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Cons~tucional Hes permita criar 
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iden~dade senlleira dos poetas 
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Aleivosia estival 
A espada de Damocles da supertaxa do leite pende outravol, 
ta sobre o campo galega. Dez das trinta mil explotacións ac, 
tuais están en perigo imediato de desaparición ameazadas 
por unha multa conxunta de 2.100 millóns por "exceso de 
produción". Lonxe de periodos eleitorais as administracións 
centrais e galega encóllense de ombreiros ·e adícanse a cum, 
prir o seu papel de recadación sen atender as revindicacións 
das· organizacións agrárias. Os dados proporcionados polo 
Sindicato. Labrego Galega son estarrecedores, e loxicamen, 
te, a pesar da época estival, van intentar promover mobiliza, 
cións. Do ano 90 a hoxe teñen desaparecido 70.000 exp\o, 
tacións e a pesar cliso as que quedan seguen a ter problemnas 
de sobrepaso de produción. Unha mala negociación e a falla 
de peso político de Galiza tanto no Estado como en Europa, 
propícian esta crítica situación. Sabedores da canseira que 
producen anos de mobilizacións os dirixentes do PP, sen 
eleicións autonómicas imediatas, deixan ir a situación, ao 
igual que fan coa negociación pesqueira con Marrocos: 
Gandeiros e marifieiros están chamados a petar na mesa.+ 
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ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 1 O DE AGOSTO DE 2000 

O sector audiovisual galego garante o traballo de vários miles de persoas. 

·A TVG enceta unha nova xeira de estreas e ·as actores exixen o cumprimento do convénio 

Galiza en éxtase audiovisual 
-0- SANTI CARBALLIDO 

O pasado dezasete de Xullo presentábase "Rias Baixas", un ha nova série de fición que emitirá a 
Televisión de Galiza a partir do virideiro mes de Setembro. Após do éxito incuestionábel de "Mareas 
Vivas", cuxa trama é apresentada nas diferentes circunstáncias e situacións dunha vila imaxinária 
da Costa da Marte, a nova série trasládanos á comarca do Salnés, nomeadamente á vila de Cam
bados, onde o protagonismo xirará ao redor dunha família de ricos viticultores. Esta nova oferta supón 
só a ponta do iceberg dun proxecto que a dirección da TVG prevé consolidar en próximas temporadas. 

canle autor:iómica prevé a emi
sión no exercício deste ano de 
sete séries de fición, entre as 
que cómpre salientar como novi
d ad e, ademais da devandita 
"Rias Baixas", a recentemente 
apresentada "Galicia Express" e 
outras como "Avenida América" e 
a minisérie dirixida por Antón Do
bao "Un mundo de histórias", que 
constará de sete capitulas. ·Asi e 
todo, a Televisión de Galiza pro
xecta xa unha produción dunha 
hora diária de duración que, so o 
título de "Miranda"chegará próxi
mamente aos fogares galegas. 
Asemade está prevista a conti
nuidade das vellas e coñecidas 
séries "Mareas Vivas" e "Pratos 
Combinados", a primeira das ca
les se atopa en rodaxe dos capí
tulos que van desde o corenta ao 
cincuenta e dous. E todo isto e 
algo máis é o que algunhas vo
ces comezan a denominar o es
tourido das producións de fición 
na televisión galega. 

O fenómeno "Mareas Vwas" 

En 1994 a daquela nova equipa 
directiva da TVG, dirixida por" 
Anxo Quintanilla partia con tres 

. . ' 

. 
obxectivos chave. Por unha 
banda o de concretar a vocación 
de servizo público da cadea, por 
outra, a redución 

audiéncia fronte ás cadeas de 
ámbito estatal foi exportada re
centemente tanto a T elemadrid 

da débeda acu
mulada e, por últi
mo, a procura da 
criación dun sec
tor p·uxante en 
producións de fi
ción. O fenómeno 
críase dentro do 
proxecto 94-96 e 
a fición era un 
dos produtos es
trela. No 1995 co
mezou a emisión 
da comédia "Pra
to s Combina
dos"e un ano des
po is tocoulle a 
quenda a "A famí
lia Pita". 

Oeste xeito foise 
alimentando a 
ídea que no 1997 
suporia o proxec
to de "Mareas Vi
vas". Esta série, 

1 
Mareas Vivas, 
logo de duas 
temporadas ·de 
emisión e 
numerosos 
prémios foi 
exportada 
re.centemente 
tanto a 

· Telemadrid 
como á canle 
basca Euskal 
Telebista" 

como á canle 
basca Euskal Te-
1 ebista. Despois 
de cumprida a 
primeira fase do 
proxecto o direc
tor da TVG non 
dubida en confir
mar a seriedade 
do proxecto ini
ciado e ademais, 
segundo o pró
prio Anxo Quin
tanilla "estamos 
a ser un ponto 
de referéncia no 
Estado españo_I 
entre as cadeas 
autonómicas." 
Nembargantes, o 
principal obxecti
vo e alicerce da 
supervivéncia da 
actual fervura 
das séries de fi
c i ó n en Galiza 

lago de duas temporadas de 
emisión e acadar numerosos 
prémios, copando os índices de 

segue a ser a ex
portación e para tal fin os ingre
dientes principais son a calidade 
e as audiéncias . 

Outro dos aspectos máis subli
ñados e singulares oferecidos 
no seu día por "Mareas Vivas" 
foi a novidade do tratamento 
lingüístico da série. A introdu
ción das variábeis dialectais do 
galega occidental, inéditas até 
ese intre nas producións televi
sivas en Galiza aparecían na 
nova série con todo o seu pulo 
e coas léxicas controvérsias 
pala desconfianza e mesmo 
polo pudor que isa suscitaba. 
A sua inclusión en "Mareas Vi
vas" debíase a unha cuestión 
de "débeda coa língua" afirma 
Anxo Quintanilla, quen tamén 
sinala que "os dialectalismos 
sempre serian mellar acepta
dos na fición que neutros pro
ductos televisivos." Xa que la
go, a série "Rías Baixas" reco
llerá asemade os rexistros fo
néticos característicos do blo
ca occidental na comarca do 
Salnés. A diferéncia neste 
ponto en relación a "Mareas 
Vivas" supón "non deixar de la
do aspectos como a gheada 
ou o seseo, senón darlle pulo 
a outras peculiaridades lingüís
ticas." 

Pasa á páxina seguinte 

·' . ' ¡ ,,) 1 , a ·.:·. 1 ' .... :,.. , J \. l. ·.. , ... , • • 1 ~ 1 - ,.) !'"- 1 ' ... : \ 1 1 
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Vén da páxina anterior 

Acordos con outras canles 

Ademais da promoción e impul
so das producións de fición tele
visiva o cinema tamén se atopa 
nunha fase de inusitado balbor
do e actividade no naso país. A 
Televisión de Galiza canta este 
ano con quince proxectos, dos 
cales dez xa están en marcha. 
Pero a pedra filosofal da cine
matografía galega precisa segu
ramente dun "Mareas Vivas" e 
para iso dende a direci(>n da 
canle autonómica barállanse di
versas fórmulas mercantis para 
acadar a sua viabilidade. Anxo 
Quintanilla resume esta receita 
en "producir, vender e volver a 
investk." 

No apartado de documentais 
as causas semellan estar máis 
encarreiradas. A TVG estreou 
o pasado Luns 31 de Xullo a 
docusérie "Vida nas mareas" 
que segundo a própria cadea 
"busca na Costa da Morte, a 
zona que inspirou a série "Ma
reas Vivas", as relacións esta
belecidas entre realidade e fi
ció n e as diversas maneiras 
nas que se influen mutuamen
te." A produción consta de seis 
episodios de média hora de du
ración. Pese á releváncia deste 
paso cara ao documentalismo, 
este eido séguese a considerar 
como de maior complexidade 
dende o ponto de vista mer
cantil. 

O acordo entre a TVG e Canal 
Plus -asinado o pasado mes de 
Xullo cunha vixéncia de tres 
anos- revélase como un ali- · 
ciente mais e semella un apoio 
fundamental para o futuro da 
produción audiovisual galega. 
A colaboración entre ambas as 
canles supón para a TVG a 
ampliación orzamentária e, co
mo afirma o seu director, "unha 
fiestra de prestíxio". Ademais 
prevé a sua participación con
xu nta na compra de dereitos 
de alomenos tres obras cine
matográficas producidas por 
empresas independentes ga
legas cada ano, asi como a co
produción, tamén con periodici¡ 
dade an·ual, dun mínimo de 
duas obras audiovisuais para 
televisión. 

Como consecuéncia desta 
alianza, tanto a TVG como a 
canle estatal de pago veranse 
na abriga de mercar cada ano 
non menos de duas obras au
diovisuais de produción pró
pria da outra canle. A inova
ció n, a calidade e a imaxe 
dunha Galiza "en positivo" 
constituen o eixo central que 
sustenta o devandito acordo. 
No que atinxe á colaboración 
con outras canles, a TVG man
tén aberto o diálogo coas ou
tras cadeas autonómicas e co
as estatais, agás con Telecln-

ESTA SEMANA 
ANOSATERRA 
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Un filón de actores 
Un dos colecti
vos máis bene
ficiados a priori 
da expansión e 
xeralización do 
audiovisual no 
naso pais foi 
con seguridade 
o dos actores. e 
técnicos gale
gas. Como a 
outros elemen
tos partícipes 
do momento 
actual, a sor
presa inicial 
deu paso ao 
convencimento 
de que se abría 

, un campo de 
traballo que os 
profesionais 
debían aprovei
tar. Foi nese 
ponto, contodo, 
onde comezou 
a tomar carpo 
o novo desafio 
e, carida este, 
o debate .. O ac
tor Xosé Ma
nuel Olveira 
"Pico", presi
dente da Aso
ciación Galega 
de Actores, Di
rectores e T éc-
n icos de Esce-
na afirma, sen 
dubidar, que, 
mália os bons 
tempos, "qui
zais non haxa 
tantos actores 
para tantas ·sé
ries." O proble
ma xorde, se
gundo Olveira, 
"do intrusismo 
profisional que 
se. orixinou a 
raiz disto". Se
gundo o colec
tivo de profisio
n a is da esce
na, a realidade 
actual oferece 
posibilidades 
de dar a coñe
ce r novas ca
ras, pero "con
siderando que 
isto non é nen
g un pasatem
po, é moito 
mais duro do 
que parece." 

Os actores re-

Xosé Manuel Oliveira "Pico". 

Os actores 
reclaman o 
cumprimento 
estrito e 
rigoroso do 
convénio estatal 
asinado hai 
cinco anos que 
regula as 
relacións · 
!abarais entre 
os produtores e 
os actores 

cinco anos -e 
prorrogado no 
1998- que re
gula as rela
cións laborais 
ehtre os produ
tores de obras 
audiovisuais e 
os actores que 
prestan os 
seus se·rvizos 
nas mesmas, o 
coñecido "Con
vénio do aúdio
vi su al". A de
vandita resolu
ción estabele
ce tres catego
r i as laborais 

. entre os profi
sinais da inter
pretación, que 
conforman o 
actor protago
nista, o actor 
sec.undário e o 
actor de repar
to. Entre estes 

·-tres grupos si
nálase un dis
tinto baremo 
de retribucións. 
En calquer ca
so, dende o 
colectivo de 
actores sinála-
se que "ainda 
que afortuna
damente son 
minoría hai cer._ 
tas produtoras 
que seguen a 
incumprir o 
convénio." 01-
veira tenta po
ñer o dedo na 
chaga e atopa 

· certo "voyeuris
m o" na situQ.
ción ''xa que 
pode haber 
xente disposta 
a ir ~ baixa con 
tal de sair na 
tele, coutándo
lles o paso aos 
profi sionais." 
Anxo Quintani
lla, director da 
TVG afirma 
que a canle 
autonómica 
"traballa con 
custes baixos". 
Pese a iso si-
n al a que o 
cumprimento 
do convénio "é 
unha exixéncia 

claman asemade o cumpri
mento estrito e rigoroso do 
convénio estatal asinado hai 

e asi llo -tacemos constar ás 
· produtoras c.oas que traballa
mos." • 

L--------------------------------~---------------~ 

co, "pola liña que mantén" si
nala Anxo Quintanilla. Outro 
ponto de capital importáncia 

será con seguridade a amplia
ción do mercado audiovisual 
galego cara a Portugal.• 

Producir e emitir 

3 
Nº 947 - ANO XXIII 

A TVG é a locomotora do sector audiovisual galego. 

