pro, 
dución correu a cargo de Conti, 
nental, cuxo responsábel Pancho 
Casal reseña o esforzo feito po, 

los produtores galegas durante 
este último ano.• 

• A revolución 
cubana, nos locais 
daCIG 
lnaugurouse o Mércores 18 a 
mediodia a exposición "Os gale, 
gos na revolución cubana" nos 
locais da CIG en Vigo. As ima, 
xes relatan a participación galego 
no proceso revolucionário inicia, 
do por Fidel Castro. A mostra 
comeza en Vigo un roteiro que a 
vai levar a outros pontos do país 
e a Cuba. Na inauguración esti, 
veron presentes Manuel e Fausti, 
no Diaz, irrnáns que participaron 
na guerrilla de Sierra Maestra. + 

•Un libro para 
novas autores en 

Ortigueira 
Edicións O P aparroibo pon en 
marcha a publicación dun libro 
no que van convivir nas saus 
páxinas os relatos de autores xa 
recoñecidos, que ofereceron a 
sua colaboración, coa de novas 
escritores que queran participar 

Os artistas do tebeo chegan á Coruña 

A NOSA. TERRA. 

nesta iniciativa da asociación 
cultural de Ortigueira. Para isto, 
deben enviar os seus traballos, 
que non poden superar os catro 
folios, antes do 30 de Setembro 
á Estrada Xeral nQ 41, 15330 
Ortigueira (A Coruña). O libro 
sairá publicado en Nadal e ta, 
mén se convida aos artistas a que 
participen na sua ilustración. • 

•NoMuseode 
Pontevedra 
recoñecen que non 
hai espácio para os 
fundos de Castelao 
Xosé Fuentes, secretário do Mu, 
seo de Pontevedra recofieceu que 
era preciso ampliar as salas adica, 
das a Castelao. Nesta intitución 
están depositados os fundos do 
rianxeiro e os seus responsábeis 
non son partidários da proposta 
do conello de constituir un Mu, 
seo adicado á figura de Castelao 
ainda que entenden que se lle 
poderia adicar unha sala cando o 
museo se amplie. Segundo Fuen, 
tes, este proxecto está sendo estu, 
diado pala Depuración. O conce, 
lleiro de Cultura de Pontevedra, 
Lusi Bará, anunciara o propósito 
de adicar o ano 2000 a Castelao e 
apontara a posibilidade dun futu, 
ro museo adicado a el.• 

• Carlos Núñez, no 
Intercéltico de 
Lorient 
Grupos de Bretaña, Galiza, ~ 
turies, Escócia, Gales, Irlanda e 
Australi~ páis convidado nesta 
edición, veñen de participar no 
Festival de Lorient, que terminou 
o Domingo 15 de Agosto. Carlos 
Núñez participou neste evento, 
polo que pasan máis de trescentas 
mil persoas durante os dez días, 
recebindo moi boas críticas d 
público. Compartiu a repr enta, 
ción da Galiza co grupo de danzas 
do concello de Vig . • 

Miguelanio Prado girixe o salón Viñetas desde o Atkíntico, que remata o 22 de Agosto 

O pasado ano non puido comezar 
co mellar pé; milleiros de persoas 
pasaron pólos pastos de venda, 
palas exposicións ou disfrutaron 
dos personaxes de banda deseña, 
da que povoaban as ruas da Co, 
ruña. Este ano voltan facelo na 
segunda edición do salón Viñetas 
desde o Atlántico, que comezou Q 
dia 16 de Agosto e remata o 22. 
Miguelanxo Prado dirixe estar 
xomadas de comic que traen á 
Coruña a debuxantes e guionis'. 
tas como José Muñoz,. Santiago 
Sequeiros ou Pierre. Christin. 

A idea <leste salón é a de abrir o 
mundo da banda deseñada aos 
non afeizoados. Como explica o 
seu director, tanto pode-disfrutar 
un leitor habitual das viñetas co, 
mo un non iniciado nas tiras de 
-comic. Na Estación Marítima 
preparáronse para estas xorn~das 
doce exposicións, entre elas a 
adicada á Historieta Galega Actual 

Viñeta de Sudor sudaca,-obra de José Muñen: que está presente no salón de Banda Deseñada da Conlña. 

e ao Comic Antigo e de Colección. 
Unha . das novedades respe!to ~ 
pasada edición é a mostra Unico 
e irrepetible, unha colección de 
historietas atacadas pola censura. 

As personaxes de papel cobran 
formas nas ruas coruñesas, p0l.is 
que tamén buscarán sitio os pasa, 
rruas e a música, actividades 
complementárias do salón. 

Para os leitores, un dos maio, 
res atractivos de Viñetas desde 
o Atlántico reside na chegada á 
Coruña de debuxantes e guío, 
nistas de' Europa e América. 

Máis de vinte anos leva no de, 
buxo o bonaerense José Mu, 
ñoz, chegado a Madrid deixan, 
do atrás un país tomado polos 
militares. Xunto co tamén ar, 
xentino Carlos Sampayo leva 
asinado obras memorábeis co, 
mo as protagonizadas por 
Alack Sinner ou as recollidas 
en Sudor sudaca. T amén visi, 
tan o salón Santiago Sequei, 
ros, un dos máis novas e popu, 
lares autores, responsábel de 
To Apeiron e Nostromo que~ 
branto, entre outras páxinas; o 
guionista de As falanxes da Or~ 
de Negra, Pierre Christin, o 
francés Franc;oise Boucq, gaña, 
dor do Gran Premio do Salón 
de Anguleme, e cuxa exposi, 
ción poderá verse tamén en 
Ourense durante as Xornadas 
de Banda Deseñada de Outu, 
bro, e Pascual Ferry, aluno de 
lbañez, ligado á factoría 
Marvel.+ 
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Da araña 
ó hibisco 
Titulo: Taronja de cel de novembre. 
Autor. Llufs Alpera. 

Editorial: 7 i mig. 

O volume T aronja de cel de no
vembre -recentemente publica
do pola editora 7 i mig (Benicull 
de Xúquer, Valencia)- permite 
6 lector galega entrar en contacto 
directo coa obra de Lluís Alpera, 
profesor e poeta valenciano. Así, 
ben a través do texto orixinal en 
catalán, ou gracias á magnífica 
traducción 6 galega que nos ofre
ce Xosé Luís Méndez Ferrín, é 
posible achegarse 6 verso dun au
tor de xa longa traxectoria que 
canta no seu corpus con títulos 
como Dailes de la hist6ria civil d'un 
valenciá (Poesia 1958-1978), Su
rant enmig del naufragi. final. . . ou 
CavallS a l' alba, compendio da súa 
obra completa. 

No poemas escolmados en Ta
ronja de cel de novembre, amósase 
Alpera como un hábil explora
dor do ámbito do íntimo ache
gándose ós seus límites pero sen 
refugar temáticas roáis próximas 
6 social ou me mo unha cerra 
pegada autobiográfica, aprecia
ble en textos como ULletres 
obertes a Ausias March" onde 
-recurrindo á imaxe arquetípi
ca de Ulises- relata a súa viaxe 
ós Estados Unidos, país en que 
vive durante os anos 1964-1971. 
Este periplo --comparado ó do 
argonauta na busca da Atlántida 
no poema "XXI"- conforma 
unha apertura cara a Oriente 
como espacio contrapuntístico 
do Occidente vinculado á tradi
ción amorosa medieval que 
ernerxerá. nos poemas de amor: 

Qué em diries tu, so'Trut· Ausias 
March, · 
si et cante que em vaig por-
tar a América, , 
des de la meua petita lta
ca, sota el brQ.f, 
els teus versos 

[E logo tu que me habías 
decer, solerte Ausids 
March ,/ se eu che contase 
como viñen dar a Amé;i
ca/ desde a miña cativa Ita
ca, so o brazo/ os versos teus] 

Por tanto, o ciclo da Odisea 
será un elemento habitual nos 
versos deste autor quen amosa 
unha especial querencia pola 
idea mítica de Itaca como pa
tria perdida a recuperar, como 
lugar evocado desde a perspec
tiva saudosista de quen carece 
das forzas necesarias ou dos 
ventes propicios para o regreso. 
A ameaza eterna da barca de 
Caronte, sempre ancorada xun
to á nave que ten como destino 
a Ítaca salvadora, submerxe 6 
eu poético nun estadio de aler
ta e angustia que vai aumen
tando co transcorrer dos versos. 
Así, o cumprimento do presa
xio ineludible da morte sobre a 
figura da nai estructura o sobre
co Hedor poema "La barcassa de 
Caron": 

Com un llenfol emmidonat de 
postguerra 
recorde la blanca peU hospitalaria 
arravatada per sempre pel foc de 
l'avern, 
esborrat tots els rius de lla.grimes 
que escampem balaáres de rabia 
continguda. . 
La. teua duríssima vida d' heroína 
sense flor 
es dilu.eix en el teu no-res, sense 
caiendula 
o begónia. que ajude a enaltir el teu 
perfil. 

, 
~APITA·N 

a miro. Ponte 
YERNO 

Uuís Alpera. 

[Coma unha saba almidorulda de 
posguerra/ lembro a branca pel 
hospitalaria/ arrebatada para sem
pre polo lume do averno/ borrando 
todos os nos de bágoas/ que espa
llan toxos de raiba contida./ A túa 
durísima vida 
de heroina sen 
fiar! eslíese no 
teu nada, sen 
caléndula/ ou 
begonia que 
axude a altear 

Al pera 
devala entre 
a dimensión-

o teu perfil.] erótica máis 

Sen embargo, 
a dimensión 
existencial 
non couta a 
presencia case 
totalitaria 
dunha temá
tica vinculada 
ó amor e ó 
eros onde Al
p era vai to-
mar corno 
motivo dorni-

sensual ea 
constante 
presencia 
dunha 
angustia 
existencial 
que tri1u:ifará 
á fin. 

nate a simboloxfa cabaleiresca 
medieval tanto no que atinxe á 
figura do propio guerreiró como á 

liberdade sensual e transgresora 
da vivencia erótica. Oeste 

xeito, os cabaleiros sempre 
na busca do indefinible, os 
talismáns e filtros de amor 
propios dunha cultura 
aberra ó mundo esotéri
co, a música das violas e 
laúdes dos trobeiros, o 
verso en estado puro cen
vertido nun elemento 

máis do xogo amoroso •. . 
conforman unha ricaz sim

boloxía que se vai desenvol
vendo nos poemas xunto a re

ferencias máis culturalistas: 

Esdevenim guerrérs .embolcallats 
amb cantics . 
de vidre, consumint el f oc de les 
vinyes 
del nostre ahir ven~ut , que se'ns 
rebel· la 
amb furors d' aurora i migdies de 
cal.endules 
obligades entremig del passat i la 
joia del jardí .. 

Marbres embruixats de signes su
ren damunt 
.la mar lluire i la saviesa dels nave-
gants . 
sense memória els fa trQ{ar cal -. li
grafies 
errants sota les llunes luxurioses 
del crepuscle . 

[Fixémonos guerreiros embruJlaáos 
en cánticos/ de vidro, consumindo 

· o lume das viñas/ do noso onte 
vencido, que se nos rebela/ can flo
res de aurora e melodías de calén
dulas/ esquencidas entre o pasado e 
a ledicia do xardin .// Mármores 
enmeigados de signos aboian sobre/ 
o mar aberto e a sabed.mía dos na
vegantes/ sen memoria f ailles tr~
cexar caligrafías/ errantes do as lu
as iuxuriosas.. do crepúsculo.] 

O encentro dos amantes vinc_ú

(Pasa á páxina segumte) 
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11 conta de libros ~ 
Protagonistas do 

'Camiño 
·Peregrinos é o 
título do traballo 
fotográfico que 
Manuel G. Vi
cente realirou 
sobre as persoas 
quepovoan o 
Camiñode 
Santiago. O 
fotógrafo de 
Vigo retrata o cansáncio, a 
tristeza, incluso o abatimento, pero 
tamén a felicidade da descuberta que 
experimentan os peregrinos neste iti
nerário de imaxes. Un roteiro que fina
liza coas escenas que irrumpen en 
Compostela, fin do camiño. A ollada . 
de Manuel G. Vicente, que anterior
mente se pousara nos territórios ocupa
dos saharauis xunto a Fran Alonso, 
exténde$e desde 1989 até este ano 
Xacobeo.+ 

Chaves para un 
abrente cerro 
Santiago González Avión publica o 
ensaio Abrente incerto tras levarse 
con el o prémio Vicente Risco de An
tropoloxia e Ciéncias Sociais. O autor, 
cuxo traballo cotiá desenvólvese en 

Caritas, oferece, 
a través dos 
datos de pobreza 

. na Galiza unha 
j análise da situa-
. ción dos direitos 
• humanos no país, 
: e dá chaves para 
' poñer en práctica 
unha escala de 
valo_res que non 
esqueza o significa-

~······'. do da comunidade. González Avión 
reseña o papel do asociacionismo e da 
solidariedade no futuro da nasa socie
dade. En Sotelo Blanco.+ 

Cantos das duas -
be iras 
O Eixo Atlánti

c:r, artellado 
entre as cidades 
galegas e o Nor
de de Portugal, 
tamén funciona 
como promotor 
cultural. Unha 
das últimas públi
cacións do Eixo 
titúlase Contos sen fronteiras, e reune 
catre relatos de outros tantos autores, a 
metade, galegas e a outra, portugueses. 
A casa da neve é o canto escrito polo 
celanovés Antón Piñeiro, o misterio da 
Gralleirli é asmaao polücomíSano-escri
tor Luis Manuel García Mañá, A Preta 
Dalila é a aportación do autor de O lobo 
Guerrilheiro, Ben.to Gon91lves da Cruz, 
e O Padre, O Negro e O Lobo, o relato 
do historiador António L.Fontes:+ 

Espasmos poét~cos 
Cunha edición de 
autor, o portugués 
AntiSni.e-Teixeira e 
Castro, sobrinho, 
apresenta os seus 
novos poemas bai
xo o título Proxi
midades tardias. 
Este escritor, que 
se define uncida
dán do mundo 

por contempla- .111111111••• ción, fala de amor · 
e saudade, nuns poemas inpira-
dos no mesmo Fisterre, onde o sol "irá 
recompor por días nosso corpo calcina
do em ilusoes de urna liberdade 
tardia".+ 

.) 
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(Ven da páxina anterior) 

lase tamén á presencia directa de 
cidades como Florencia ou Sie, 
na, escenarios sensuais propicios 
para ir tecendo a arañeira da pai, 
:xón sen trabas, esa crisálida que 
.os amantes se constrúen para 

-met~orfosearse en novos seres, 
nunha total e única individuali, 
dade que os englobe a· ambos: 

Tu i jo ens vam deixar tota la pas, 
sió dels ulls 
a la Galeria dels Ufizzi i a 
l'Academia, 
on el bell penjoll del David ens va 
commoure, 
una vegada més, l' adelerat origen 
dels pecats. 

I així, a la vara del palau dels Me~ 
dici, 
on el Mercat de Sant LlareTif se't 
fa present, 
dins la cambra d' un humil alberg 
tosca, 

" come11favem a brodar aquell tela, 
rany 
amb que els bons amants saben 
transformar,se 
en desafarades i genials crisálides. 

[Ti e máis eu irnos deixar toda a 
paixón dos ollos/ na Galería dos 
Ufizzi e na Academia/ onde o belo 
pendurante do David nos vai con, 
mover,/ unha vegada máis, a are, 
lante orixe dos pecados./ E así, á 
beira do pazo dos Medici ,/ onde o 
mercado de San Lourenzo se che 
f ai presente,/ no cuarto dun hu mil, 
de albergue toscano,/ comezaremos 
a broslar aquela arañeira/ con que 
os bons amantes saben transfor, 
marse/ en desaforadas e xeniais 
crisálidas .] 

Mais, a da araña caracterízase 
por ser unha tea altamente fráxil 
e pronto fica destruída no enga, 
do mortal do hibisco, flor de reí, 
terativa presencia no conxunto 
simbólico dos versos de Alpera. 
Así, o incendio provocado polo 
roce do hibisco non se asemella 
ó ·da paixón senón no da agonía 
- "Surant enmig del naufragi fi, 
nal, contemple el vo1uptuós in, 
cendi de tates i cadascuna de les 

4; flors de núbil hibiscus" [Aboian, 
do no meo do naufraxio final, 
contemplo o voluptuoso incen, 
dio de todas e cada unha das flo, 
res do núbil hibiscus.]. PÓr tan, 
to, esta flor é o sino 
que anuncia xa o cum, 
primento da ameaza de 
Caronte: a pasaxe para 
barca con destino final 
na nada. Oeste xeito, a 
poética de Lluís · Alpera 
escolmada en T aronja de 
cel de novembre devala 
entre a araña e o hibisco 
entre a dimensión,eróti, 
ca máis sensual e a cons, 

.¡-- tante presencia dunha an, 
gustia existencial que 
triunfará á fin: 

E nviliras sense valer la sa, 
viesa del teu món, 
~s selves olaroses per tanta expe, 
rriencia acumulada, 
les flors dels til· ler que plantares a 
la vara 
de tants llavis amb passions arra, 
vatades. 
] a no podras quedaHe· a l' expecta, 
ti va 
de cap somni més clar i redó. 
I aleshores, sense cap equipatge, 
hauras de llanfar, ben lluny i sol, 

les últimes xiJ.rdies a la mar. 

[Envellecerás sen o querer a sabe, 
doria do teu mundo, / as selvas 
olorosas par tanta experiencia acu, 
mulada,/ as floTes ·dos tilleiros que 
plantaras á beira/ de tantos labios 
con paixóns arrebatadas. / Non 
poderás ficar á exectativa/ de soño 
ningún máis claro e redondo. / E 
daquela, sen equipaxe ningunha, / 
haberás de lanzar, ben lonxe e só, 
/ as últimas enxarcias 6 mar.]• 

TERESA SEARA 

Dicionário 
de humor 
Titulo: Elucidario. 

Autor: Gonzalo Navaza. 
Editoñal: Xerais. 

Elucidario e, xunto con O desin, 
tegrista, unha das úlÚmas novi, 
dades da coleción Ferros. Esta é 
a coleción na que Xerais soe pu, 
blicar aquelas obras formalmen, 
te anovadoras. O Elucidario de 
Gonzalo Navaza é denominado 
Elucidario palabrego na "Adver, 
tencia inicial", onde tamén se 
nos dá conta de que aparecera 
en pequenas entregas no desapa, 
reciclo Diario de Galicia, entregas 
que levaban o 
título de Dic-
cionario de 
usos e abusos. 

Gonzalo Na, 
vaza xoga a 
destripar a re
alidad e que 
nos transmi
ten o's signm 
lingüísticos, 
unhas veceE 
deformando, 

Nunpaís 
normal 
Elucidario 
acadaria un 
éxito de 
vendas. 

reformando ou conformando a 
forma. Oufras é desde o contido 
desde onde se opera o acto de 
disección, sempre cunha premi, 
sa: o sorriso, o humor. Engada, 

1 

mos que despois ven o "Zoo de 
desmadras" (esa é tamén .a de, 
rradeira entrada do diccionário) 

¡ relato de tre~ páxinas que con, 
/ siste nunha 

permanente 
enumeración 
de termos 
que ben po, 
dian apare, 
cer antes, 
pero que 
veñen ago, 
ra nesta 
forma e· a 
verdade é 
que tam, 
pouco ne, 
cesitan 
definí, 
ción. 

En calqueira li, 
teratura normal, esta obra aca, 
baria sendo un best,seller ou li, 
bro con vendas moi considerá, 
beis. Pero a literatura galega ten 
que conformarse con dalo á luz 
nunha coleción marxinal, por 
máis que interesante, das que se 
ocupan de obras_ que non seguen 
os cánons habituais.+ 

XOS-É M. EYRÉ 

11 coilta de discos I! 

Con eles 
empezou o ruído 
Titula: There's a poison goin on ... 

Gn1po: Public Enemy. 
Edita: Pias/Masterdance. 

"A transmisión de música por Internet 
é algo revplucionário e Public Enemy 
sempre son revolucionários." Asi ex
plica Chuck D o feito de ter adiantado 
o que é o seu último album There's a 
poison goin on ... via Internet, o que lle 
valeu o despido da sua compañia de 
sempre. Hai doce anos que Public 
Enemy gravaban con DefJam, agora 
voltan ser independentes. Chuck De 
Flavor Flav forman o grupo co que o 

:t1CC1óN Espiral Maior 

hip hop entrou na indústria discográfi
ca e se acompañan de T enninator X 
que exerce de pinchadiscos. Neste 
disco incluen o tema Swiru:ller Lust, que 
supon a volta a Public Enemy de Pro, 
fessor Griff -membro da organización 
Nación do Islam-e que está considera, 
do unha paródia da película que sobre 
o holocausto xudeo rodou Steven 
Spielberg. Continuan combatindo o 
negocio discográfico con temas como 
Do you wanna go our way??. Tras ser 
considerados durante anos o bombazo 
do hip hop, o seu discurso agora quere 
desvencellar este estilo musical de 
todo o que cheire a cartos e a negócio 
podre. Con perto de cuarenta anos, 
amosan que continuan en forma para 
defender o poder negro e que non te
ñen problemas en meterse nas polémi
cas para as que se sinten chamados. t 

ANosa Terra 

. . . . 

MORNING ST AR A CONDICION 
EIA, MALDITA AIMA Xesus Miranda HOMOSEXUAL 
Manuel Riva.5 Xerais Xosé Chao Rego 
Xerais Galaxia 

0 ATENTADO NoN fiCC1óN GRAMATICA DA 
Femández Ferreiro FANTASIA 
Xerais BREVE HISTORIA Gianni Rodari 

DO NACIONALISMO Kciland.raca 
NOVENTREDO GALEGO 
SILENCIO Bieito Alonso Fdez IMAxES DA FATIGA 
Xosé L. Méndez Ferrin A Nasa Terra Dionísio Pereira 
Xerais ANosa Terra 

Os SÉéuws DA LUA 
A.DANIEL 
CASTELAO 

X. Carlos Caneiro Manuel Rei Romeu 

Libr,1ri.1s consult.1d.1s: 
Cartabón (Vigo). Co11<:eiio (A Coruñ.i). Índice (Ferro!). Mic/1ele1lll (Ponte\'eJr,1). 