"Inmadurez das 
proclutoras galegas" 
Unha das repercusións agar
dadas da auxe do . audiovisual · 
galega enxergábase na reacti
vación dos grupos de produción 
radicados en Galiza. Os puntos. 
de vista da TVG converxen coa 
perspectiva das produtoras, pe
ro a análise prévia difire total
mente. Maria lnácia Caballos de 
Zénit Multimédia, encarregada 
da produción de "Rías Baixas" 
, considera que se fixo necesária 
. a "maduraCión e 
estabilización da 

de aquí para outros clientes e 
para outras cadeas." A publici
dade é un mais que subtil incen
tivo para estas séries, que con 
porcentaxes de audiéncia próxi
mas ao trinta por cento do "sha
re" convértense en obxecto de 
cobiza para os anunciantes. 

A dirección da TVG considefa, 
nembargantes, que algo debe 
mudar na atitude e configura-

ción dos grupos 
de produción ga

TVG" para facer . A 
posíbel o mo • • ' 
mento actual d~ pubhcidade e 

legas para facer 
posíbel a consoli
dación do fenó
meno actual. An
x o Quintanilla 
manifesta a sua 
satisfación co de
s en vol vi mento 
cualitativo dal
gunhas produto
ras do pais, pero 
afirma con clari
dade que este 
sector "é ainda 
moi inmaturo, 
nós estamos moi 
por diante deles 
e está excesiva
mente fragmen
tado. En AGAPI 
hai máis de co
renta produtoras 
inscritas e isa é 
unha barbarida-

proliferación da un máis que 
fición en Galiza. b .1 . . 
A visión que te- SU ti lílCentlVO 
ñen as produto- t 
ras en Galiza, ao para es as 
igual que noutros séries que con 
lugares do mun- ' 
do, ~rnume a pri- porcentaxes de 
macia actual dos . .d. , . -
valores televisi- au 1enc1a 
vos locais. 

Mál-ia tratarse 
duhha verdadeira 
oportunidade pa
ra a produción 
galega indepen
dente semella ta
m é n manifesto 
que cos éxitos xa 
coñecidos dou
tras séries as exi-
x én c i as serán 

próximas ao 
30°/o do share 
convértense en 
obxecto.de 
cobiza para os 
anunciantes. 

de." O director da 
canle autonómica 

máis altas e o futuro ·estará ou-
. travolta na resposta das audién

ci as. Caballos opina nembar
gantes que "a sorte é que á 
TVG non lle queda outro remé
dio que protexer e aguantar a~ 
séries" para optimizar os investi
mentos. Xa que lago, as produ
toras, segundo a sua opinión 
"deben mirar tamén cara afora 
de Galiza e producir con xente 

galega salienta que a misión 
que a TVG está a exercer res
peito ás produtoras baséase no 
traslado da sua experiéncia "pe
ro non debe asentarse na práti
ca dun paternalismo constante." 
Quintanilla estima para o seu 
crecimehto o sector da produ
ción en Galiza "debe espabilar e 
sair do seu proteccionismo ac
tual."• 

A notícia do éxito de Mareas Vivas foi saudada con 
ledícia por todo o público. Rompianse unha manchea 
de prexuizos e complexos, cando a emisora pública 
galega era quen de botar .a andar, en coprodución, 
unha série enraigañada na realidade e que puña en 
primeiro plano non só unha variante dialectal do 

que se pode intervir pero que sempre debe ser 
benvido. Como se anunciaba hai anos, e ás veces se 
discutiu, a TVG estaba chamada a ser o grande_ eixo 

pero nesa mesma liña volve porse de actualidade 
unha reivindicación que anos atrás se fixo desde 
diversos sectores e q~e semella esquencida: a 
criación dunha segunda canle da TVG. O imenso · 
potencial da cultura do país, a crecente ill)plantación 
dunha indústria audovisual própria e sobretodo as 

· galega que facia cribel a situación senón uns 
personaxes creíbeis e cos que o público se 
identificaba doadamente, amén dunha boa realización 
e magníficas interpretacións. 

Ao rebufo de Mareas Vivas un sector que empuxa . 
comeza a facerse mellor sítio, acaso cun desorde no 

·que vertebrase o sector audiovisual e se o consegue. é 
porque na produción própria se aposta por contidos 
galegas, con alto nível de esixéncia formal, pero 
sobretodo con proximidade ás realidades do país, sen 
folclorismos· nen concesións á pa~focada, ben seña 
nos documentais -un filón enorme por explotar- como 
nas séries de ficción. 

A capacidade de vender estes produtos fóra redundará 
en que o sector se 'afortale e non sexa flor dun dia, . 

· demandas dunha audiéncia fatigada de parbadas 
Made in USA indica que ese camiño debe seguirse, 
toda vez que os estudos de viabilidade realizados 
indican que economica e tecnicamente é posíbel. 
Daquela o pulo do audiovisual deixará de correr o 

- perigo de ser unha miraxe temporal.• 
ANOSA TERRA 
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Admite o recurso e recoñece. qu~ ten fundameílto legal 

O Tribunal Constitucional abre a porta para que o BNG 
te~a grupo parlamentário en ano e meio · 
* P.B./C.V. 

Cunha celeridade que pon á 
vista o seu fundamento legal, 
o Tribunal Constitucional ad
mitiu a trámite o recurso de 
amparo do BNG contra a. re
solución da Mesa do Congre
so que lle impedia formar gru
po parlamentário próprio. Os 
nacionalistas estiman que O · 
tribunal dile senténcia dentro 
de ano e meio e agardan que 
lles sexa favc;>rábel. Daquela, 
o BNG terá grupo próprio 
contra a vontade do PP que 
impediu a sua constitución no 
comezo da lexislatura. 

O Tribunal Constitucional admi
tiu a trámite o recurso de ampa
ro apresentado polo BNG contra 
a decisión da Mesa do Congre
so de lle impedir constituir grupo 
parlamentário próprio e requeriu 
que nun prazo de dez dias a 
Presidenta do Congreso: Luisa 
Fernanda Rudí, lle remita os an
tecedentes que levaron á deci
sión tomada en Abril deste ano. 
Para o BNG a decisión do Tribu
nal significa que "o recurso está 
ben fundado e confirma que a· 
razón está da nasa parte'', .se
gundo o deputado e avogado 
Carlos Aymerich. O Tribunal 
Constitucional desestima arre
dor do 70% dos recursos que lle 
son apresentados. 

O BNG valora a rapidez coa que 
o tribunal estimou o recurso e 
agarda que responda á sua soli
citude de urxéncia, habida canta 
do dano que o retraso na emi
sión da senténcia pode ocasio
nar. Pola traxectória do órgano 
xudicial á hora de tratar temas 
con características parecidas, o 
BNG agarda que a resolución 
se ·emita nun prazo estimativo 
de ano e meio. 

Se a senténcia resulta favorábel 
ao BNG a constitución _do grupo 
parlamentário efectuariase de 
feito imediato e os nacionalistas 
recibirían a contia económica 
que non perceberon por non ter 
gwpo pFóprio. A cifra incluiría os 
60 millóns pala emisión por co- · 

. rreo .de papeletas e publicación 
eleitoral que só se reintegra ás 
organizacións políticas que aca
dan grupo máis a subvención 
por gastos de apoio ao traballo 
parlamentário. 

Precedente preocupante 

En canto á valoración política, o 
deput~do Cárlos Aymerich afir
ma que a "decisión do Tribunal 
pon de manifesto o cinismo polí
tico co que o PP actuou. Sabia 
que estaba a tomar unha deci
sión de forma ilegal pero queria 
impedir o impacto que a forma
ción dun grupo nacionalista ga
lega ia ter, ademáis da sua ho
mologación ao nacionalismo ca
talán e basca. Pretendían marxi
nalizar ao nacionalismo galega. 
Adoptaron unha resolución in
xusta a sabendas porque pon
deraron o alcance político da 

Os tres deputados do BNG aspiran a que o Constitucional dea vía libre á fonnación de grupo próprio. 

sua decisión. Trátase dun pre
cedente preocupante que ven, 
ademáis, de quen enche a boca 
talando do Estado de Dereito". 

-Para Aymerich, na decisión do 
Tribunal Constitucional de admi
tir a trámite o recurso ~o BNG 
pesa "o agrávio e a discrimina-

ción diante de dous casos idén
ticos -o de Coalición Canaria e 
o BNG- un por ser. aliado e ou
tro opositor do governo. A discri
minación ideolóxica está vetada 
na Constitución. Ademáis a Me
sa parte dun dado erróneo e é 
que os titulares para formar gru
po son os partidos cando, se-

gundo a Lei Eleitoral, son os de
putados de xeito individual". 

Reforma do regulamento 

As organizacións políticas con 
representación no congreso dos 
Deputados están a manter reu
nións para a reforma ~o regula-

"Foi o primeiro xesto absolutista do PP" · 
Despois da eleicións Xerais, ce
lebradas en Marzo do pasado 
ano, o pp valeuse dos cinco 
membros q'ue tiña n¡:i Mesa do 
Congreso para evitar que o 
BNG contara cun grupo parla
mentário con deputados cedi
dos por CIU e PNV~ Tanto o 

·PSOE, como IU como CIU vota
ron a favor da proposta dos na
cionalistas galegas pero a.maio
ria do PP permitiulle rexeitala. · 
Daquela, o BNG decidiu reco
rrer ao Tribuna1 Constitucional 
apoiado nos informes emitidos 
por prestixiosos xuristas. 

Para rexeitar o Grupo Parla
mentá.rio Galega o PP utilizou 
un argumento baseado no arti
go que di que para formar Gru
po Parfamentário deputados de 
unha ou várias formacións polí
ticas deben de reunir dous re
quisitos: xuntar cinco deputa
dos e ter máis do 15% dos vo
tos nas circunscripcións nas 
que se apresentaron. 

· O vicepresidente da Mesa , 
Francisco Camps, xustificou a 
decisión dicindo que non sabian 
que porcentaxe tiñan os deputa-

dos cedidos por CIU e PNV ao 
BNG. Este argumento era abso
lutamente contraditório -explica 
Carlos Aymerich, deputado do 
BNG. Primeiro porque era ben 
doado de averiguar a porcenta
xe só con acudir aos dados ofi
ciais publicados pota XÚnta Elei
toral Central do Ministério -do In
terior e· segundo 
porque se CIU e 

presidenta do Congreso de "su
peditar o Lexislativo ao Executi
vo" e de "non estar á altura das 
circunstáncias" por rachar "a 
sua primeira promesa de ser a 
presidenta de todos·~ . 