Pedreiw e A Palawa Perdmla (S,mtiago). Soutv (Lugo). Torga (Ourensc). 

A NOSA TERRA. 

(_) COQJcL 

Andaina 
Revista galega de pensamento 
feminista 

Nª 23. Verán de 1999. 
Edita: Andaina. 
·Prezo: 500 pesetas. 

lnclue unha semblanza de Simone de 
Beauvoir co gallo do cincuentenário da 
publicación de O 
segundo sexo, 
unha referéncia 
inexcusábel para 
entender a histó
ria recente do 
feminismo, hai 
tamén unha 
reportaxe sobre 
o direito re
ferente á vio
léncia contra as 
mulleres, tra
tando a regula
ción xurfdica 
autonómica, estatal e internacional 
sobre este tema. Laura Gómez faille unha 
entrevista a Laura Bugallo, a primeira 
galega que mudou de sexo. t · 

Manesquerda 
Publicación estável de 
Esquerda Nacionalista 
Mocidade 

N" 6. Verán de 1999. 
Edita: Esquerda Nacionalista Mocidade. 
Prezo: 500 pesetas. 

Dá conta da má situación das emprega, 
das do fogar en Galiza e das últimas deci
sións da Asemblea de Galiza Nova. Sal
vador Allende é 
protagonista dobre
mente, por unha 
banda analízase a 
experiéncia do 
Governo de Uni
dad Popular en 
Chile ( 1970-
1973), e por ou
tra, publícase o 
discurso de des
pedida do malo
grado presidente. 
Hai unha entre
vista a Víctor 
Manuel Martins, portavoz nacional de 
Esquerda Nacionalista-Mocidad unha 
lembranza ao nacionalista Ram n uárez 
Picallo, considerado o depura da mi
gración. Finalmente, M uro Cid fa¡ un 
pequeno ensaio sobre as nec idad · d 
democratización que t n a oci dad 
globalizada, na qu ten un apel prim r
dial a mocidade. + 

Inzar 
Razóns 

N" 20. Xullo de 1999. 
Edita: lnzar. 

Prezo: 300 pesetas. 

Xesús Vega fa¡ unha reflexión sobre os 
cámbios que se produciron tras as elei
cións do 13 de Xuño. A actuación da 
OTAN en Kósovo é estudiada por Carlos 
Taibo. Tamén nesta revista se fala de O 
segundo sexo, de Beauvoir. Xabier Paz fa¡ 
unha reportaxe sobre os efeitos da globa
lización no paro. En canto á política, 
publícase a segunda entrega de Aponta, 
mentos para unha nova cartografía do "con, 
tencioso" vasco, de 
Javier Vi
llanueva, 
quen di, 
entre outras 
cousas, que 
a metade da 
povoación 
de Euskadi, 
Navarra e o 
País Basco 
francés está 
identificada 
coa ideoloxia 
abertzale.+ 
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OPtNIÓN 
-

ALGUNHAS MIUNZAS PARA UN FUTURO DEBATE 
RESPOSTA A ERNESTO VAZQúEZ SOUZA 

Agradézolle ó colega de angueiras investigadoras 
Ernesto Vázquez de Souza que fixese da miña His, 
toria da literatura galega adaxe para reflexionar 
(¿quizais para abrir un futuro debate? ogallá) sobre 
a necesidade dunha obra canónica que actualice e 
renove, con rigor e ambición totalizadora, a histo, 
ria literaria galega. Como queira que comparto 
plenamente este diagnóstico, gustaríame aprovei, , 
tar esta ocasión para formular algunhas das miñas 
inquedanzas ó respecto. 

Mais como sei dos anceios de rigor que inspiran 
sempre ó devandito colega, non quero deixar pasar 
a oportunidade de facer algunhas precisións ó seu 

crito, e matizar opinións por el formuladas que, 
n dúbida, non exporía con tanta contundencia se 

ll tivese prestado un chisco de atención ó "Limiar" 
da rniña obra, indiferencia que non me sorprende 

i xa unha vai estando afeita a que a lean dende 
o Cndic , i t é, na procura do rexoubeo malévolo 

ue ca a uén l1 pr uce ver o que se di de tal, 
ou o que non se di de cal. Digo isto porque nese li, 
miar explico a xinea e os obxectivos do volume (ó 
que, por certo, na páx. 13 me refiro como "Ma, 
nual"), que é encargo dunha editorial, e que polo 
tamo, nace determinado nos seus límites e enfoque. 

ervidumes que unha non ten máis remedio que 
asumir, cando acepta traballar para unha empresa. 
Alí quixen tamén deixar constancia de que non 
pretendía en absoluto abordar ese ambicioso pro, 
xecto que colega V ázquez de Souza reclama como 
urxente: revi ar todo o antedito por sobranceiros 
estudiosos, reler toda a producción literaria galega 
dende novas perspectivas ( quero entender o de n°' 
vas perspectivas como aquelas que aportan unha vi, 
sión insólita dun texto, non aquelas que manipu, 
lan feítos a prol dunha determinada e apriorística 
ideoloxía) emendar a tradicional distorsión das n°' 
sas fontes bibliográficas .... Moita fariña para esta 
miña muiñada, aínda que algunha novidade sí se 
apunta: ¿ erá que o fixen con tanta prudencia que 
os lectores non e enteiran? Por exemplo, a reivin, 
dicación da importancia da producción literaria no 

ríodo 1880, 1916 pola que ouza clama está for, 
mulada con a ndo argumento non só no meu li, 
br , enón en vario d autores que el cita. Non 
quixera pechar t miúnzas en informar a Váz, 
quez de uza d que meu traballo non ten detrás 
ca i l ningún (agás, u ñ , que da em r a que 

ita), n n fi i ub n ionad nin directa nin in
dir ctam nt , n n p ú mái a i académic 
qu difu qu i a manar da miña e ndición 
d pr ra univ rsitaria¡ dig d difu rqu , 

m ú lic e n t ri , in titución universita, 
ria mantén un exqui it r e t (para ben para 
mal) la pr x c ión públi a d u membro . 
Per xa dig , miúnz . Vaiam l g miol . 

mi 1 d be er, sen dúbida, a necesidade de 
1 rar unha hi ria da literatura galega o máis 

c rnplc a ible. Supoño que 6 col ga V ázquez de 
uza n n lle e capa que tal cousa, arestora, ten 

que ser necesariamente traballo dun equipo de es, 
p ciali tas. E aquf empezan a xurdir algunhas das 
cuestións que quixera expor, máis que nada para ir 
alimentando o verme do debate. Por exemplo, ese 
equipo ¿debe compartir presupostos teóricos? En 
principio, un san afán de coherencia parece indi, 
car que si pero, ¿isto é posible nunha historia lite
raria tan accidentada coma a galega? Coido que 
non sería axeitado empregar as mesmas ferramen, 
tas epistemolóxicas, non digamos xa metodolóxi, 
cas, para analizar o feíto literario galego na ldade 
Media ca hoxe, por poñer un exemplo ben recha, 
mante. (E velaí unha posible explicación dos dife, 
rentes enfoques cos que me fun achegando á nosa 
historia literaria, dos que sen dúbida se deriva unha 
heteroxeneidade que Souza equipara coa dunha 
suma de fascículos). Por outra banda, non sería do, 
ado exercer a dirección dese hipotético equipo de 
especialistas: ¿quen ten hoxe, en Galicia, compe, 
tencia ahonda como para exercer con total garan, 
tía o "control de calidade" dun labor tal? Dígoo 
porque, por exemplo, na recente historia da ASPG 
coáronse erros rechamantes, non atribuíbles á gra, 
lla editorial, como o de mandar a pobre Maxina á 
Inclusa. En todo caso, esa pexa atoparía solución 

DOLORES 

VILAVEDRA 

'Souza, que 
tanto clama pola 
incorporación da 

dimensión 
sociolóxica ós 

estudios 
literarios, 

déixase levar 
polo seu 

entusiasmo 
patriótico e 
manipula os 

obxectivos da 
súa utópica 

historia literaria" 

nun proceso demorado de revisión tamén en 
equipo. Secomá.sí, reafírmome na miña opinión 
de que arestora non hai ninguén en Galicia capaz 
de afrontar con éxito, de xéito individual, a tare, 
fa de elaborar unha historia da nosa literatura co, 
moa que Souza (e eu) reclama(mos). Os tempos 
da erudición enciclopédica pasaron. 

En canto á rechamante ausencia de materiais de 
base, isto é, monografías, estudios históricos, bio, 
grafías, e non digamos xa o que acontece no eido 
da bibliografía e da producción editorial onde o 
baleiro é arrepiante (algo no que concorde co meu 
colega: polo que sei, ten traballado neste eido; 
agardames expectantes que nos ilumine cos froitos 
das súas pescudas), ¿cantas xeracións van ser preci
sas para paliala? Permítase que me libere de res, 
ponsabilidade neste terreo e que a traslade a aque, 
les que por idade, sapiencia e estatus profesional 
debían e podían planificar nesta dirección o labor 
de varias xeracións de estudiosos. Non se fixo e, 
polo que me consta, non se está a facer. Seguire, 
mos facendo equilibrios no aramio da improvisa~ 
ción e o voluntarismo, mentres non se planifique a 
curto, medio e longo prazo, cando menos o inves, 
timento público na investigación literaria. Unha 
ten a esperanza de que as no~as xeracións de estu, 
diosos consigan saltar os valados que separan as 
leiras do saber, e comecen a traballar en equipo. 
Claro que esta esperanza se fana cando se repara 
nas prioridades dun Centro oficialmente encarga, 
do da devandita planificación: un diccionario de 
termos. literarios en galega. Nada que obxectar á 
importancia deste traballo para a normalización da 
nosa cultura, nin á excelencia do resultado obtido, 
pero ¿realmente éranos o máis urxente? 

Deixo para o final a cuestión dos obxectivos. Do 
que Souza nos reprocha a Carballo, T arrío e a 
min mesma dedúcese que unha historia de litera, 
tura debe ser ,cito textualmente, "un traballo 
destinado a explicar os procesos históricos que le, 
van a retomar, potenciar e despregar, como ban-

$ontiago González Avión 

ABRENTE INCERTO 
Pobreza, dereitos humanos e 

desenvolvemento na Galicia de hoxe 

¡otclo blanco 

deira de oposición política, unha lingua e unha 
cultura aparentemente inexistentes" ou, máis 
adiante, "relacionar a visión do proceso (de cons, 
trucción nacional) coa súa concepción da socie, 
dade". E digo eu que entón isto é só válido para a 
historia da literatura galega, non para as de esta, 
dos,nación secularmente asentados. Do que se 
deriva que non hai unha metodoloxía óptima pa, 
ra facer historia da literaratura, senón que aquela 
debe axeitarse ós distintos obxecto de análise. 
Este é un presuposto que sería moi discutible por 
parte dos teóricos da epistemoloxía dos estudios 
literarios pero ... Sigamos. ¿Que pasaría entón co
as historias literarias das culturas sen estado, mes, 
mo sen conciencia nacional? ¿Serían válidas co, 
mo obxectos de estudio? ¿Onde atoparían a súa 
lexitimación como tales? ¿Con que ferramentas 
habería que analizalas? Souza, que taI).tO clama 
pala incorporación da dimensión sociolóxica e 
socioeconómica ós estudios literarios, déixase le, 
var nesta cuestión polo seu entusiasmo patriótico 
e manipula, por apriorísticos (entre outras cou, 
sas ... ), os obxectivos da súa utópica historia lite, 
raria. Porque converter o discurso da cultura gale, 
ga nunha bandeira de oposición política é algo 
tan reduccionista e manipulador, tan distorsiona, 
dor, que a mutila e a falsea como obxecto de estu, 
dio. ¿Que facemos entón coas etapas en que a 
bandeira ficou arrombada no fondo das gavetas 
da memoria? ¿Que facemos ante os procesos en, 
camiñados a simular a ausencia de conflicto por 
medio da reducción do literario ó meramente fol, 
clórico? ¿Ula devandita bandeira neses casos? 

En fin, amoréanse as cuestións, e as respostas re, 
quiren unha reflexión demorada. A fin de con, 
tas, estamos a falar do que fomos e do que somos, 
do que soñamos e anceiamos, das simbolizacións 
que a partir de aí elaboramos como comunidade, 
e da interpretación que de todo isto lles irnos le, · 
gar ós que veñen atrás nosa: e isto é algo que 
cómpre non esquecer cando se pretende fa~er 
historia da literatura. • 

Santiago . 
González Avión 

Abrente 
incerlo 

Premio 
Vicente Risco de 
Antropoloxía e 
Ciencias Sociais 
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N/Cºó 
BoRoBó 

. Os pazos no ar, e na terra, ·de Valle--lnclán 
No naso circunstancial e fugaz 
recorrido polo hipotético Cami, 
ño de don Ramón, tras detemos 
diante da Torre Bermúdez, fu, 
mos deseguida, pola estrada vella 
de Ribeira a Padrón, ó inmedia, 
to priorado da Mercede; onde 
Valle, Inclán escribeu, entre os 
anos 1917/21, as máis orixinais-e 
fondas páxinas da sua opera om, 
nía. Debería de ser, por elo, o 
apousento da máis espléndida 
mostra da obra valleinclanesca. 
o recinto apropiado pra e:xpoñer 
cantas ediciós se fixeron de seus 
libros e cantos traballos se escri, 
biron adrede diles e de seu autor. 

~
is a cadrada e mesta casona 

da Mercede -que eu coñe
ín inda tan enteira e estra

gada, coma estaría cando o gran 
fablistári a hahitou- queimouse 
por dentro, salvándose a_ belida 
capela adxunta, que era e é o ver
dadeiramente valioso. Desean, 
tanda a fermosa fontela que brota 
do muro; casi oculta tras os fieitos 
e as silvas que invaden este eido, 
cuia propiedade dinme que está 
pendente dun dos nasos enxe
bres, ou folklóricos, pleitos. O 
que sume no máximo desleixo a 
iste paraxe tan esteticamente va
lle-inclanesco: na mesma ourela 
dereita do noso Mar Tirreno, co, 
ma o porpio don Ramón Mª bau
tizou á Ria de Arousa (no prólo
go do libro De la felicidad, orixinal 
do seu coterráneo D.Victoriano 
García Martí). 

Só unhas sobreiras fenomenais, 
monstruosas perviven, á beiriña 

·do mar, daquila frondosa vexe, 
ración que impedía ó creador 
das Comedias Barbaras ver den, 
de a sua casa da Barbanza a sua 
terra do Salnés. Por certo que a 
tona distas sobreiras milenarias 
pode ser, simbolicamente, a 
cortiza que salve do naufraxio a 
Fundación Valle, lnclán ... 

AFundación que terá a abri
ga, ou a tarefa voluntaria 
de restaurar, de reconstruir 

cada unha distas moradas, rea
les ou imaxinarias de Don Ra, 
món, pra que sexan sucesivas 
pousadas no seu Camiño¡ o que 
podería sustituir, no mercado 
turístico, pola sua trascendencia 
literaria universal, ó asendereado 
Camiño de Santiago. _ 

Nada máis real que a fecunda es, 
tanda de Valle na Casa da Mer
cede. Tanto que alí intentou fa
cer "a revolución agraria, católi, 
ca e sindical", da que falei na 
Cátedra Valle,Jnclán do Ateneo 
de Madrid hai nove anos. Pero é 
preciso determinar tamén canto 
é verdadeiro dentro da maxina
ción domiciliaria , do novelador 
das Sonatas. Pois cabería co~fir
mar que na sua mocedade morou 
naquiles pazos no aire ós que alu, 
dín entón e que moito escama, 
ban a Pio Baraja: 

- Pero ¿hay palacio o no hay pa-

lacio ... ? ¿Usted no ha estado por 
allá? - preguntoulle D.Pio a Orte, 
ga Gasset. 
- Si -respondeu Ortega 
-¿Y ha visto el palacio? 
-Si, hai un palacio en la ria de 
A rosa. 

Don Pío trabucou logo as 
precisións do seu amigo, o 
meditador do Escorial 

sombrío, respecto a ise antigo e 
magnífico palacio, que nunca fa
ra do conde de· Lemas, nin o 
mercou seu tia D. Rafael Gasset, 
senón o irmán diste, D. Eduardo. 
Era, sen dúbida, a preciosa Torre 
das Xunqueiras, na que nunca 
residiu Valle,Jnclán na moceda, 
de; mais si frecuentou de baondo 
na maturidade, no tempo en que 
viveu na Mercede. Asistindo a 
tertulia caciquil e liberal po seu 
novo dono, D. Eduardo Gasset 
Chinchilla ( quen me levou al
gunha vez da man, paseando por 
Caldas, onde tomaba as augas). 
Por iso cabe incluir isa belida 
Torre, coma un florón , no Cami, 
ño valleinclanesco. 

Anque Ortega ó decidle a 
Baroxa que a suposta pro, 
piedade de seu tio se con, 

vertira nunha fábrica de salazón, 
poido referirse máis ben ó vello 
e enorme palacio do marqués de 
Bolaño, ancestro do futuro mar
qués, efectivo, de Bradomin. 

Pala sua aboa, a nai de Don Ra-

A f ermosura das harpías 
Prevénsenos, xa de antigo, con, 
tra as garras da beleza. 

-¡ Unha muller guapa é un de
moño enmascarado!. 

Amósannola como a rateira que 
ofrece un saboroso queix.o den, 
tro dunha trampa mortal. Pero, 
¿quen ousa rexeitala? 

Non tiña que vir Hesíodo a· 
contarnos a historia das 
harpías, estas malignas fer, 

mesuras, fillas dos deuses do 
submundo, porque aquí ternos 
ás -nosas da~as das fumas e de
mais mauras misteriosas, que se 
amasan con toda a súa beleza 
para conquistar amores huma
nos a cambio dos tesauros que 
custodian. 

Estas teñen a súa pinga de mis
terio e o atractivo da fermosura, 
da riqueza material e da placi
dez dunha vida sen coitas, ofre
cida a cambio dunha palabra 
ben dita, dunha resposta ·enxe, 
niosa, franca e sen amasar nun
ca codi~ia nin retortas inten
cións. 

¿Quen non desexou alguha vez 
encontrarse coa maura do forno, 
preto de Melide, sentada enriba 
da mámoa que lle serve de acu, 

billo ?; ¿ou coa dama da Cam, 
bra, peiteándose un amencer 
á porta da súa fuma? ¿Cantas 
veces, a aventura dun encon, 
tro tal, non nos abriu as veas 
da ilusión? 

&en embargo, e senda co, 
mo é que en cada parro
quia ternos unha beleza 

destas agardando o intre de 
conquistar un corazón huma, 
no, de trocar os seus fabulo, 
sos- tesauros por un alumiño, 
¿por que non as escolleron os 
canteiros medievais para os ico
nos exemplarizantes das nasas 
igrexas? 

¿Que teñen as harpías que lles 
falte ás nasas mauras para non 
ficar plasmadas para a etemida, 
de nos capiteis románicos? 

P ... ois as mauras teñen, sobre 
, todo, palabra. Premian a 

fidelidade e o enxeño, 
aman a franqueza e recompesan 
a honradez e as boas obras. Son 
guapas, aseadas, louras, de pel 
tersa e suave, aman a quen as 
ama e adoran · a quen as com, 
prace; e só castigan a quen se 
amasa cobizoso, traidor, menti, 
reiro ou tramposo. 

. Pero as harpías son vos outra cou, 

sa. Esas non respetan ningunha -
lei, trato ou acordo previo. 

Hesíodo, oito século antes de 
Cristo, xa fala delas como duns 
seres maligns que viven no ex, 
tremo de Occidente, nas ribei
ras do Atlántico; e son trai
doras, sucias e rastreiras. Disfra, 
zan a fermosura do seu rostro fe, . 
minino cun rabo de cobra, ás de 
voitre, e uñas de aguia ou de 
León. 

Polo xeral andan en parella 
e percorren o mundo a 
enorme velocidade, sen 

darlle tempo aes infelices mor, 
tais en quen poñen os ollas a 
buscar acubillos, para arrastra
los con elas ao mundo dos mar
tas e das profundidades. Sorrin~ 
lle á súa présa, e cando a teñan 
ao lado, bótanlle as gadoupas 

món: dona Dolores de la Peña e 
Montenegro, nacida no pazo de 
Colo de Arca, onde seu fillo pa, 
saría tantas tempadas de rapaz e 
de mozo. Outro fito indispensa, 
ble no seu Camiño ideal.Sito na 
freguesía de Santa Cruz de Le, 
són, anexa a Poboa do Deán 
(pois a min sóame moito millor 
o topónimo reintegrado que o 
normativizado: Pobra recórdame 
aquila acepción de cobra como 
copla, que comparte ca de cóbre, 
ga e de serpente, tan arrepiante; 
polo que impedín, cun anaco, 
que se titulara Antífona da copra 
a escolma feíta por D. Ramón 
Caban illas, defini tivamente 
chamada Antifona da Cantiga . 

Dona Dolores era sobriña 
do morgado D. Ben i to 
Montenegro e Saco Bola

ño; quen heredou o pazo de co, 
lo de Arca, mentras que suas ir
máns contentaríanse ca casa so, 
lariega dos Saco Bolaño, en V i, 
lanova de Arousa. Xa emplaza, 
da na outra ourela daquil mar ti, 
rreno, por onde proseguirá o 
Camiño de don Ramón¡ posta 
que por tales estancias , e as 
doutras mansións do Salnés, ta, 
mén deambulou o neto de don 
Xoan Manoel Montenegro. Dado 
que así chamou Ramón Caba
nillas presisamente a aquil ne
no , branca como as albas neves, 
cuia fantasía se forzxaba con, 
templando as pedras das sólidas 
casonas en trance de ruina. • 

FRANCISCO A. VIDAL 

sen mediar palabra, para 
prover de carne fresca o 
Hades. 