Os informes de Enrique Sán
chez Goyanes e García Enci- . 

· nar, dous desta-
cados constitu

o .PNV xa tiñan 
grupo é porque 
superan o 15%". 

Pala contra o 
que si aprobaba 
daquela o órga
no reitor do le
xi slativo era a 
constitución do 
Grupo Par'la
mentário Caná
rio co empréstito 
dun deputado 

1T anto o .PSOE 
como IU e CiU 
votaron a favor 
da proposta dos 
nacionalistas 
galegas' 

cionalistas, con
sideran plena
mente lexítimo 
o Grupo Parla
mentário do 
BNG. Sárichez 
Goyanes afirma 
que o regula
mento da cáma
ra "permite ex
presamente" 
que os deputa
dos que se ads
criban a un gru
po parlamentá-que lle fixo o PP 

a Coalición Canária. O BNG en
tendeu esta "arbitrariedade" co-

. mo "aberrante e froito da fóbia 
que o PP ten contra o naciona
lismo e contra o galega en parti
cular". Ao tempo culpou directa
mente a Aznar da decisión e á 

rio "procedan dunha ou várias 
formacións". Salienta, asimes
mo, que o regulamento permite 
a asociación de deputados que 
non sexfm membros de nengun 
grupo a alguns deste, para a 
determinación dos mínimos es-

mento da Cámara. A comezos 
de Xullo , Carlos Aymerich asis
tiu á xuntanza celeb rad a en 
Aragón en representación do 
BNG. Os nacionalistas galegas 
reclamaron unha maior clarida
de da normativa nas directrices 
que marcan a constitución dos 
grupos.• 

tabelecidos. "Só terán que cum
prir unha condición dispar do 
15% nas circunscripcións nas 
que apresenten candidatura". 
Sánchez Goyanes afirma que 
numerosas senténcias ·do Tri
bunal Constitucional viñeron 
afirmando até o de agora, que o 
dereito de participación política 
encarna o vincallo dos cidadáns 
co sistema democrático ou co
nexión cos princípios de sobe
rania do povo e do pluralismo 
político consagrado no artigo 1 
da Constitución" 

_Neste ponto tamén incide Gon
zález Encinar, secretário xeral 
da Asociación Española de Pro
fesores de Dereito .constitucio
nal. Este xurista di que "rexeitar 
a formación do Grupo Parla
mentário Galega seria situarse 
fóra da Constitución, pois esta 
estabelece a auséncia de man
dato imperativo, isto é, outorga 
aos deputados a faculdade de 
seren eles , e non os partifdos, 
os que formen os grupos parla
mentários na Cámara" . Polo 
tanto, os deputados poden ads-

. cribirse aos grupos parlamentá
rios que queiran.• 
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Os dous concellos colaboran coa Fundación na organización do Diada Galiza Mártir 

Bóveda será homenaxeado en Poio e·. 
Pontevedra na tarde do 17 de Agosto 
-0- P. BERGANTIÑOS 

A diferéncia doutras convoca
tó rias, desta volta a Funda
ción Alexandre Bóveda deci
diu concentrar os actos de ce-
1 e b ración do Dia da Galiza 
Mártir na tarde do Xoves 17 de 
Agosto. Os concellos de Poio 
e Pontevedra, governados po
lo BNG, colaboran no progra
ma que tamén despraza a 
concentración na cidade do 
Lérez desde a praza de Curros 
Enríquez até a de Santa Maria. 
Este lugar, no que está colo
cada a estatua de Castelao, 
acollerá a homenaxe popular 
balxo o lema Bóveda e Caste
lao, lrmáns, para lembrar que · 
este ano tamén se cumpre o 
cincuentenário da morte do 
autor do Sempre en Galiza 

Con este programa, que con
centra os actos poi a tarde, a 
Fundación Alexandre Bóveda 
quer darlle un arroupamento e 
significación especial á oferenda 
floral que tradicionalmente se 
celebraba na Caeira pola mañá. 
Este ano está convocada ás oito 
da tarde e contará, como é habi
tual, coa preséncia do alcalde 
de Poio, Luciano Sobral. 

Unha hora antes, ás sete datar
de celébrase unha oferenda flo
ral diante do sartego no que es
tá soterrado Bóveda no cemité
rio de San Amaro en Ponteve
dra. Neste acto participará Xai
me llla Couto e un membro da 
família de Bóveda. Previamente 
realizarase un acto relixioso na 
capela que comeza ás seis. 

Despois da visita á Caeira e a ofe
renda floral que se fará ás oito da 
tarde diante do monumento que 
neste lugar se ergueu con motivo 
do sesenta aniversário da morte 
de Alexandre Bóveda, péchase a 
xornada cunha concentración en 
"Pontevedra; cidade da que o diri
xente nacionalista do 36 foi nome
ado·fillo adoptivo o pasado ano. 

Este acto que tradicionalmente 
se celebraba na praza de Curros 

Enríquez, onde está situado o 
monumento en memória de Bó
veda inaugurado con motivo do 
cincuenta cabodano da sua mor
te, comeza ás nove da noite en 
Santa Maria, porque a primeira 
está en obras. O cámbio de ubi
cación fará que a concentración 
se desenvolva diante do monu
mento que homenaxea a Caste
lao. Igual que aconteceu na an
terior convbcatória, participará o 
alcalde da cidade, o nacionalista 
Miguel Anxo Fernández Lores. 
Falarán tamén un representante 
da Fundación e da família. 

A Fundación Alexandre Bóveda 
aproveitará a celebración do Dia 
da Galiza Mártir para anunciar que 
comeza a preparar a celebración 
do centenário do nacimento de 
Bóveda para o 2003. "Estamos a 
perfilar as líneas mestras que van 
incluir obxectivos moi ambiciosos, 
para a consecución dos cales ne
cesitaremos dun importante apoio 
social", explica Xosé Castro Ra
tón, presidente da Fundación que 
traballa na "recuperación absoluta" 
da figura de Bóveda. 

Actos no Valadouro 

Por outra banda o BNG de Al
foz, no Valadouro, ten convoca
do actos de celebración do Dia 
de· Galiza Mártir para o Domin
go 13 de Agosto. Todos os 
anos por estas datas a forma
ción. nacionalista desta localida
de conmemora a data cun xan
tar de· confranternidade que se 
vai celebrar no Alto do Castro 
de Ouro e con reparto de mate
rial_ durante toda a semana no 
·que explican o significado deste · 
dia e da figura de Alexandre 
Bóveda. 

Desta volta os actos coincide 
coa celebración do quinto ani
versário da asamblea local do 
BNG, motivo polo cal organizan 
unhas xornadas culturais nas 
que se vai tratar o pensamento 
político de Castelao e a sua vi
xéncia, o Xoves 11 as oito da 
tarde, e o Estatuto de Autono
mia de Galiza na 11 República 
(1931-36) o Venres 11 a mes
ma hora, na Casa do Concello 
da Ferreira do Valadouro. + 

Conmemoran. o vintecinco aniversário. 
do asasinato de Moncho Reboiras 
A Unión do Povo Galega está a 
preparar os actos cos que se 
conmemora o asasinato en Fe
rro! do militante deste partido 
Moncho Reboiras. As homena
xes no cemitério de lmo (Dodro) 
e Ferro! teñen este ano unha 
significaCión especial ao con-: 
memorarse o vintecinco aniver
sário da marte de Reboiras. 
Con este motivo a Unión da Mo
cidade Galega apresentará un
ha tirada especial de gravados 
elaborados por Xosé Blanco. 

As doce da mañá comeza o 
programa de ·actos que organi
za a U PG coa oferenda floral 
en lmo. Continuan pola tarde 
en Ferrol. Ás sete celebrarase 
unha concentración na rua da 
Terra diante do portal no que 

foi asasinado Mancho Reboiras 
o 12 de Agosto de 1975. Neste 
gcto político talarán Bautista 
Alvarez, presidente da UPG .e 
Bieito Lobeira, membro do Co
mité Central. A xornada remata 

• coa proxección do audiovisual 
sobre a figura de Castelao que 
elaborou a AS...,...PG. Con esta 
cita, que será as nove da noite, 
a UPG tamén quer dar unha 
significación especial ao Ano 
Castelao. 

Asimesmo a Frente Popular 
Galega fará un acto político no 
cemitério ás sete da tarde. la
mén AMI, APC, APCC e PL te
ñen convocado unha oferenda 
no cemitério a unha da tarde e 
outro acto polítíco ás seis na 
rua da T erra.+ 

ANOSATERRA 

Contra o anúncio de Fomento, 
Cuiña promete que a 
Transcantábrica chegará a Ferrol 
O Ministério de Fomento elixiu trazado para a Autovia 
Transcantábrica e optou polo máis barato; isto é, entrar 
pola Ponte dos Santos en Ribadeo e enlazar toa AutOvia 
do Noroeste en Baamonde, pasando por Mondoñedo e 
Vilalba. Con esta decisión consegue aforrar un feixe de 
cargos e enfrentarse tanto co Governo de Astúrias como 
con toda a Mariña. Para arranxar a desfeita, o conselleiro 
Xosé Guiña prometeu que Ferro! terá unha conexión con 
esa autovia, aindg_.que non aclarou se a mesma será polo 
interior ou pala Mariña. Guiña dixo que as alegacións se
rán as que determinen se o vial irá máis ao Norte ou máis 
ao SuL Aoque non se atreveu o conselleiro foi a dicer que 
a Transcantábrica vai dar servizo á Mariña, que quedará 
illada por decisión do governo amigo de Madrid. Por su
posto, Guiña dixo que quen negue que Ferrol vaia estar 
conectado coa Transcantábrica é un "mentireiro e un ma
nipulador".·+ 

5 

Anuladas ·as normas subsidiárias de Forcarei 
A preparación das normas subsidiárias de planeamento • 
urbanístico do Concello de Forcarei era defectuosa, por 
iso o Tribunal Supremo decidiu confirmar a anulación de
cidida no seu dia polo Tribunal Superior. Unha família 

· apresentara un recurso de casación porque estas normas 
incluían na mesma finca da devandita família a abertura 
dunha rua, unha zona verde e unha construción a conser
var, coque se restrinxia a posibilidade de edificar, 
mentres as fincas colindantes convertíanse en solares. O 
Supremo considera que houbo unha violación da Consti
tución ao non respeitar o princípio de igualdade ante a lei. 
O Concello de Forcarei está governado polo PP.+ 

Galiza á cola no uso da internet 
Galiza, proclamada pola Xünta como paraíso das teleco
municacións, está á marxe da rede. Segundo unha análise 
realizada pola Asociación para a Investigación dos Meios 
de Comuncación con dados do Estudo Xeral de Meios, 
Galiza está nos últimos postas en canto ao número de 
usuários da internet. Se en Catalunya o 16,3% da povoa
ción usa a rede, na Rioxa o 15,6% e en Madrid o 12, 1 %, 
Galiza, cun 6,3% comparte con Castela-León o p9sto pe
núltimo no uso, só por diante de Estremadura (5,6%).+ 

Ven intencionalidade en tres lumes perto do. 
I 

encoro do Umia 
A coordenadora anti-encoro de Caldas, Cúntis e Moraña 
chama a atención sobre o feito de que se producisen tr~s 
incéndios perto das obras do encoro nos últimos tres me
ses. Pergúntanse a quen beneficia que se queimen tres 
montes "xa que os que se sinten perxudicados· son os 
proprietários e todas aquetas persoas que se preocupan 