Maliciosas e vingativas 
provocan as tempesta, 
des, o trono, a saraiba, 

os naufraxios e a perda das 
colleitas . 

¿Pode haber algo peor? Nin 
o demo do inferno é tan 
malo. Cando aqueles cregos 

medievais, de cultura latina e 
clásica, tiñan que escoller as 
imaxes do pecado, non dubida
ron en poñer a estes seres de 
agradábel aparencia pero avesas 
intencións. Seres que atraen pa
la beleza do rostro aos pecado
res, que lago son arrastrados, 
con uñas e dentes, ás profundi
dades do infemo. E cando ao 
predicador lle tocaba falar do 
demo ou do pecado da carne, 
non tiña máis que sinalar co de, 
do o capitel e alí estaba: a pare, 
lla de harpías. 

Ademais, uns seres doutra 
cultura, medio descoñeci, 
dos, a quen os paisanos, ao 

contrario das nasas maura, non 
saben moi ben como tratar, 
eran idóneas para poñer exem, 
plos da traidora e intratábel 
maldade do mq.ligno. • 

ANOSA TERRA 

Xavier 
Villa verde 
"Estamos dando 
pasos lentos pero 
seguros cara unha 
indústria audiovisual" 
Estou lende o libro Sobre las rela, 
dones, de Kri hna Murti, un aut r 
nacido a finais do sécu lo pasado 
que renunciou a moito cou as para 
adicarse a dar conferéncias e man, 
ter diálogos con científicos, políti, 
cos e relixiosos. Adicou e a refle, 
xionar filosoficamente sobre o au, 
todescobrimento de un mesmo e a 
oferecer un panorama da civili, 
zación actual. 

Que leituras recomenda? 

Francamente Murti é moi rece, 
mendábel para afondar no autoco, 
ñecimetno a través do en torno. 

A sua película Fisterre exibirase 
no Festival de Donosti oito meses 
despois da sua estrea. Como valo, 
ra a acollida que tivo a fita? 

A pelícu la tivo unha recepción 
singular, como acontece frecuente, 
mente cos traballos que se apartan 
da liña mercantil. Recoñezo que 
cando a película nace para o públi, 
ca está morrendo para min e, por 
esta razón, chamáronme a aten
ción reacción como a da xente 
maior que se em donaba coa hi , 
tória. Eu pensaba a pri ri que a e , 
rética da película dirix.iaa cara un 
público máis novo. D calquer xei, 
to, a ac llida fi i m i a tant 
lo traballo d s act: r c m p r 
tratar as relacións humanas. 

Na Galiza constatou que hai un pú, 
bl ico desexo o de ver películ feí
tas desde Gal iza, cunha en ibi lida, 
de próximaó Fixóse a aposta cons
ciente de distribuila só en galega 
probouse que non hai n engun pro, 
blema en ir ao cine en língua pr& 
pria. Tivo máis audiéncia que pelí
culas norteamericanas que se esta
ban exibindo ao mesmo tempo con 
maior promoción. Dá certa espe, 
ranza de cara a esa industria audio--. 
visual que, ainda que pequena, que
remos construir na Galiza. 

Algun proxecto para o ano 2000? 

Estamos traballando en dous pro, 
xectos, que teñen que ver os dous 
con textos de Suso de Toro. A 
min gostaríame adaptar a novela 
A sombra cazadora, que fala en cla, 
ve de futuro do presente. Tamén 
estamos traballando sobre un texto 
que poderia ser a sua vindeira no
vela e que é unha história de te
rror gótico na Compostela dos 
anos setenta. • 
Realizador de cine.(A Coruña, 1958). 
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/dolo do 
2000. 

Etc:ulhno de 
Fe mondo 

Villopol que 
forma porte 

da 
ex.potkión 
Opo.ado 

vive no 
p(9iente. 

O Trinque 
P ' . 9 Q. d. ' 9 raias. uen 1.xo pra,ias. 

Se quere descansar, calquera 
pequeno concello do interior 
de Galiza ten carballeiras, de
vesas e soutos polos que pase
ar, lugare5 amplios para xogar
os rapaces, canchas deportivas, 

un río romántico, piscinas con 
ducha e herba para a toalla e 
un siléncio relaxante. T amén 
hai bares acondicionados onde 
se palica en todos os idiomas 
(emigración obriga).+ 
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Allarb 
•MÚSICA 

NALUA 

No Campo de Vilanova o 
22 de Agosto ás 19 h. 

•MUSEUS 

ETNOGRAFlA E CASCO 
HISTORICO 

Visitas guiadas ao casco his
tórico e ao Parque Emográ
fico do Arnoia (Museu do 
Coi ro, Museu do T ecido, 
Museu Galega do Xoguete 
e Muiño do Burato) Infor
mación no 988-442006. 

Ames 
• SENDEIRISMO 

MEDLCIÑA, DEPORTE E 
AVENTIJRA 

Percorridos polo Caroiño 
de Santiago, coa práctica 
de Actividades Didáctico
Deporcivas e de Turismo 
Activo. Meses de Agosto e 
Setembro. Máis informa
ción nos teléfonos 981-
577459 e 629-327474. Ber
tamiráns, 82. Ames. 

Bueu 
• POESIA 

ArulOUTADAS 
POÉTICAS 

Recital colectivo poético
musical, no Bar Aturuxo 
desde as 23 horas do 19 de 
Ag o. 

• EXPOSICIÓNS 

MARJA 

• EXPOSICIÓNS 

MA IA 

Na galería Borrón aré o 19 

CarteJeir~ 

~ REStJRRBCCfON. U: 
persegue a un sicópata 

true á figura de Cristo oos tn , 
petscras asa-sinadas po,r .el. "Ül.t 
amañáda, ámda que .o deseniaeé 
do atar O ~.fF 

,, ·" , . al.fu 
~ RA VENOUS. Hist6ria de allíi~ ~ , Luppi noñ. 

listno basada nunha lenda do Oeste gruen.tee gtl1: 
norte-americano. Terror e humor negro mento. Carm~ 
nun fihne europeu que de paso retrata, a un la b:¡¡ixa 
exército iánqui ateigado de tarados. · máis ,di v 

~ BEOWULF. A LENDA, Un 
guerreiro chega a unha fortalei-a 

medieval ambientada no futuro para 
combater unha besr::a que representa ao 
mal. Película simplona, vulgar e preten
ciosa coa estética do cyberpunk. 

~ VIRUS. Un grupo de maríñeíros 
atopa un barco ruso de seguimenro 

de satélites que se atopa abandonado á 
deriva. Cando toman a embarcación des
cobren que unha intelixéncia artifical 
domina o buque e que trata de extender
se pola T erra. Un a1ien ao que lle falta un 
fervor. 

~ GOODBYE LOVER. Unha pa, 
rella decide matar ao irmán del 

para cobrar o seguro, pero o plano {fase 
porque cada quen ten escures intereses. 
Cfnica comédia de intr.iga sobre o amor 
e a avarfcia. Visibel. 

~ WILD WILD WEST. Un Oeste 
de ciéncia fición co príncipe de 

Bel--air, Kevin Kline, Kenneth Brannagh 
e Sahna Hayek de protagonisr.as:. Nen a 
calídade de Kline e Brannagh, nen -0 hu
mor e cinismo dalguns diálogos compen
sa a escasa calidade e o aburrimento que 
produce a película. especia is. 

~ ZAPPING. Unha muller separa-
da (Natália Dicenta) persegue ao 

seu ex-marido e á sua nova acompañan
te. Crítica dos reality-shows televisivos, 
necesariamente blanda, tendo en canta 
que un dos produtores é Antena 3. 

~ NIÑO DÉ CORVOS. Un,avo;: ;i:' 
~ gado é expulsado <la profisión pol 
un problema de co~iéncia e asina un 
libro que en realidade non escrebeu e 
que o incrimina na morte de vários avo
gados sen escrúpulos. ···· 

~ BÚSCANSE FULLMONTIS. 
Menos edulcorada que o filme in

glés que Lle serve de motivación e má.is 
na liña de Kem Loach. O paro tratado 
c n humor e realismo. Os poucos médios 
e a inexperiéncia do director non lle qui
tan mérito a este que pode ser o mellar 
fümed mes. 

~ MÁTRIX: Un mesias loita 
contra a dominación das máqui~ , 

nas, que teñen alienada á humanidade 
facéndoa viver unha realid'llde virtual. 
Efeitos especiais. novidosos n.unha his" · 
tória simplona aderezada cunha mistu~ 
ra de mitoloxia dásic'll, cristianismo e 

de Agosto. Pódese visitar 
de Martes a Sábado de 
11,30 a 14,00 e de 18,30 a 
21,30 h. 

•TEATRO 

ATREZZO 

Actuación na Sociedade 
Cultural o dia 28 ás 20,30, 

A Co uña 
• EXPOSICIÓNS 

ÜREGORIO FERRO 

Oleos, debuxos e gravados, 
36 obras, procedentes da 
Catedral de Santiago de 
Compostela e das Reais 
Academias da Historia e de 
Belas Artes de San Feman
do e outras institucións e 
museos compoñen a mostra 
de Gregario Ferro ( 174 2-
1812). Na Fundación Ba
rrie até o 19 de Setembro. 

EscuL TURA ESPAÑOLA 
CON DEBUXO 

Visión do cámbio que trou
xeron á escultura e pintura 

cultura da banda deseña.da. + 

peninsulares as primeiras 
vangardas. Gargallo, Picas
so, Gris, Gaudí, Miró, Dalí, 
Granell, Chillida, Alfara 
Palazuelo, Antonio López, 
Tápies, Arroyo, Víci:or Mi
ra, Barceló e moiros outros 
ilustran a viaxe. Fundación 
Caixa Galicia, até o 31 de 
agosto. 

J OAQUIN SO ROLLA 

Mostra recreativa da obra 
realizada por Sorolla para 
a Hispanic Society of Ameri
ca por encargo da hispanis
ta A.M. Huntington. Con 
esta exposición, a Funda
ción Barrie, ofrece a con
templación dun Sorolla 
pouco coñecido. Até o 12 
de Setembro . 

•TEATRO 

OS QUINQUILLANS 

Presentan Voces no mar, os 
dias 19 e 20 de Agosto 

•MÚSICA 

HEVlA 

O gaiteiro asturiano actua 

no Parque Europa o 23 de 
Agosto ás 21 h. 

Ferrol 
• FOTOGRAFIA 

Rurn M. ANDERSON 

Placas recollidas na Galicia 
entre 1924-1926 durante a 
viaxe que realizou -.esta 
americana polo país, na 
Sala de Exposicións do 
Centro Cultural Torrente 
Ballester. 

-A Fonsagrada 
• EXPOSICIÓN$ 

Ü PASADO VIVE 

O pasado vive no presente, 
exposición colectiva no 
Museu da Fonsagrada. 
Obras escultóricas de Móni
ca Basalto, Ignacio Basalto, 
Luis Borrajo, Manuel Patin
ha, Manolo Paz, Paco Pes
tana, Ál varo de la Vega e 
Femando Viltapol. Aberta 
até o 30 de Setembro. De 

Martes a Venres (12 a 14 h. Agosto (10 a 14 h. e 18 a 
e 17 a 19 h.) e Sábados e 20, 30 h.). Organiza Pop 
Domingos de 12 a 14 h_ Art. 