. pola conservación do entorno natural e os viciños en xe
ral ". Coidan que "alguén está moi interesado en /impar o 
monte nestes momentos". Por outra parte, o Martes 8 de 
l\gosto os viciños da parróquia morañense de Grixó apre
sentaron no xulgado a valoración dos danos sufridos pola 
"ocupación ilegal das suas fincas" o pasado ano.+ 

Querela polas facturas millonárias 
do ·ex alcalde dos Blancos 
Unha talón de tres millóns de pesetas entregado nun con-

. cesionário para mercar un automóbil particular e facturas 
por seis millóns de pesetas gastadas en duas gasolineiras 
son alguns dos documentos en base aos cais o concello 
dos Blancos poñese unha querE;!la contra o ex rexidor. Xo-

.. sé Antonio .Rodríguez Ferreiro (PP) no· xulgado. A deci
sión tomouse en pleno con apoio do PSOE e do BNG na 
oposición. Segundo o actual alcalde, o popular Xoán Xosé 

· Puga, existen facturas millonárias por material da constru
ción e para a escola taller que nunca chegou ao 
concello.+ · 

A CIG pede a re6rada dos cargos polí6cos nos 
· tribu~ais das oposicións 
Ao redor de vinte mil opositores realizarán o primeiro 
exame para as oposicións da Xunta o vindeiro Outubro. A 
CIG vén de solicitar que se tomen "'edidas para garantir 
os principios de obxectividade xa o que "a composición 

. dos tribunais debe ser por sorteo entre os funcionários 
que.reunan os requisitos e non teñan o seu posto por no
memamento a dedo". No actual proceso de oposicións 
ofértanse 20 vacantes do grupo A, 6 do grupo B, 6 do gru
po C, 116 do grupo.O, e 125 do grupo E.+ 
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·artNIÓN 

UN NUMERO IMPORTANTE DE ORGANIZACIONS DE DIFERENTES AMBITOS DECIDIRON REALI

ZAR UNHA CAMPAÑA A NIVEL DE TOOO O EsT AOO EsPAÑOL SOBRE A POLITICA AGRARIA 

COMUN, BAIXO O LEMA "PAC PARA QUÉ? PARA QUÉN?" EN GALIZA, UN GRUPO DE ASO-

CIACIONS EST AN A POÑER EN MARCHA ALGO SEMELLANTE CO MESMO LEMA ECO NOME DE 

PLATAFORMA RURAL DE GALIZA. NESTES MOMENTOS ESTAN NA FASE DE RECOLLER 

APOIOS PARA QUE SE INTEGRE O NUMERO MAXIMO DE ENTIDADES QUE ACfUAN NA GALIZA. 

POR UNHA AGRICULTURA E UNHA ALIMENTACIÓN 
A FAVOR DE TODA A .SOCIEDADE 

A metade do Orzamento Europeu está.des
tinado á Polftka Agrária Comunitária 
(PAC). O debate aberto en torno á Axen
da 2000 é unha oporiunidade para que a ci
dadania europea se pergunte a onde van 
parar esas 50 de . cada 100 pesetas. A ci
dadania europea tiña que ter alomenos a. 
oportunidade de coñecer cómo ~e distri
buen eses fondos, quen son os seus destina
tários e qué impactos sociais, económicos e 
ambientais teñen sobre o territorio da 

. Unión. A cidadania europea ten o dereito 
de expresar qué modelo de agricultura de
sexa para o seu continente, con qué labre
gos, qué labregos, qué alimentos desexamos
consumir e qué estilo de consumo, qué me
dio rural desexamos ter e cómo queremos 
que se xestione o seu território e os seus re
cursos naturais. 

A Axenda 2000 aprobada no Cumio de 
Berlín vén consolidar o modelo de política 
agrária practicado na Europa Comunitáría 
nos últimos 37 anos. As pequenas mudas. 

·: orzamentárias, o aumento ou a míngua de 
cotas de produción por sectores e países e ·ª 
baixa sistemática dos prezos pagados aos 
produtores, son parte da readaptación que a 
Política Agraria Comun debe fac~r en fun
ción do mercado global dominado por un-

. has poucas transnacionais alimentárias, que 
através da Organización Mundial do Co
mercio (OMC) impoñen unhas normas ao 
comercio internacional favorábeis só para 
os seus intereses. 

Coa aprobación da Axenda 2000, de cada 
100 ptas que vostede,. como cidadán euro
peu aporta ao orzamento da Unión Euro
pea·, 50 son dedicadas a apoiar un modelo . 
de ·agricultura: 

Ai;itisocial: porque expulsa permanente
mente os labregos que non poden entrar ria 
dinámica da competir; porque muda labre
gos por tecnoloxias, botando a perder miles 
de famílias que viven nos pavos e todo o 
que elas representan a ·nível social, econó:. 
mica e ambientalmente. Asi, nos últimos 
14 anos desapareceron un millón d~ labre
gos no noso campo. 

Un modelo de agricultura insostíbel e im
produtiva: porque consume máis enerxia 
que a producida, porque existe un aumento 
contínuo da produción (produtivismo) nal
guns territórios agrícolas, mentres outros 
son abandoados corno consecuéncia do seu 
empobrecemento ou desertización. En con
tra do buscado con este modelo agrícola, 
durante a última década diminuíron as re
servas alimentárias mundiais. · 

Un moddo de agricultura inxusta: porque 
concentra grandes sumas de cartos en moi 
poucas mans. Segundo o ditame do Tribu
nal de Cantas Europeo, o 4% dos precep
tores de axudas au acompañamento da ren
da dos proprietários agrícolas (non dos la
bregos) recebe o 40% destas, o que no Esta
do Español vén supor a suma de máis de 
360.000 millóns de pta. en mans de especu
ladores e non de traballadores do agro. Un 
modelo de agricultura inxusta: porque con-

. centra a produción e riqueza en determina
dos Países e en determinadas zonas, empo
brecendo, despovoando outras como Galiza. 

Un modelo de agricultura antiecolóxica: 
porque a sua base científica busca un produ-

PLATAFORMA RURAL DE GALIZA 

tivismo ilimitado, que mediante prácticas 
agrícolas con sistem~ químicos e sen res- . 
peitar os procesos naturais, contaminan as 
terras, as augas, a atmosfera e os alimentos · 
que consumimos. A perda de biodiversidade 
e de terras fértiles, o estrago dos bosques e a 
míngua de superfícies selváticas poñen en 
perigo o sostemento da agricultura. 

Un modelo de agricultura antisolidária: 
porque se produce en función das regras 
perversas do mercado global, anteponendo 
a exportación ao consumo local e á sobera
nía alimentaria das po-

no ano 97). As explotacións deleite están 
desaparecendo a un ritmo de 5.000 nos úl
timos 3 anos. Hai unha perda constante de. 
superfície agrária útil derivado da política 
agresiva de fore~tación de terras agrárias. 
Todo isto está · provocando un despovoa
mento constante do rural galega. Unha so
ciedade que perda as raíces, que perda o ru
ral, xa non vai saber de onde ven nen tam
pouco a onde vai. A Plataforma Rural pro
move unha campaña de apoio a un modo 
de política agrária que asegure o dereito a 
unha alimentación sa para todos os cida-

dáns europeus. T amén 
pretende o mantemen-voació'ns; porque (o

menta o monocultivo 
por riba da di~ersidade 
alimentária, con todas 

' A to de labregos familia-
Pla taf orma Rural res como menor ma

ne ira de sustentar un ,, , . ~ 

as consecuencias nega-
tivas que iso ten para 
os países periféricos, 
impedindo a segurida
de alimentária dos· seus 
me·mbros, en e;pecial 
dos sectores máis em
pobrecidos. 

propon que os medio rural vivo. Este 
modelo pasa por: 

orzamentos da UE 

Un modelo de agricul
tura antirural: porque 
ao reducir a povoación 
ac~iva agrícola os po
vos fican máis valeiros 
cunha povoación máis 
avellentada, diminuín, 
do a calidade e canti
dade do recurso huma, 
no que os habita, e ca
da vez con menor ca, 
):)acidade para poder. 

repercutan no 
emprego agrícola e 

rural, na calidade dos 
alimentos, no ·respecto _ 
ao ambiente e nunha 

recuperación de 
povoación dos 

pequenos núcleos 

Un concepto diferen
te de agricultura: en 
función de estratéxias 
sociais e ambientais 
que dean resposta ás 
necesidades alimentá
rias básicas da povoa
ción, que cree postos 
de traballo a atraia a 
xente nova cara ap ru-
·ral. 

Un concepto diferen
te de ser labrego/a: 
produtores/as de ali
mentos de calidade, 
xestores/as do territó-

. " rura1s 

manter e xestionar un 
território tan necesitado para todos os cida
dáns. Na segunda metade do século desapa
receron 1.131 municipios e dez millóns de 
persoas mudaron de residéncia dentro do 
estado español, a maioria de procedéncia 
rural. 

Un modelo de agricultura que en Galiza le
va provocado dende o ano 1985 ao ano 
1987 as seguintes tendéncias: A produción 
final agrária baixa un 1,5%, a renda agraria 
baixou nun 16, 1 % e a povoación ocupada 
baixou nun 60% (pasou de 415.100 persoas 
na agricultura no ano 85 a 168.300 persoas 

r io, povoadores dos 
núcleos rurais, promo

tores dun novo campesiñado, con funcións 
socias e non mercantilistas. 

Un concepto diferente de consumo: COn
sumo local: que evite o transporte e os lon
gos percorridos, onde o consuJllidor saiba 
exactamente o que consume e quen o pro
duciu. 
Consumo de calidade: produtos cultivados 
sen iefugallos tóxicos, sen envases innece
sários, sen sermos copartícipes da destru-

. ción do noso contorno. 

Consu!'l° de tempada: todos os alimentos 

Xosé Lois 

variados que a natureza produce ao longo 
do ano, sen necesidade de traelos desde ou
tra parte do mundo, nen de empregar in
xentes cantidades de enerxia para forzar a 
sua produción. 

Consumo ético: qúe implique un prezo xus
to para o labrego e un prezo axeitado para o 
consumidor. 

Consumo saudábel: produtos que non se
xan perniciosos para a saúde dos consumi
dores nen dos labregos que se ocupan de 
encher as nosas mesas. 

Un concepto diferente de médio rural; co
mo espácio e património da sociedade non 
seu conxunto, onde a sociedade. tense que 
comprometer a revivilo, conservalo con 
critérios de sostemento (non só para fins de 
semana), friando estruturas e canles para 
que a xestión do seu território sexa unha 
tarefa (seqipre foi) dos que vivimos nas al
deas, asumindo o seu custo o conxunto dos 
cidadáns. 

Un concepto diferente de mercado: non 
como un espácio para especular cos alitnen, 
tos, senón coma.un instrumento para inter
cámbios, asegurando unha distribución xus
ta e equitativa entre todos os cidadáns. 

Para a consecución <lestes obxectivos, a 
Plataforma Rural propón que os cidadáns 
europeos esixan que a sua achega económi
ca aos orzamentos da Unión Europea desti
nados a Políti~a Agraria Comun teñan un
ha repercusión no emprego agrícola e rural, 
na calidade dos alimentos, no respecto ao 
ambiente e nunha recuperación de povoa
ción dos pequenos núcleos rurais. 