•MÚSICA 

Lugo 
XosÉ CONSTENLA 

• EXPOSICIÓNS 
Recital deste cantautor ga-

MELON CON XAMON lego o venres 20 de Agosto 
ás 23 horas. En Edición Li-

Vinte artistas Lucenses, mitada. 

pintores, escultores e fo-
tógrafos, xuntáronse pa-

Nogueira ra darnos a coñecer os 
seus últimos traballos na 
sala Bacabú. Até o 31 de de Ramuin 
Agosto. 

Ü CARTELISMO NA 
•ARTE 

ÜALIZA RIBAS DE SIL 

O Cartelismo na Galiza es- Visitas guidas ao Mosteiro 
tará exposto até o 27 de de Santo Estevo de Ribas 
Agosto, na sala da Funda- de Sil e aos monumentos 
ción Caixa Galicia. Os car- da Ribeira Sacra do Sil. De 
tazes do país, desde as -SÚas Mércores a Domingo ás 
oriJces até o 36. 11, 12 e 17 h. 

• EXPOSICIÓNS 

SIMON Ourense 
Fotografia no Mesón O • EXPOSICIÓNS 
Forno. 

BATIS CAMPILLO 

Muros Exposición de pintura no 
Ateneo de Ourense, desde 

•MÚSICA 
o 20 de Agosto ao 8 de Se-
tembro. 

RECITAL DE UXlA ARTISTAS 

Na tardiña do Sábado, dia CAMIÑANTES DE 

21, actua a cantante porri- · ÜURENSE 

ñesa Uxia dentro do pro-
Mostra anellada polo Xa-grama de música Folc e 

Tradicional. cobeu 99. abre no albergue 
de San Francisco até o 23 
de Decembro. 

Ogro be •TEATRO 

• EXPOSICIONS UNHA NOITE NO 

NOEMI LAMELAS 
PORTICO DO PARAISO 

Deseños de Xoias. En Edi-
Todas os Martes, Mércores 
e Xoves os Monicreques 

ción Limitada (Platerías 18) de Kukas actuan na Praza 
de San Martiño ás 23 ho-

ROMERO E CARMONA ras, dentro do Xacobeu 
99. As entradas están á 

Escultura e Pintura de Jor- venda até as 19 h. na Ofi-
ge Carmona e Mariola Ro- cina Municipal de T uris-
mero. Na Casa da Cultura mo ou mesmo na Praza de 
de Ogrobe até O 28 de San Martiño antes de co-

. . ~ . . . . . . ... 

21 -

Pintura ele 
Jorge 
Carmona. 
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Os dias 20, 
21 e22 

celébrase a 
111 Feira do 

Viño de 
Valdeorras. 

Mercado, 
pintura de 

Alfonso 
Sucasas. 
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'J?teR 
ANOSATERRA 
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mezar a actuación. Até o 
31 de Agosto. 

•MUSICA · 

MUSICAEN 
COMPOSTELA 

IV Xornadas Ourensanas 
deste encontro de mú~ica 
clásica. Do 28 ao 31 de 
Agosto na Aula de Cultu
ra de Caixa Ourense. 

Outeiro d.eRei 
• EXPOSICIÓN$ 

EsPANTALLOS 

· Fotografias ge Luis Higinio 
Flores. Na Area Recreativa 
deste concello da Terra 
Chá. 

Poi o 
• FEIRAS 

FEIRA ÉTNICA DE 
ARTESANIA 

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

Ponteareas 
•MUSICA 

MUXICAS 

O dia 20 de Agosto actua
ción do grupo de folk tradi
cional no Pub Roquetro
que. 

Ponteved.ra 
• EXPOSICIÓN$ 

PALOMA CABELLO 

Ofrece unha escolla da sua 
obra plástica na Galería 
Sargadelos. 

LOLAÜARCIA 
SAAVEDRA 

Na Sala Teucro podemos 
contemplar unha escolla 
dos seus últimos traballos. 

ARTE DO CISTER EN 
ÜALICIA E PORTUGAL 

Unha mostra na que se 
combinan imaxes de edifi
cacións e pezas reís perten
centes á Orde do Císter. 
Museo de Pontevedra. 

As HABIT ACIONS· DO 
HEROI 

Na galería Sarga.delos ex
pón o escultor Juan Fer-

Convocatórias 
XERAIS E MERLIN 

Os prémios de Novela e Literatura In
fantil de Edicións Xerais concluen o 
prazo de entrega o día 1 de Setembro. 

FOTOGRAFIA PARA 
AFEIZOADOS 

Concurso de fotografía en Mugar
dos, organizado pola Agrupación de 
Montana 'e Escalada Bestarruza. Te
ma: A montana e os deportes. Prazo 
de admisión: 3 de Setembf o. 

CERT AME FOTOG~ICO 
VIÑA 00 CAMPO 

Organizado polas Bodegas Docampo 
de Ribadávia (988-470" 258). Tema: 
O viño e o Camiño de Santiago. Data 
límite: 13 de Setembro. 

F ANZINEX E BANDA 
DESEÑADA 

Do 1 ao 9 de Outubro celebrarase en 
Ourense a X Exposición ;Interna
cional de Fanzines e Prozines dentro 
das XI Xornadas da Banda Deseña
da. Convoca o Colectivo Phanzynex 
(Rua Manuel Murguia, 15-5ªD-
32005 Ourense). A data limite para 
ser incluido na exposición e no catá
logo é o 31 de Agosto. 

lNTEGRACION 99 

Convoca: Asociación para o Síndro
me de Down. As bases pódense con
seguer chamando ao -tfne .: 8986-
201656). O prazo de recepción de 
traballos está aberto até o próximo 
mes de Outubro. 

CONCELLO CARRAL 99 

Certame de poesía convocado polo 
Concello de Carral. Data límite: 15 

. de Outubro. As obras enviaranse á 
Biblioteca Pública Municipal de Ca-

nando de Laiglesia baixo o 
título As habitacións do He
roi. 

TusI SANoov AL 

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

REBOIRAS 

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

SIMON PACHECO 

Rehabilitación leva por títu
lo a mostra de Simón Pa
checo, que se pode ollar 
durante estes días na sala 
de exposicións de Caja de 
Madrid (Avda. Sarita Ma
ria, s/n). 

ALFONSO SUCASAS 

Mostra Antol6xica. No Pazo 
Prpvincial. 

RAMON RIVAS 

Mostra Antol6xica aberta no 
Edificio Sarmiento do Mu
seu de Pontevedra. · 

rral (Casa da Cultura. Rua do paleo, 
17 - 15175 Santiago) 

fNVESTIGACION LITERARIA 

' Prémio Torrente Ballester de ·inves-
tigación convocado por Caixa Pon
tevedra. Os orixinas deben receberse 
antes do 1 de Marzo do 2000. As ba
ses e máis información no 986-
863929. 

LUDOTEcÁ. DA ASPGP 

A ASPGP artella un programa de 
actividades artísticas e lúdicas, gra
tuítas e abertas, 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
nomía, entre outros. 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 Vitar de Barrio; e todos os Xo
ves en Sandiás, Os Blancos e Mon
terreL Dentro do termino municipal 
de Ourense celebran as suas activi
dades os Luns nas asociacións de vi
ciños de O Vinteun e O Polvorín; os 
Martes na de Seixalvo e Mariña
mansa; Mércores nas do Peliquin, 
Carro Camiños, O Vinteun e Santa 
Cruz de Arrrabaldo; 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. 

CART ACES DE JAZZ 

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 
no Clavicémbalo. Paxariños, 23. 
27002 Lugo. 

CONCURSO DE 
CARICATURISTAS· NO VEIS 

A Concelleria de cultura de Ouren
se e máis o Club~ Cultural Alexan
dre Bóveda convocan o quinto Con
curso Galego 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 Emfliio 
Ferreiro, 27) . Os debuxos deberán 
respeitar un tamaño mínimo de DIN 
A4 e máximo de DIN AJ. Os pré
mios: van á mellor colección ( 6 ca
ricaturas), 100.000 pta, ás. mellares 
caricaturas con catro prémios de 
25.000 pta. 

PREMIO DEZA 
DE INVESTIGACIÓN 

Organizado polo Concello de Lalin 
a través do Seminario de Estudos 
Deza. O tema da investigación para 
é o da Natureza, Paisaxe e Medio 
Ambiente na Comarca de Deza e o 
prémio é de 250.000 pesetas. Poden 
concorrer cantos persoas o desexen 
individualmente ou en grupo con 
traballos inéditos e non premiados 
con anterioridade, dunha extensión 
de 100 páxinas Din A4 escritas a es
pácio e meio por unha só cara. As 
obras poden presentarse, antes do 30 
de novembro, directamente no Pa
tronato Cultural Auditorio Munici
pal de Lalin ou remitidas ao aparta
do 179 - 36500 Lalin (Pontevedra). 
Deberán preser.[arse mm sobre pe
chado (orixinal e catro cópias) cun 
lema na portada.+ 

oportunidade de regresar á 
Idade Média. 

• ROTEIROS 

CASCO ANnoo E 
BIS BARRA 

A Rota da historia do viña JO,. 
beiro, unha camifiada de 12 
km. por diversos lugares da 
comarca. lnfonnación na ofi
cina de turismo de Ribadá
via. Tame'n se pcxle percorer 
unha visita guiada polo bai
rro xudeu da vila chamando 
ao telefone 988-471275. 

Ribadeo 
• EXPOSICIÓN$ 

Os OFICIOS 

Na Casa de Cultura Mostra 
de fotografías sobre Oficios 
tradicionais galegas. 

• FOTOGRAFIA 

VACAS 

Exposición de Mariano 
Grueiro até o 30 de agosto 
no Bar Ancla. 

•MÚSICA 

SINFONIETI A VIENESA · 

O dia 20 de Ágosto ás 21 
horas no Auditorio do Pazo 
de Congresos, cbncerto 
desea orquestra criada en 
1986 polo mestre Kurt 
Rapf, con alguns dos me
llares profesores da Filar
mónica de Viena. Trearán 
a Pontevedra un programa 
da Saga Strauss. As entras 
custan 500 pesetas e poran
se á venda no Teatro Prin
cipal e no Pazo de Congre
sos o día da actuación. 

Redondeta 

_ • MUSICA E TEATRO 

NOITES MAXICAS oos 
VIADUCTOS 

Rock'n'dela no que actuarán 
Nochení e Quiste Sacro . A 
programación conclue coa 
actuación de Na Lúa o sába
do28 de Agosto no auditorio 
da Casa da Torre. 

Ribeira 
•MÚSICA 

BERROGUETTO 

Dentro dun programa que se 
desenvolve todo o mes de· 
AgoSt:o, ~ 20 de Agosto terá 
lugar o 11 Encontro de Can
tareiras Reondelanas, menr -
tres que o sábado 21 está pre
visto o Obradoiro de Cultura 
Tradicional Ultreia. O rock 
local terá acollida o dia 27 
ca IV edición do festival 

Rihadávia 
•FESTAS 

fEST A DA lSTORIA 

Un dos eventos centrais do 
verán é a Festa da lstória, 
que este ano cadra o sába
do -28 de Agosto. Unha 

No Paseo do Malecón o 
dia 20 ás 22 h. 