Os devanditos cámbios nos conceptos orza
mentários da Unión Europea pasan por 

. apoiar a transición da agricultura industrial 
e convencional a unha agricultura duradei
ra, orgánica e ecolóxica; así como o fomen
to de iniciativas de desenvolvemento rural 
e a criación e mantemento dos servícios 
básicos dos nosos povos (escalas, centros de 
saúde, transportes carteiros, ... ) 

Esiximos, pois, que os 360.000 millóns de 
pta. que o Estado Español recebe da Unión 
Europea para apoiar proprietários de terras 
con fins especulativos se destinen nun 50% 
ao fomento da agricultura duradeira, orgá
nica e ecolóxica, facilitando así o mante
mento dos labregos e a· Agricultura Fami
liar, e o outro 50% a potenciar os progra
mas de desenvolvemento rural e a mellorar 
as infraestruturas e os servícios ·nos nosos 
lugares. Á sua vez, esiximos que os incenti
vos dados desde a Unión Europea ás políti
cas perversas de exportación de produtos 
alimentícios, se transformen en apoio aos 
labregos dos países empobrecidos para que 
poidan manter e potenciar os seus próprios 
sistemas produtivos e de distribución de 
alimentos. 

É unha boa oportunidade para que como 
consumidor e consumidora e como cidadán 
e cidadá europea te pronúncies. • 

Organizacións promotoras da "Plataforma Rural de 
Galiza": Caritas Diocesana de Lugo / CDR Aneares / 

Veterinarios sen Fro):lteiras /Asociación de Agroecoloxía 
Alberte Rodríguez Pérez / Movemento Rural Cristián / 

Sindicato Labrego Galego / Escola Politecnica Superior -
Universidad.e de Compostela. 
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Non se concentran investimentos nen fluxos de viaxeiros e. é demasiado lento 

A UGT considera inviábel o AVE de Fomento e a Xunta 
-0- H.V. 

O ferrocarril de alta veloci
dade deseñado por Fomento 
para Galiza non é viábel por
que disgrega investimentos 
e fluxos de viaxeiros, o que 
lle restará co.mpetitividade e 
frecuéncia. E unha estima
ción da UGT cando apresen
tou o seu trazado alternativo 
en L. Outro factor negativo é 
que catro horas é demasia
do tempo para chegar a Ma
drid. O percorrido deste 
tren, no que alguns treitos 
carecen de dobre via, vai de 
Póvoa de Sanábria a Ouren
se, Santiago e A Coruña, 
cun ramal a Vigo desde Ou
rense. 

No ferrocarril, as fabas están 
contadas. Un traxecto entre 
Galiza e Madrid debe ter un 
tempo ideal de percorrido de 
duas horas e média. Cando son 
tres horas ainda é un tempo 
óptimo, pero máis é demasia
do. Con tres horas, o número 
de pasaxeiros ao ano na Galiza 
está entre tres e catro millóns. 
lso dá opción a dezaoito trens 
de ida e outros tantos de volta. 
Pero cando aumenta o tempo 
da viaxe, van perdéndose via
xeiros. 

A UGT estima que con trinta 
voos diários a Madrid desde os 
tres aeroportos galegas -a via
xe é de unha hora- e a división 
da oferta en dous trens diferen
tes -un desde Ferrol e A Coru
ña e outro desde Vigo-, a per
da de pasaxeiros súmase ás 
desercións provocadas polo ex
ceso de tempo da viaxe e deixa 
os viaxeiros nun número que 
só dá para cinco trens diários 
en cada sentido: un cada tres 
horas en horário diurno. "Este 
tren é pouco competitivo, máxi
me se se ten en canta que en 
realidade ás tres horas de es
pera entre cada tren hai que 
sumarlle as catro de viaxe para 
pagar un prezo similar ao 
avión, cando este tarda unha 
hora e ten moita máis frecuén
ci a", dixo Cándido Rodríguez 

Graña, da Federación de 
Transportes da UGT. Outro ele
mento de competéncia frente a 

un tren tan lento son as auto
vías, que unen en cinco horas a 
Vigo ou Coruña con Madrid. 

Pero ademais, a UGT conside
ra errados os gastos na cons
tr u ció n desta infraestrutura. 

~ Dobrevia 

- AVE operativo 
llllllllllll AVE en proxecto 
l:l'.~ AVE en construción 

A dobre via española cumpre as mesmas normas 
que a alta velocidade galega 
A rebaixa de velocidades e de 
tipo de vias realizada para o 
tren de . alta velocidade gal ego 
se se aplicase nas normas para 
o ferrocarril español, daria que 
a rede española de alta veloci
dade é a máis grande do mun
do. Pero iso seria un espellis
mo. Fomento a Política Territo
rial deseñaron un alta velocida-

de para Galiza que cumpren to
das as vias dobres que hai no 
Estado, onde a velocidade mé
di a é de 160 quilómetros por 
hora, excepto na via que vai 
paralela ao Mediterráneo, onde 
a velocidade é de 220 quilóme
tros por hora. 

No caso galega, a alta velocida-

de real só se dará entre Madrid 
e Póvoa de Sanábria e entre 
Ourense e Compostela, ainda 
que este traxecto é pouco rele
vante porque é unha distáncia 
que se tarda en percorrer en 
quince minutos en alta velocida
de. Na actualidade, como se ob
serva no mapa, na Galiza non 
hai unha soa liña de via dobre.+ 

Bruxelas ainda non elaborou un programa que o fináncie un proxecto que é para as caneas alta~ dos rios 
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290.000 millóns para a chama
da alta velocidade e outros 
80.000 para o corredor atlánti
co son demasiados cartas para 
tan pouca obra. Esta, ademais, 
terá dobre via unicamente até 
Compostela, iso tendo en conta 
que o treito entre Ourense e 
Póvoa de Sanábria non é máis 
que lmha reforma da actual via 
e un desdobramento para o 
que xa están preparados os tú
neis. Tanto a via desde Santia
go á Coruña como a de Ouren
se a Vigo son vias únicas. A 
UGT considera que facer unha 
dobre via de Ourense a Com
postela para un servizo diário 
de cinco viaxes en cada senti
do é excesivo. 

A UGT contrapón a este traza
do unha alternativa en L que 
entre na Galiza por Ourense, 
vai a Vigo de daí á Coruña, 
cunha via de Ourense a Lugo 
para dar servizo a esta cidade. 
Esta opción implicaria unha 
viaxe de tres horas desde A 
Coruña a Madrid, a concrenta
ción de fluxos de viaxeiros nun 
só tren e, ciaquela, a posibili
dade de contar con dezaoito 
trens en cada sentido ao dia, e 
todo por un investimento igual 
que o do tren de Fomento para 
a alta velocidade galega, sen 
contar cos cartas que o Minis
tério daba ao corredor atlánti-

. co. A opción da L rebaixa fre
cuéncias no uso porque con
centra viaxeiros nun só tren. 
Por iso, se a Xunta e o Minis
tério adoptasen esta opción, o 
número de trens diários seria 
de dez ainda que tardase catro 
horas en percorrerse a distán
cia que hai entre- Galiza e Ma
drid. 

Por outra banda, se o proxecto 
da UGT conquire máis velocida
de é porque ten dobre via para 
alta velocidade en todo o traxec
to, por iso pódese talar de alta 
velocidade, consideración que 
non cabe no caso do proxecto 
de Fomento, que tarda catro hd
ras en cubrir 600 quilómetros, a 
razón de 150 quilómetros á hora 
de média.+ 

O Governo apresenta un plano de repovoación para o que non hai orzamento 
O ministro de Meio Ambiente 
apresentou un plano para re
povoar as caneas hidrolóxicas 
no seu nacimento que cifrou 
en 26.000 millóns de pesetas 
pero que nen teñen consigna
ción presupostária nen forman 
parte de nengun programa eu
ropeu. Por outra banda, o pla
no non representa nengunha 
novidade, xa que desde hai 
máis de cincuenta anos finán
cianse repovoacións de can
eas fluviais. 

-O plano paresentado por Jaume 
Matas ainda ten que levarse á 
Unión Europea e esta estudalo 
e, ·se o aceita, ten que converte
lo nun Programa Operativo. 
Posteriormente ten que asignar
lle un orzamento e determinar 
con cargo a que fundos (Feoga, 
Feder. .. ) se executa. O paso 
seguinte é elaborar un Regula-

mento, que cada Estado mem
bro ten que converter nun Real 
Decreto, para que lago as Co
munidades autónomas promul
guen unha Orde que aplique o 
programa. Trátase dun proceso 
que está a comezar e que ten 
por diante aproximadamente 
dous anos de tr~mitación, polo 
que nada se sabe de se prospe
rará e se haberá cartas para do- . 
talo e, se é asi, a canto ascen
derá a cantidade asignada. Má-
1 ia que o Estado español está 
en posición de obter fundos pa
ra estas repovoacións, os . 
26.000 millóns que adiantou o 
ministro Jaume Matas son pura 
especulación. 

O anúnciou do ministro resposta 
non tanto a unha campaña de 
repovoación como a un aparo 
ao conselleiro de Meio Ambien
te, Carlos del Álamo, quen se 

O concelleiro Carlos del Álamo co ministro Jaume Matas. 

enfrenta a unha acusación por 
parte das empresas forestais e 
das comunidades de montes de 

deixadez na elaboración de pla
n os para repovoar os montes 
galegas. 

Por outra banda, o apresentado 
por Matas non se trata dun pla
no para a repovoación das ri
beiras fluviais, como afirmaron 
os meios de comunicación, xa 
que estas son as terras máis 
produtivas e normalmente está 
dedicadas a cultivos agrários. 
Oeste xeito, non se pode agar
dar que os seus proprie'tári-os 
aceiten unha repovoación que é 
menos rendíbel que un cultivo 
agrário. 

O Plano que impulsa o Ministé
rio de Meio Ambiente retírese 
ao que se chaman ~epovoacións 
protectoras das caneas fluviais, 
é dicer, aos nacimentos dos rios 
ou a aquelas zonas que corren 
risco de erosión. Son fundos e 
planos de hidroloxia que xa 
existen desde antes da Repúbli
ca e que non supoñen unha no-
vidade. + · 
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. Maceda deu o seu nome· á biblioteca e colocou unha placa na casa natal de Celeirón 

Francisco Carballo reclama unha cultura ilustrada 

1 O DE AGOSTO DE ·2000 

1 

que lle permita ao povo analisar e non ser inxénuo. e consumista 
-0-G.L. 

Unha cidadania con capacida
de de análise e un poder polí
tico capaz de realizar as posi
bilidades enormes do país. 
Esta é a aposta de Francisco 
Carballo a hora de receber a 
homenaxe da terra de Mace
da: unha placa na sua casa 
natal de Celeirón de Asadur e 
a colocación do seu nome na 
biblioteca municipal. O histo
riador ve na cultura ilustrada 
a porta para conseguir unha 
sociedade libre, solidária e to
lerante. 

O sinalamento que fai o Conce
llo de Maceda para Francisco 
Carballo, xunta na vila a grupos 

.de Marín, Ourense, Lugo, A Co
ruña, Santiago e Vigq que acom
pañan á Comisión de Homenqxe 
e aos moitos amigos do .historia
dor en Maceda, onde o queren 
coma a un sábio que nunca pe·r
rnite que o moito saber estorbe a 
comprensión, a sinxeleza e a uti:.. 
lidade do que di. Neste propósi
to, Carbállo válese da ironía, da 
explosión controlada das pala
bras maiores e dunha disposi
ciór.1 curiosa e atenta que envol
ve ao interlocutor. 

Añtón Pousada entrega a Francisco Carballo un recordo dos amigos de Marin. Abaixo, os asistentes á homenaxe contemplan o no· 
me de Caf'ballo en letras de bronce á porta. da biblioteca de Maceda. 

Na hora de recoñeci~ento so
bre os saberes do historiador e 
teólogo e o seu amor e traballo 
pala terra, Francisco Carballo 
recomenda apuntarse á equipa· 
dos que perden. O asombro da 
sua infáncia foi comprobar que 
había quen rion tiña que comer. 
Fírelle que se tale máis dos po
bres nun tempo de darwinismo 
social. 

Carballo confesa que quixo' ser 
matemático pero por problemas 
de distribución de ofícios acabou 
senda historiador. Nunha terra 
que ainda estaba a librarse do 
foro, lembra a .chegada da bar
bárie sobre o val de Maceda bai
xo a forma da primeira concen
tración .parcelária e ordenamento 
rural. Un puro· soño, unha espe
ranza que se perde. Unha. espe
ranza que poderá realizarse ple
namente nunha cultura ilustrada 
do povo, a cultura que lle permita 
analisar e non ser inxénuo e con
sumista e cun poder político que 
poida facer realidade o proxecto. 

. Carballo defíneo coma o reino de 
~ Deus: unha sociedade libre, soli
dária ·e tolerante. 

Fronte aos que conciben a his-
. tória para seguir no cabaliño, 

Carballo quérea como instru
mento de ilustración, como fe
rramenta para entender o proce
so ·dos acontecimentos que con
dicionan a vida do pavo e para 
defenderse da manipulación coa 

ACTOS DO DIADA 
. ·' 

que o poder quer converternos 
en máquina~ obedientes. 

Na tradicion dos ilustrados 

Mestre e amigo chámao o histo
riador Anselmo López Carreira, 
que define a figura de Carballo 
en tres momentos clave: a publi
cación da primeira história de 
Galiza e a sua participación na 
fronte cultural da Asemblea Na-

Galiza Mártir 
17 Agosto 

19 horas: Oferenda no sartego. 

Cemiterio de San Amaro, Pontevedra 

20 horas: Homenaxe ante o monumento da Caeira, Poio 

21 horas: Acto cívico/oferenda. 

Paseo de Santa María, Pontevedra 

cional Popular Galega; a candi
datura ao Senado por Ourense 
e o descobremento dun político 
nato, cun discurso popular que 
nace do convencimento; o im
pulsor cultural e divulgador, so
bre todo na aposta polo proxec
to de A Nasa T erra: López Ca
rrei ra inclue a Carballo na tradi
ción da Ilustración, cabe de Sar
miento, Feixoo e António Sán
chez, dende un compromiso ac
tivo polo país, dentro do pensa
me nto cristiano crítico cunha 
igrexa galega clasista, estamen~ 
tal, maniqueista e incapaz de 
analizar a sociedade na que vi
ve. No convencimento de que a 
forza dos dados provoca visións 
obxectivas a pesar do próprio 
historiador, Carballo explica na 
História da lgrexa en Galicia 
(escrita con Afonso Magariños), 
a relixión no contexto global. Ló
pez Carreira fala da débeda dos 
historiadores galegas cun autor 
que aportou perspectiva históri
ca para a construción do futuro. 

A contundéncia e dignidade coa 
que o historiador homenaxeado 
defendia a sua orixe nas primei
ras lexislativas do 77, é unha ex
periéncia na lembranza de San-

CONCELLO DE PONTEVEDRA / CONCELLO DE POIO / FUNDACION CASTELAO 

tiago Prol que denúncia o esfor
zo da xerarquia do poder por ig
noralo; o vice-reitor da Universi
dade de Vigo, Antón Fernandez, 
agradécelle ter escrito unha pá
xina da cultura galega e por en
sinar a moitos a pasar as ideas 
pola peneira do senso crítico; 
Manuel Peleteiro gaba o sacrifí
cio do erudito que nunha socie
dade piramidal desprezou a es
cada dos méritos polo servizo do 
país; mercé ao labor de Carba
llo, di Manuel Maria, podemos 

· andar de cabeza alta polo mun
do despois de definir o longo 
proceso de domesticación e co
lonización. O presidente do con
sello de administración de A No
sa Terra, Cesáreo Sánchez va
lora a palabra culta e amábel do 
historiador, a preocupación por 
facela chegar a todos, o amor 
polo país e o sacrifício palas li
berdades. "Del aprendimos a fir
meza de sementar a palabra -di 
A. Graña-, a confianza de que o 
home se fai home coa palabra e 
a non ter medo". 

Manuel Rodríguez Carballo, al
calde de Maceda, dixo que era 
de xustiza recoñecer os méritos 
do filio vivo máis sobranceiro 
daquela terra e Bieito Seara, 
Henrique Tello, Francisco Gar
cia e Antón A. Rivas honraron o 
labor do home político e do es
critor, antes da leitura dunha ex
tensa relación de ausentes que 
se sumaban á homenaxe. 

Francisco Carballo sinalou que 
aprendera na sua casa de Ma
ceda a ter orgullo da sua orixe: 
"na miña família non había auto
ódio e eu fun sempre feliz de 
ser galega. Non teñades medo, 
loitemos pola dignidade: este é 
un país grande". Carballo agra
deceu a distinción que se lle fa
ci a n e parafraseou a Saulo : 
"non teñades débedas pero se
de debed ores de amor". 

O vento norte da Xunqueira pa
sa unha man de laca sobre as 
sebes, as carballeiras e os pra
dos de Maceda. Os amigos do 
historiador están reunidos con el 
ao pé do castelo, onde a luz da 
tardiña de agosto satura todos 
os cámbios posibeis de cor den
de o centeo deica a extrema do 
verde da aciñeira. + 
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Galiza é unha sociedade ave
llentada. Cal · é o momento no 
que. este fenómeno cheg·a a 
ser ~reocupante? 

Avellentada significa que a pro
porción de persoas que pasan 

. dunha idade supera cer;to um
bral, variábel. Hai cincuenta 

, anos a persoa que superaba os 
sesenta era unha persoa de ida
de. Hoxendia talamos xa de 65. 
En todo caso, por riba dun 15% 
de persoas que superan os 65 
anos, considérase que estamos 
diante dunha povoación avellen
tada. No caso de Galiza, esta 
porcentaxe é maior, comparada 
con outras comunidades do Es
tado e outros países europeus. 
Estamos na franxa alta, con As
tu ries, con Aragón e ao mesmo 
nível dos países escandinavos. 
A segunda característica do ca
so galega é que pola intensa . 
emigración entre os anos cin
cuenta e setenta e pola caida 
abrupta da fecundidade desde o 
ano 1980, ternos unha pirámide 
de idade moi estraña. Non ten a 
penas base, non hai pequenos. 

Cando se tala de avellentamen
to, aparece un primeiro proble
ma, a escasez de man de obra. 

Non vai haber problemas a cur
to prazo. Ternos ainda moita 
marxe entre a povoación qué 
está parada, un has 110.000 m_il 
persoas. A taxa de activide da 
povoación feminina segue sen
da moi baixa no país e vai ir me
drando, cunhas duascentas mil 
persoas adicionais. Ademais, 
estase producindo o periodo de 
xubilación efectiva ao redor dos 
sesenta anos, sen responder a 
nengunha necesidade biolóxica. 
Esta é outra posibilidade de 
man de obra. Onde vai haber 
falta de traballadores? Nos ofí
c i os manuais e malpagados. 
Nunha ·sociedade de benestar, 
pódese viver sen ter que aceitar 
estes traballos. Vémolo xa con 
traballos temporais no campo, 
que se están cubrindo con xente 
de Portugal. Esa é outra posibili
dade, a inmigración. 

Coas pensións tamén se xoga 
politícamente. Vostede consi
dera que non perigan, pero 
calcula que no ano 2026 cen 
persoas activas manterán a 
cuarenta dependentes. Seme
lla bastante. 

É unha estimación. Coido que 
hai un temor excesivo, eu non 
vexo un escenário catastrofista. 
Xogamos con dous elementos, 
por unha parte, os pensionistas, 
que van aumentar até o 2026, 
con maior presión sobre a Segu
ridade Social. Pero tamén ternos 
as aportacións de empresários e 
traballadores. Previsibelmente o 
emprego vai medrar e aumenta
rán esas aportacións. Hai que 
pensar que tamén se paga de
semprego, unha partida que vai 
diminuir se o mercado de traba
llo evoluciona como é previsíbel. 
Son elementos compensatórios: 
van aumentar as pensións de 
xubilación, pero diminuir as de 
desemprego ou viudedade. Na 
medida en que a$ mulleres tra
ballan, as de · viudedade perden 
sentido. Van dimiouír tamén os· 
gastos educativos porque hai 
menos nenas. lsto xerará aforro 
a medio prazo para financiar 
servizos para a xente maior. Un 
último elemento: os nenos van 
ter mellar formación e repercuti
rá en maior produtividade. As 
persoas maiores forman un dos 
grupos de persoas dependentes 
pero hai outros, os adultos que 
non traballan, os nenas e os mo-

GALIZA 
ANOSATERRA 

~. . '. ~ . . 

Xaquin Fernández Leiceaga 

'A natalidade aumenta nas sociedades 
que se achegan ao pleno emprego' 

-0- A. ESTÉVEZ 

NEN VAi HABER FALTA DE MAN DE OBRA A MÉDIO PRAZO, NEN AS PENSIONS DOS VELLOS SE VAN 
CONVERTER NUNHA CARGA IMPOSIBEL PARA A SEGURIDADE SOCIAL. O ECONOMISTA XAQUIN FER

NANDEZ LEICEAGA SU~LIÑA QUE A DIMINUCION DO DESEMPREGO E DO NUMERO DE NENOS VAi 

COMPENSAR OS GASTOS SOCIAIS DOS MAIORES. O TAMÉN CONCELLEIRO DE FACENDA E ORZAMEN

TOS EN COMPOSTELA DIRIXE O ESTUDIO AVELLENTAMENTO DEMOGRAF/CO E CONSECUENCIAS SO

C/OECONOMICAS (XERAIS) QUE REUNE A ECONOMISTAS, DEMOGRAFOS, XEOGRAFOS E ESTADISTAS. 

zos. Dentro de vinte anos, o nú
mero de adultos dependentes 
será menor. Non hai gravísimos 
problemas, hai que adaptarse a 
unha nova situación, pero os po
deres públicos teñen que esta
belecer mecanismos parA. que 
estes cámbios se dean has me
llares condicións. 

No caso galego, existen zo
nas que neo co aumento da 
natalidade se repovoarán? 

Xa é unha realidade. Zonas da 
montaña de Lugo teñen unha pi
rámide perfecta, ao revés. A po
voación vaise reducir substan-

cialmente, porque ademais pro
dúcese unha emigración á Gali
za atlántica. O perigo é que se 
configure unha Galiza dual, un
ha parte moderna na que a po
voación, se ben non medra moi
to, tampouco perde, produce 
máis renda. ten maior formación 
e é máis nÓva. A outra seria un
ha Galiza interior, cunha densi
dade de povoación mo~ baixa e 
escasa produtividade. E moi di
fícil combatir ese fenómeno, as 
tendéncias demográficas teñen 
ünha forte inércia. Non semella 
previsíbel que exista un despra
zamento de povoación cara a es
tas zonas. 

A. PANARO 

Non se pode facer nada? 