AR.ua 
•FESTAS 

FEIRA DO VIÑO 
DE VALDEORRAS 

Os dias 20, 21 e 22 de 

Agosto celébrase a III edi
ción destas Feíta na que es
tarán representadas a mei
rande parte das bodegas da 
comarca. A Feira realfzase 
no paraxe de O Aguillón, 
na beita esquerda do enco
ro de San Martifio (A 
Rua). Adema is da activida
de feiral haberá actuacións 
folk, a banda de música de 
Barbadás, a Banda de Gai
tas Abertal de A Rua e un 
tren turístico percorrerá a 
localidade. 

San Salvador 
de Lourenzá 
•MÚSICA 

O CANTO DAS PEORAS 

Dentro do ciclo Galicia 
nos Sentidos recital do 
Trio Graba (piano, 
violoncelo e violin), con 
obras de Beethoven, 
Groba e e Mendelssohn . 
Odia 27 ás 20,30 h. 

TRIOÜROBA 

Recital do Trio Groba 
(piano, cella e violCn), con 
obra de Beethoven, Groba 
e Mendelsson, Venres 27 
ás 20.30. 

S ntiago 
• EXPOSICIÓNS 

ACEITAR CARAMELOS DUN 

DE.SroÑECIOO 

Obra de Montse Rego , 
bolsos, xoias, cerámicas e 
mobles realizados .para ex; 
poñer na galeiria Trinta. 
Aberta até Setembro. 

LIBROS DE ARTISTA 

Acolle libros de máis de 
un cento de autores, con 
diferentes formatos, desde 
o escultórico ao de superfi
cie plana, realizados en ce
rámica, madeira ou metal 
musical. No Pazo de Ben
dafia. 

NOVAS DoAZONS 

No Museo Granell p de
mos contemplar a col c
c ión do pintor Eugenio 
Granell cedida á Funda
ción ·que leva o eu n m . 
Está composta por un 
cento de obras entre os 
que destacan artistas co
mo Picasso, Laxeiro, Ur
bano Lugris, Miró e moi; 
tos outros. 

CAMIÑODE 
SANTIAGO VIRTUAL 

Unha nova forma de via-

Vacas. 
Expo11Ción 
fotográfica 
en Ribadeo. 

s 

' 
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O Camiño 
nos libros. 
Exposición 

blbUogtófico 
na Casa da• 

Artes de 
V190. 

s.m-iocle 
Santo André 

deTebddo. 

A Rede 

xar polo Camiño e polo 
tempo sen ter que moverse 
de San Martin Pinario. 
Aberto até o 31 de De
cembro. 

DOUBLE TROUBLE. 
COLECCION 
PATCHETI 

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 coñeci
das figuras históricas: Mar
cel Duchamp, Man Ray e 
Joseph Beuys e os artistas 
máis polémicos da actuali
dade: Chris Burden, Mike 
Kelley, Charles Ray, 
Cindy Sherman e Kiki 
Smith. Trátase dunha co
producción conxunta do 
Museo de Arte Contempo
ránea de San Diego e o 
Auditorio de Galicia. Lu
gar: Sala de exposición do 
Auditorio de Galicia e 
igl ia de Santo Domingo 
de Bonaval até o 5 de Se
tembro. 

KuKA CEBALLOS 

A libraría María Balteira 
acolle unha mostra dos 
seus óleos. 

COLECCION CAIXA 
GALICIA 

Na Sala lsaac ~ Pardo 
do Auditório de Galicia, 
podemos ollar a a mostra 
da Colecci6n Caixa Galicia. 
Unha escolma de máis de 
sesenta obras de escultura e 
pintura. 

KVMBHA MELA: 
PASOS CARA A 
lNMORT ALIDADE 

Exposición de fotografías 
acompañada por unha pro
xección continuada de 
transparencias do israelí 
Shimon Lev. Kumbha Mela 
(ou festa da cántara) con
memora unha mítica pele
xa entre os deuses e os de
m nio pola p esións da 

arad Néctar, esencia 
da inmortalidad . Até o 5 
d t mbr n Museu das 
P regrinación . 

HOVAS ............. 
1 1 

SITIO ÜALEGO 
DA CIÉNCIA FICClO~ 

i~{f qoweb.us.c.esf Cf/j~/GalCF 

•TEATRO 

XELMIREZ OU A 
GLORIA DE 
COMPOSTELA 

Baixo a dirección de Vidal 
Bolaño e cun extenso re
parto, o Centro Dramático 
Galega representa a obra 

de Daniel Cortezón, na 
igrexa da Compañía. Re
cuperación dun texto de 
exaltación xelmiriana para 
o tempo do Ano Santo. 
De Martes a Sábado, ás 
once da noite, até o 3 de 
Setembro. 

TITERES CHACHIRULO 

Na Sala de Tfteres Sant 
Yago. Os xoves, venres, 
sábados e domingos ás 
13 h. 

•MÚSICA 

MUSICA EN BENDAÑA 

O dia 23 de 21 a 23 ñ~ras, 
Maria Vinen e o grupo 
Malaika interpretarán bo
leros dentro do ciclo Músi
ca Popular Cubana e Cari- · 
beña. O 25, de 20 a 21 
horas, o duo Breton inter
pretara obras de Bach, So
lov iov, Mozart e Lebar 
dentro do ciclo e Grandes 
compositores. No Pazo de 
Bendaña está instalado o 
Museu Granel! con expo
sicións permanentes. 

i 
•VISITAS GUIADAS 

CASCO ANTIGO 

Visitas ao casco antigo, 
desde a Praza da Inmacula
da ás 11 e 18 h. 

aldoviño 
• SENDEIRISMO 

SANTO ANDRÉ DE 
TE:IXIOO 

Excursión a Pé ao santuá
rio, o domingo 22 de Agos
to. lnformación na Casa de 
Cultura do concello 981-
487666. 

Vigo 
• EXPOSICIÓN$ 

ARQUIVO PACHECO 

Co título de "A memoria 
revelada" expons até o 29 
de Agosto o material ini
cialmente restaurado do 
Arquivo Pacheco. Na Casa 
das Artes e a Historia. 

HOMENAXE A BILUE 
HOLIDAY 

Colectiva de pintura con 
obra de Rufino Peral, An
tela, _Masías, Qu inteiro, 
Mifio e M. Sobride. No 
Café Uf. 

ARTE DECORATlVO 
ORIENTAL 

Na Galerfa Saga exposi
ción de pintura, escultura 
gravado e cerámica do 
Extremo Oriente. As di
nastías roáis famosas como 
a Ming e a Tange o budis
mo, están presentes na 
ro ostra. 

OCAMIÑO DE 
SANTIAGO NOS 
LIBROS 

Mil anos de historia... Mil 
libros para coñecela. Baixo 
este epígrafe acóllese a ex
posición bibliográfica que 
podemos contemplar na 
Casa das Artes, organizada 
pala Asociación de Amigos 
dos Pazos e a Federación Es
pañola de Asociacións de 
Amigos do Camiño de San
tiago. 

Anúncios de balde 
• Vendo comlcs a prezo interesan
te. Chamar a Antón Lodeiro no teléfo
no 981-241239. 

• Grupo de rapaces seguidores 
da Patria Galega necesita axuda 
económica, social e humanitária, pa
ra poder manter a sua sede e así de
senrolar as suas actividades de for
ma digna. Mandar axuda material ao 
Apartado 1262. 32080 Ourense. 
Asociación Xuveil Pioneiros .. 

• Portugués de 23 anos buscá co
rrespondente. Rapaza galega (ou 
rapaz) para corresponderen-se como 
amigos pelo correio. António José 
Mascarenhas Cristováo da Silva. Á 
dos Cáos. Rúa da Liberdade, viv. M. 
R. Lopes 22 esq. 2670-341 Loures, 
Portugal. 

• Quero contactar con quen viva 
na raía reciba perfei1amente o sinal 
das canles portuguesas, preferibel
mente a RTP-2 e a SIC, para que me 
poidan gravar os filmes que emiten 
nestas canais, de excelente calidade 
e con subtítulos. Eu poderia inter
cambiar con clásicos do cinema co
ma Kubrick, Renoir, Wilder, Murnau. 
coresallo@oem.e ou Fernando Co
res Allo, Rúa do Naval, 5. 36626 llla 
de Arousa, Galiza. 

• Xa está na rua o n2 O da nova re
vista-catálogo de Sons de Lulta. Se 
nom a recebes na tua morada podes 
pedí-la a: Caixa dos Correios 3242 -
36280 Vigo, ou bem chamando o te
lefone 986-226775. 

• 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
de. Xoán 981 577 008 Rua de Teo, 32 

Compostela. 

• Profesor de formación vial e di
plomado en maxistério, oferécese 
para traballar en auto-escala; 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 (moi bos títu
los). 900 pta. unidade. Tamén vendo 
alguns outros. Para información e lis
tado chamar ao tlf. 986 43 38 30, pre
guntar por Soaxe. 

• Vénde-se gaita galega tradicional 

totalmente nova, 70.000 pesetas. in
teresados chamar aos teléfonos 988 
213 742 horário dé 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 aUas lingüístico galego: 
volume 12 (dous tomos), volume 22 

(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 branca e ne
gro coa lende "Simboloxia Fascis-. 
ta fora da Galiza" e deseño de Le· 
andro 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 Heliofifas 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. 
Apartado 135, 36.860. Ponteareas. 

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

• A Ass0mbleia da Mocidade Indepen
dentista editou o N2 4 da sua revista 
nacional Terra Livre, com artigas so
bre a Reorganiza~m da organiza~m 
juvenil catalana Maufets. Encomendas 
ao apartado 2.103 de Compostela 

• Cursos de verán de idioma ru
so. Nos meses de Agosto e Setem
bro, impartiremos istes cursos a to
dos os niveis, no noso local de Mar
qués de Valadares 14-1 2, ofic_ 5. Ta
mén ternos cursos de veran nas Uni
versidades de Moscova, San Peters
burgo, e en famílias. Máis informa
ción no teléfono 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 C6clto informa 
que: 1) Para conseguir o n2 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-Dito está esgotado, 
mas sairá publicado integramente no 
n2 5 da revista Terra Uvre da AMI. 3) 
O grupo Além do Cócffo apoia a con~ 
vocatória unitária do independentismo -
galego o 25 de Julho em Compostela:-

• Véndese gaita galega, 45.000 
pta. lnteresa9os chamade ao teléfo
no 981213803. 

• Grupo lndependista basco pide 
axuda económica. Quérennos pe
char a sede e ternos que 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
T aldea. 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 Galego {Ensi
no Médio), na província da Coruña 
por outra na província de Ponteve
dra. Interesados chamar ao teléfono 
986 204 77 4. Gratificarase. 

• Queres ajudar-nos a distribuir o 
Falcatruada'zine? Escreve-nos ao 
apartado dos correios 4.190 CP 15.011 
da Corunha. Este n2 3 inclue: entrevis
tas a Wisdom, Humilladoiro, Batzak, 
PPH, Use of Abuse; poemas de Emma 
P. tombardia, resenhas literárias.:. co
lal:>ora com a publica~o mais subversi
va do panorama fanzineroso!!! 