Pódese combinar o social e o 
económico. Hai que garantir a 
estas persoas un acceso fácil 
aos· servizos, mellorar as comu
n i cacións para garantir unha 
preséncia rápida en cidades e 
vilas. A dotación de· teléfonos 
mobiles e internet tamén van fa
cilitar a vida nestas zonas. Es
tes investimentos públicos po
den xerar que outras persoas 
vaian viver e producir ali. Hai 
outro aspecto: a povoación da 
Galiza agrária cae, pero as te
rras non se incorporan as outras 
explotacións. O que queda é un-
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ha Galiza improdutiva de enor
me extensión. Este despilfarro 
de recursos non ten sentido 
cando se está a talar da moder
nización do agro e cando a terra 
continua senda un ben escaso. 
Hai que ser conscientes da dua-
1 idade da Galiza atlántica e da 
interior á hora de planificar in
vestimentos. Boto en falta unha 
axéncia ou organismo .que se 
ocupe deste problema. As depu
tacións non son as institucróns 
adecuadas para isto. Ten que 
haber un organismo que se adi
que a planificar e mitigar os de
sequilíbrios. 

Ter nenos 

Galiza ten unha média de me
nos de un tillo. É unha cues
tión só económica? 

Non se vai poder recuperar un
ha parte da caida· da fecundida
de estrutural, entre outras ra
zóns porque a muller se incor
pora doutro xeito á sociedade. A 
demanda de fillos redúcese por
que non hai tempo. Hai trinta 
anos os fillos tiñan unha función 
produtiva no agro e mesmo de 
manutención dos pais. Existen 
sociedades adiantadas, cunha 
taxa de actividade feminina su
perior á galega, que ronda a 
média dos dous fillos, caso de 
Franza ou do mundo escandina
vo. Ten que ver co mercado de 
traballo, a queréncia por desen
volver unha carreira profisional 
non é iricompatíbel cos tillos. 
Por exemplo, tras a baixa ma-. 
terna! existe a opción do traballo 
parcial, non como algo marxinal, 
senón como unha solución que, 

· pese a reducir o nível salarial, 
mantén o contacto co mercado · 
laboral. Existe outro elemento 
que é a tranquilidade de poder 
volver ao mercado de traballo 
tras un periodo de descanso. 
lso só pode acontecer en socie
dades que se achegan ao pleno 
emprego e que facilitan o acce
so a garderias. Se gañas cento 
vinte mil pesetas ao mes, non 
podes pagar a unha. persoa pa
ra cnidar o filio. O que non é 
nengunha opción é o que pro
pón a Xunta dun pequeno des
canto no IRPF. 

Antes referíase ás zonas que 
quedan abandoadas, pero nas 
cidades galegas os cascos 
históricos tamén estan cheos 
de vellos, que viven , non en 
poucos casos, sumidos no 
abandono. 

Os concellos fan moito en ser
vizos sociais, cando realmente 
non teñen competéncias. Son . 
as iristitucións máis próximas 
aos vellos pero non teñen o fi
n a n c i amento adecuado. En· 

, Santiago ternos un servizo de 
asisténcia domiciliária e algun
ha axuda da Xunta. Pero non 
hai estabilidade nesta colapora
ción, e os orzamentos munici
pais non contemplan eses gas
tos. Os concellos están chama
dos a facer moito máis. Avan
ces? É óbvio que a seguridade 
social cubre case á totalidade 
da xente maior, pero estamos 
atrasados na construción de re
sidéncias asistrdas e incluso de 
centros de dia que ·non obri
guen aos vellos a desvencellar- -
se do seu contorno. Este déficit 
estase cubrindo con residén
cias privadas , moi caras, ou 
atención a domicílio, pagada 
polas famílias con moitas difi
culdades. Se a administración 
non ten recursos para todo, 
sempre pode funcionar un es
quema mixto que xa se dá neu
tros paises.+ 
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Os militantes do Exército Guerrilheiro cumpren os requisitos para acoller~e á medida 

Máis de cen voces da cultura reclaman o indulto 
para os presos independentistas galegos 
-0- IVÁN GARCIA RIOBÓ 

Até cen persoas relacionadas 
coa cultura, de distinta condi
ción ideolóxica, firmaron un 
manifesto no que se reclama 
a posta en liberdade dos sete 
presos independentistas gale
gos que continuan en prisión. 
No documento, que foi apre
sentado o pasado dia 17 na 
Delegación do Governo na 
Coruña, instan ao Executivo a 
tramitar o expediente para· a 
concesión do indulto, pola in
tegridade da condena que lles 
resta por cumprir, a O Liarte 
Abad, Xavier Filgueira, Basilio 
Fernández, Manuel Souto, 
Carlos Deive, Josefa Rodrí
guez e Alexandra de Queirós. 

Entre os asinantes do manifesto 
destacan personalidades da cul
tura do noso país como Xosé 
Luís Méndez Ferrin, Isaac Díaz 
i:>ardo, Andrés Torres Q~eiruga, 
Anxel Huete, Alfonso Alvarez 
Cáccamo ou Francisco Carballo 
entre outros. No documento, 
apresentado na Delegación do 
Governo na Galiza, exíxese a 
concesión do indulto para os se
te membros do Exército Gerif
heiro do Povo Galega Ceive . 
(EGPGC) que ainda hoxe conti
nuan encarcelados. 

O escrito reclama' a con~dona
ción das penas aos presos inde-. 
pendentistas por parte do Minis-· 
tério de Xustiza ao considerar 
"as suas circunstáncias perso
nais e penitenciárias, a modifi
cación actual dos factores que 
determinaron no seu dia a impo
sición das condenas e o seu 
grao de cumprimento", once 
anos na maioría dos casos, asi 
como a concorréncia nos seus · 
expedientes penitenciários dos 
requisitos que a lei contempla 
para acollarse a esta medida. 

O grupo que se desplazou até a 
Delegación do Governo na Co
ruña atopábanse, entre outros, 

Suso Seixo, Manuel laureru.o, Manuel Maña, Vidal Bolaño e Elvira Souto desplmáronse a Dele
gación do Govemo pera facer entrega dun manifesto a prol da &berdade dos presos galegas. 

Roberto Vidal Bolaño, Elvira 
Souto, Manuel Lourenzo e Ma
nuel Maria .. A sua intención era 
reunirse co delegado do Gover
no, Arsénio Fernández de Me
sa, para expoñerlle as suas de
mandas e facerlle entrega do 
manifesto. O grupo non puido 
ver cumpridas as suas preten
sións, pois Fernández de Mesa 
non se atopaba no edifício. 

5.000 sinaturas máis 

. Para evitar calquera suspicácia, 
Manuel Maria deixou claro que, 
ademais dos cen firmantes do 
mundo da cultura, o manifesto 
está asinado tamén por mais de 
5.000 persoas do ámbito civil. O 
escritor afirmou que os firman
tes están "contra a violéncia, o 
terrorismo e a morte. Como di
cia Otero Pedraio, por moito que 
viva o ser humano, a vida sem
pre é curta". 

O escritor da Terra Chá reite
rou que "esta xente está no 
cárcere pola suas ideas políti-
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cas e xa levan tempo dabondo 
na cadea". Ademais, considera 
que "non ten nengún sentido" 
que os sete independentistas 
continuen na cadea" xa que na 
Galiza "hai moito tempo que 
non se produce nengun acto de 
violéncia política". Neste senso, 
Man_uel Maria explica a necesi
dade de que os indulten porque 
"hai que evitar que se ensañen 
con eles. Levan xa moitos anos 
presos". 

Pala sua parte, Roberto Vidal 
Bolaño considera que esta é un
ha iniciativa non concluida e que 
terá continuación despois do ve
rán. Bolaño afirma que se está a 
realizar un amplo traballo que 
"primeiro tiña como fin traelos 
para a Galiza e agora está cen
trado en lograr que estexan can
to antes na rua". Outra das acti
vidades que se están a promo
ver é conseguir o maior número 
de adhesións á causa, para o 
que se están a utilizar todos os 
médios posíbeis, como por 
exemplo, internet.+ 

Historia de Galicia infantil 
P.V.P. 950 pta. 

Á VENDA EN QUIOSQUES E LIBRERIAS 
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Os presos 
bascas, reféns 
do Estado 
O maxistrado da Audiéncia 
de Madrid, Joaquin Navarro 
fala na revista HIKA sobre os 
presos bascos: "No Pais Basco 
aplicamos un direito de 
emerxéncia e actúan tribunais 
de excepción; negamos os 
direitos fundarnentais dos 
presos bascos e tratámoos de 
manei~a implacábel nas 
cadeas. Por riba decirnos con 
toda claridade que os presos 
bascos son reféns do Estado. 
No tempo da trégua, 
manifestouse por activa e por 
pasiva que o Estado faria tal 
xesto cos presos se a ET A 
facia esta ou aqueloutra cousa. 
Par~ceme que isto non ten 
perdón. Era a atitude da ET A 
a que decidía como habian ser 
tratados os presos bascos, 
manifestación evidente da sua 
condición de presos políticos. 
Como son inimigos, para os 
presos da ET A non existe o 
direito penitenciário 
internacional, nen normas 
garantistas, nen lei orgánica 
xeral penitenciária. Para eles 
hai o que decidamos en cada 
momento. Quebrantaron o 
espírito do direito 
internacional asentado nas 
bases de T okyo, que establece 
o direito do preso a estar nun 
recinto penitenciário o máis 
próximo posibel á sua família 
e ao seu lugar de orixe. Os que 
se declaran defensores da 
Constitución, incumpren o 
texto constitucional que se 
reafirma neses princípios". • 

Cumpreanos 
infeliz 
No centenário da raiña nai 
británica, o sernanário irlandés 
A.N PHOBLACHT pergunta: 
"Por que hai que celebrar que 
cumpra tantos anos este pozo 
sen fondo de xenebra que 
nunca na vida pasou un apuro 
pan( pagar a casa nen dar de 
comer aos fillos. Como todos 
os membros da família real: a 
nai da raiña británica trata aos 
irlandeses coma se fosen 
animais domésticos, 
falangueiros cando son 
mansos, sobre todo na ocasión 
anual de visitar o reximento 
mercenário dos Fusileiros 
Irlandeses o dia de San 
Patrício, para agasallalos co 
trebo. T amén exerce de figura 
maternal cos habitantes das 
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aptergas colónias británicas na 
Africa e no Oriente, e por que 
non o había facer se a sua 
família está rica a conta deles?. 
Defendeu as ideas xenófobas 
de Enoch Powell, adoraba a 
Margaret Thatcher, ao lider 
do apartheid en Suláfrica, P.W. 
Botha, e dixo que os paises 
negros da Comunidade 
Británica de N acións 
(Commonwealth) que 
reclamaban sancións para o 
governo racista de Pretória 
cfeberian pedir a baixa. Que 
hai que celebrar de cen anos 
de imperialismo, racismo, 
xenofóbia e mecenazgo 
reaccionário desta família real 
de bandallos?". • 

WiUiam Randolph Hearst 

Kane o fascista 
A revista brasileira VEJA 
conta da amizade de Williarn 

' Randolph Hearst con Hitler e 
Mussolini, revelada no libro 
O Xefe (The Chief) de David 
Nassau. Hearst, considerado 
inventor do xomalismo 
rnarelo, fora proprietário da 
cadea de prensa que leva o seu 
nome e nel inspirárase Orson 
Welles para o filme Cid.adán 
Kane . "Um dos homes que 
máis colaborararn para 
retardar a entrada dos Estados 
Unidos na II Guerra Mundial 
foi o magnata Hearst, dono de 
28 jomais e doutras tantas 
emissoras. Hearst nao apenas 
defendía o isolacionismo do 
seu país, como tamén chegou 
flertar com o nazi~fasci mo. 
Agora está documentada a 
liga~ao de Hearst com . 
Mussolini e Hitler. O 
millonário acreditava que os 
regimes fascistas erarn um 
bom antídoto contra os 
temidos comunistas. Em 1934, 
Hearst visitou Hitler 
acompanhado de grande 
comitiva. Desde 192 7, ele 
mantinha contato com os 
ditadores, que transformou en 
colunistas dos seus diários". • 
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A ASISTÉNCIA Á XENTE MAIOR 