• Grupo Independentista do pavo 
Basco vende 2 camisetas de todas as 
cores ao prezo de 5.000 pta. as duas, 
unha é Euskadi independiente e a ou
tra Presoak ka/era. Moi bonitas. Man
dada os cartas, número de talla e o vo
so enderezo e en 1 O dias recibirédelas. 
Baraka-Taldea. C/Ekonomia n2 17-4 iz. 
CP 48902 Baracaldo (Vizcaya)• 
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BOLSEIROS 
DE CAIXA GALICIA 

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

MlGUEL COPON 

A galeria Ad Hoc acolle 
durante estes dias a mostra 
de pintura de Miguél Co
pón. 

PINTURA ESPAÑOLA E 
FLAMENCA 

Na Casa das Artes encon
trase unha de Pinturas an
tiguas, españolas e flamen
cas. No mesmo lugar, su
bindo ao segundo andar, 

y A O T E R O R A R K C Q M A 

A I D Q C Z O N Z N G E Q D A 

T P M E L F I P A O T Z C V U 

L M e J p M Ñ u E M L X e B z 
A F G Z A D M X J A W F O H J 

T s E L A V s o e R A M u E e 
P T L U X C A O Z E N O Ñ B U 

C O A D A S O L D S A T A Y Q 

G ~ X D H M X O C O R A G G M 
_K_A_It-\)_B-~~~a-

R H C M S T K X O L H I I J S 

Z A Z F X V Y Ñ V R Y O M O O 

e s A z u o B I N A D e V Ñ K 

Once futbolistas galegos en Primeira División. 

SOLUCIONS 

AO CALDO DE LETRAS 

Vilamarin 
•FESTAS 

FESTA DA HORTA 

O 21 de Agosto celébrase a 
Festa da Horta e o 4 de Se
tembro a Romaria dos Faroles. 

Vilano va 
de Arousa 

podemos ollar a Colee- meida) está aberta a mos-
• FOTOGRAFIA 

ción Torras. - tra do pintor portugués 

VrcroRRErs 

Na Casa Arines (Praza Al-

Victor Reis baixo o título 
Romántico, Gótico e Ma
nuelino nos Caminhos de 
Santiago. 

EXPOSICION 
COLECTIVA 

Na Casa de Cultura atá o 
31 de Agosto.• 

• 
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·Voltará o Demo_ás ruas.de Pontevedra? 
-0- X. ENRIQUE ACUÑA 

Se alguén · noA o· re.média o dia
bo cumprirá médio século. sen 
sair polas ruas de Pontevedra. 
Facíao desde tempo imemorial 
-e non é concesión retórica
en vésperas do dia de San Bar
tolomeu, a fin de meterlle temor 
aos parroquianos afincados no 
pecado e converterse en prota
·gonista ante· os nenes medoñen
tos. Agatuñando pelas pedras 
agardaba que a gaita e o tambo
ril desen a orde da sua saída. 
Tomaba as ruas enlousadas da 
cidade veÍla e estabelecia os . 
seus infernais domínios en Pon- · 
tevedra por unha soa xornada. 

Tal festexo perdeuse e o demo 
convertido en trasno perdeuse 
na desmemória. En tempos 
modernos tal devoción satánica 
non gozou de xenerosidade 
nengunha entre aquela caste 
de pluinillas capaces de esgo
ta r os adxectivos laudatórios 
para os sermóns da Santa Mi
sión · xesuítica ou os da impe-; 
nitente Venerable Orden Terce
ra. De tal xeito que quen pro
cure o pasado do Demo no co
lunário da prensa vilega de se
guro non dará con el. O Cerno 
de Pontevedra non foi ninguén 
entre os gacetilleiros locais. As 
crónicas de estío reservábanas 
para as kermesses monteristas 
de Lourizán, os saraos besadis
tas en Poio, as visitas a Buga
llal 'na Parda e·os bailes riestris
tas da Caeira. Adocenadas fes
tas de agosto ben distintas do 
San Roquiño dos mariñeiros da 
Moureira e das do San Bartolo
meu dos artesáns. Xa desde 
meados do século XIX o-culto a 
Nosa Señora do Refuxio -me-
11 o r coñecida · _como A 
Peregrina- víñanlle . collendo 
sítio e lugar a devocións máís· 
tradicionais e ,populares. San 
Roque e San Bartolomeu eran 
as festas maiores do agosto 
pontevedrés compartidas pola 
viciñanza do arrabalde mariñei
ro e o dúriha vila ajnda daquela 
amurallada. 

O · rexisto culto da cidade non 
reparou no demoníaco e nesta 

O debuxante Agostiño Portela deixou ~ns~i:icia do Deme- en 1947. 

orixinal versión pontevedresa 
de Satán. Cronistas e historia
dores esqueceron a saída do 
averno por unha xomada. Un . 
demo que saía vestido coas ga-
l as próprias do 
seu ofício infer
nal e armado do 
tridente preciso · 
para amolar a 
peóns e asustar. 
os ·.rapaces. Era 
cousa dos nenos 
e dós pobres ·e 
case nen s.eque-
ra do5. cré~os. , \ . 

Párroco tras pá.; . ; i 
~~~~o~:u -f~r~~ } : · __;. 
suportando unha ·· . , 
tradició~ que te~ ) I'-. _ 
esquec1da a on- · \.-'-
xe. Se tal ceri.:. 
monial viña dos 

. tempos da 'désaparecida igrexa 
de San Bartolomeu o Vello, e~, 
se no seu' adro medieval cam- . 
paba Lucifer, non foi constata-

do airida polos estudosos. Só 
da época .máis recente consér
vanse o testemuño artístico de 
Agostiño Portela e unha peque
na glosa dun V.icente Risco 

-tan f eito á de
m o n ol oxi a- na 
que recomenda
ba a respeito da 
emerxéncia te
rrena do diabo 
que se cadra, 
millor lle fora 
quedar onde es
taba. 

Bombas e gai
teiros tiña a difí
cil misión de avi
sar aos viciños 
que o Demo an
daba polas ruas. 
Un Defno o pon
tevedrés do que 

· se dicia ql!e pri
meiro ano que se atopaba un 
ante el asustaba, logo, ao ano 
seguinte, non se temía e des-· 
pois xa un se facia amigo del. 

Unha amizade normal sabendo 
que o luciferino vivia na vila to
do o ano como un viciño máis. 
Por moitos anos tal ofício infer
nal levouno ás costas o célebre 
Dominguiños. Antigo aprendiz 
de electricista foi a máis na vida 
vendando décimos de lotería, 
mais a sona veulle de terse 
convertido naquel demo ren
queante, famélico- e algo suxo 
do que fuxian nenos e nenas. A 
sua galla e as suas cadeas da
ban repelus aos raparigos, pero 
de cando en vez Dominguiños 
tiraba algun caramelo botando 
frases, iso si, na fala do interno. 

A saída do Demo abría unhas 
festas de sona que presidia con 
pompa o Arcipreste do Morrazo 
na própria festividade. Nos me
llares anos do século mesmo se 
cantaba a "Misa en honra do 
Apóstolo" de Tassi armada polo 
mestre Taboada, mentres que 
no altar quedaba exposto o S. 
D. M. Unha pompa relixiosa ben 
distinta da protagonizada por 
Dominguiños no seu rueiro e pe
las verbenas que animaban os 
eirados do Pan e das Galiñas. 

Dominguiños morreu en 1955 
lembrado por Cuña Novás co 
seu inseparábel pito entre os 
beizos. O costume de sacar o 
cierno moito perdeu desde o 
óbito. Foi o mellor Demo. Des
pois ninguén se atopaba a gas
to naquel disfarce escarlata nen 
tampouco ninguén soubo supli
car dádivas tal como o facia 
Dominguiños pola rua da Com
pañia. 

O caso foi que tal déficit diabóli
co foi ben aproveitado por quen 
pensaban que tal celebración 
demoníaca non viña a canto 
nunha Pontevedra tan fina e 
aseada na que viña de instalar
se o progreso, erixindo un no
vo culto en forma de factoría de 
Celulosas. O párroco de San 
Bartolomeu agachou o astroso 
uniforme de tal personalidade 
vergoñante e á vez cumpriu as 
modernidades do Vaticano. Foi 
a morte civil e relixiosa do De
mo. Outros diabos campaban 
xa na Boa Vila. • 

O mundo 
de Sucasas 

XOSÉ RAMON POUSA 

A gardei escribir este artigo 
deica o último momento 
por se remataba o mun, 

do e estas liñas fadanse innece, 
sarias. Afortunadamente, o 
mundo ten máis vidas que os ga, 
tos e por desgracia, haberá que 
seguir a traballar. Virán novos 
eclipses e non faltarán agoreiros 
do mundo no que quizais predo, 
minen as desgracias, asf como 
optimistas máis ou menos utópi, 
cos que porán luz na nosa exis, 
tencia. É a vida. Para facela 
máis doada, dentro deste mun, 
do-marco que nos envolve exis, 
ten outros mundos as veces por 
descubrir. Mundos como o do 
pintor Sucasas que estes días es, 
tá a eclipsar Pontevedra cunha 
macro,exposición antolóxica 
que fai certa aquela definición 
marxista da arte como "expre, 
sión suprema de todo o que os 
homes sinten en común". Ante 
os cadros de Sucasas un non só 
sinte a necesidade da -art , 
nón qu percebe a per onalida, 
de indiscutfbel do arti ta e palpa 
a reaJidade de Galicia com po
vo. E algo semellante a cando 
observarnos e no deixamo cau, 
tivar pola imperfección da ar, 
quitectura románica. Todo o 
que Galicia pode er e non er 
está reflexado na figuración de 
Sucasa. 

Sucasas rompe coa indifer ncia, 
con esa sen ación de ertirno 
extranos que nos invade cando 
contemplamos o traballo doutro 
creadores, plásticos ou non plás, 
ticos, que non acadan a no a 
identificación. O pintor -de 
Lalín como Laxeiro- recolle 
nos seus óleos a rnorte da cultura 
labrega, represemada por figuras 
deformes e monstruosas en moi
tos casos, ás vece enmascaradas, 
pero cheas de vida, de carnalida
de, me mo de paixón. Como no 
Pórtico da Gloria do Mestre Ma
teo, na pintura de ucasa e tá 
pre ente a cobiza, a luxuria a 
envexa, a gula: o "pecado " da 
humanidade, en definitiva. 

V oLVER Ao REGo 

Cada vez que se fala da 
violéncia de baixa. in, 
tensidade, Xosé Mén, 

dez Álvarez, de cincuenta 
anos, empregado de comércio 
durante os últimos trinta e ho, 
xe camareiro, repartidor de 
butano, empregado de mudan, 
zas e o que se tércie, segundo 
veña o mes, cada vez que se fa, 
la de violéncia de babea inten, 
sidade, dicimos, Xosé pensa 
nas Empresas de Traballo 
Temporal. Di que el, ·como pa, 
rado, é médio home e que un, 
ha ETT fai que te exploten 
dous empresários. • 