Hai uns anos, caixas e compañías de seguros 
sementaron a alarma social anunciando, de 
forma máis ou menos directa, que nun futuro 
máis ben próximo, a Segutidade Social non 
poderia asumir o pago das pensións de xubila, 
ción. Nos meios de comunicación apareceron 
estüdos, teóricamente neutros, que baseáf\dose 
no índice de natalidade, a esperanza de vida, a 
expectativa de ingresos da SS. demostraban. 
que a quebra do sistema público era senón in, 
minente, si segura a médio e longo' prazo. A 
estratéxia resultou efectiva. Bancos, caixas de 
aforres e compañías de seguros, sacaron ao 
mercado planos de pensións para cubrir unha 
necesidade que eles mesmos crearan. En reali, 
dade só precisaron mudar o neme dun produto 
financieiro xa existente, os fondos de inver, 
sión, dándolles máis rixidez facendo cautivo o 
capital e evidentemente, coa colaboración do 
governo de turno, obter benefícios fiscais a fa, 
ver daqueles cidadáns con suficientes ingresos 
para poder facelo. Quede claro que nengun 
dos estudos mencionados, facia referéncia á 
posibilidade de que a medida que a povoación 
ocupada incrementase, os ingresos públicos 
aumentarían e como consecuéricia as posfüili, 
dades de quebra do sistema público eran e son, 
remotas, sobre todo se temes en canta a facul, 
tade de trasvasar recursos dos Presupostos Xe, 
rais do Estado aes fondos da SS no hipótetico 
caso de que esta tivera dificultades para cum, 
prir ces seus compromisos. Non pode dicerse o 
mesmo das empresas privadas, que no caso de 
quebra non poderian respostar aes seus contra, 
tos. E se se dese o caso acudirían á facenda pú, 
blica, como xa sucedeu no seu momento 
(Lémbrese senon a. intervención do Banco de 
España no caso Banesto, que costou a cada ci, 
dadán español 5. 700 pesetas para evitar perdas 
aes seus accionistas e quebranto aos proprie, 
tários dos depósitos, edito sexa de paso, facili, 
tar a un grande grupo bancário, ampliar o seu 
poder). 

• ESTUDO CONDICIONADO POR INTERE
SES. Parece ser que o mercado de fondos de 
pensións saturouse e o seu incremento actual 
ao sumo é vexetativo. En consecuéncia, de 
novo os mesmos axentes provocan unha alar, 
ma social. lso si, como sempre cun trasfondo 
de realidade. Agora toca criar a angústia de 
poder chegar a vellos en soidade e imposibili, 
tados. Súbitamente unha grande compañia de 
seguros, movida por unha insólita conciéncia 

· social, asigna recursos próprios para realizar un 
estudo encamiñado a coñecer con certeza, 
cantos vellos hai en España desvalidos e aban, 
<loados por faltá de previsión. O estudo en 
cuestión chega ás seguintes conclusións: no es, 
tado español, un 15% da povoación é maior 
de 65 anos preveéndose que para o 2020, a 
porcentaxe será do 20%. Na actualidade un 
73%. desta xente maior, está asistida de mane, 
ra "informal", asi o clarifica o estudo, pela fa, 
míha. Só 343 .000 persoas teñen asisténcia 
"formal", asisténcia que está dividida da se, 
guinte maneira, 200.000 en residéncias, 
50.000 teleasistidas e 95.000 coa asisténcia a 
domicílio. O estudo prevé que, nun futuro non 
moi lonxano, a asisténcia a domicilio deberá 
ampliarse a 500.000 cidadáns e cidadás. 

Está cl~ro que o problema existe. Seguro que 
todos o vivimos nalgun momento da nosa vi, 
da. O problema agravarase a medida que a mu, 
ller se incorpw:-e ao mundo do traballo, posta 
que a muller, tradicionalmente, era e é quen 
se responsabiliza da xente maior. Esta realida, 
de non se pode obviar. Non ternos que inven, 

. tar nada, Fráncia, Alemaña, Holanda, Luxem, 
burgo ... xa o solucionaron, ben sexa a través 
da SS ou .a partir do orzamento do Estado. O 
que sucede é que estes paíse~ teñen un estado 
de benestar ·consolidado. Alemaña adica o 
31 % do seu PIB a gasto social, Holanda o 
33,6%, España, segúndo o estudo citado, só o 

}ORDI CLIVILLÉ 1 RIBES 

24'5%, dado, segundo o meu critério erróneo, 
posta que consultados os Presupostos Xerais 
do Estado para o ano en curso, esta porcentaxe 
non supera o 18 '9%. Sexa cal sexa a cifra real, 
é evidente que con estes recursos non pode, 
mos facer fronte ao problema. O autor do cita, 
do estudo asegura que a cidadania é solidária 
en situacións puntuais, pero difícilmente esta, 
ria dacordo en as~mir unha maior presión fis, 
cal. Pergúntome, E que al, 
guén lle perguntou á ci, 
dadania, se está dacordo 

naquel paraíso, por non gozar dunha presta, 
ción pública mal sobreviven na soidade. 

Aqui, non tan só se pretende implantar este 
servício privado, a min non me parece mal, 
sempre que aqueles que non podamos permi, 
timos este luxo, esteñamos atendidos desde a 
administración. O que non podemos nen de, 
bemos permitir é que os que suscriban este ti, 

po de póliza, esteñan acle, 
mais favorecidos por unha 
desgravación fiscal, xa 

en pagar un billón ao ano 
para cubrir os gastos de de, 
fensa? 

• ALTERNATIVA PRIVA
DA. Unha analise cuanti.: 
tativa, a partir do suposto 
de que a necesidade fose 
cuberta pola iniciativa pri, 
vada, revela que se crea, 
rian 256.000 pastos de tra, 
ballo, que estes aportarían 
ao erário público 205.000 
millóns de pesetas via 

'Os .fondos privados 
de pensións en caso de 
quebra quererian pedir 

o auxílio do Estado, 
como sucedeu no caso 

que este feíto minguaria 
ingresos ao Estado facen, 
do máis difícil ainda a 
viabilidade dunha presta, 
cióh pública para todos. -

É evidente que estamos 
<liante dun .reto. Preten, 
der darlle unha solución 
diferente ás que implanta, 
ron nos paises do noso 
entorno, significaria fuxir 
da realidade. Ser europeu 

Banesto" 

IRPF e outros 35.000 mi, · 
llóns procedentes do im, 

- posta sobre sociedades. Como exemplo dama, 
rabilla que supón este produto financieiro, asi 
o califica o estudo, explícannos o ben que está 
a funcionar nos EUA, a plena satisfacción da, 
queles que poden pagar 12.000 pesetas men, 
suais se teñen corenta anos, 14.000 pesetas se 
teñen cincoenta, 24.000 se teñen sesenta e 
50.000 se sobrepasan esta idade. O que non 
nos din é que porcentaxe de cidadáns america, 
nos se poden permitir este uluxo", nen cantos, 

non significa somentes 
converxer no IPC, PIB, 
tipos de interese ou moe, 

da única, senón tamén, eu diria por enriba de 
todo, no que se refire a benestar social. Dentro 
de poucos meses, · govemo, partidos políticos, 
sindicatos e patronal revisaran o Pacto de T º' 
ledo, vetemos daquela como se resolven os te, 
mas pendentes, pensións, prestacións e todo 
aquelo que posibilita que un país se acerque á 
utopia.+ 

J?RDI CLNILLÉ I RrnES é economista 

Desde hai dez anos 
cada dia pechan dezaoito 
explotacións lácteas 

· A política agraria comun 
revelouse como un 
mecanismo perfeito para 
rematar co agro galega. 
Segundo denunciou o 
Sindicato Labrego Galega, 
desde hai dez anos cada día 
pechan dezaoito 
explotacións lácteas. "No 
2004 Galiza terá 6.000 
explotacions, frente as 
27.000 actuais, e iso parece 
que é o que queren a Xunta 
e o Ministério", advertiu o 
SLG. As multas por exceso 
de produción, unidas á 
limitación damesma por mor 
da cota láctea, son os 
principais inimigos do direito 
a producir do campo galego. 
Cando a incorporación do 
Estado e.s.p.añoLá Un ..... ió,...n'--
Europea, negociouse unha 
cota láctea para o conxunto 
do Estado moi inferior á 
produción real deleite.+ 

Bmán terá que 
compensar a Noruega 
por un valor igual 
ao das fragatas 

Bazán terá que facer 
investimentos na indústria 
militar norueguesa por un 
valor igual ao custo das 
cinco fragatas que 
construirá na factoria de 
Ferrol: 220.000 millóns de 
pesetas. Os retornos 
industriais consistirán na 
realización en dous 
estaleiros noruegueses de 
tres millóns de horas do 
traballo relacionadas cos · 
buques. Estes dados . 
corresponden á resposta 
dada polo Governo central 
ante unha pe.rgunta no 
Congreso por parte do 
BNG. Este partido, á lus 
dos dados,·estima que o 
contrato de Bazán 
benefícia máis a Noruega 
que á Galiza. • 

Os comerciantes 
,. . 

renuncian a recorrer a 
liberdade de horários 

Á Federación Galega de 
Comércio renunciou a 
secundar o recurso de 
comerciantes cataláns e 
andaluces contra o decreto 
de liberdade de horários e 
argumentaron que o recurso 
ante o Tribunal 
Constitucional tardaria cinco 
ou seis anos en fallarse, polo 
que este "chegaria tarde". 
Outra leitura desta decisión é 
de carácter política, xa que a 
medida dos empresários 
prodúcese imediatamente 
despois de que a Xunta 
tomase a mesma . 
determinación. Mesmo o 
presidente dos comerciantes 
afirmou que "á Xunta quer 
aportar solucións" e 
manifestouse convencido de 
que o Governo de Fraga 
"non teria promulgado ese 
decreto".+ 
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A definición de bloques económicos condicionada pala emerxéncia de China 

A globalización estabelece un. novo reparto do mundo 
94> RAMÓN MACEIRAS 

A tendéncia fundamental do 
imperialismo transnacional é 
a destrución, modificación e 
reforma de todas aquetas re .. 
gulacións institucionais que 
entorpecen a sua reprodución 
a grande escala. Actualmente, 
novas unidades xeoeconómi
cas . en xestación procuran 
forxar vastos mercados para 
o capital transnacional, en cu
xo espazo os competidores 
débeis, que vivian á sombra 
do proteccionismo nacional, 
van ficando desprazados da 
competéncia, mentres que 
uns poucos monopólios, se 
fan con crecentes mercados. 

Actualmente desenvólvense 
dous procesos de parcelamento 
xeoeconómico simultáneos e in
terconectados. O primeiro con
duce á criación de tres blocas 
económicos e políticos dominan
tes no mundo: América do Nor
te, a Unión Europea e o que for
man Xapón e os tigres e d'ra
góns asiáticos. A emerxéncia de 
China, no último dos· casos, 
afecta a posibilidade de consoli
dación deste bloco baixo a éxida 
xaponesa. O segundo proceso 
de parcelamento desenvólvese 
nos cenários do capitalismo de
pendente e subdesenvolvido. 

A restruturación vertical da eco
nomía-mundo prodúcese arre
dor dos tres polos da triada an-· 
tes mencionada. Reaparecen 
zonas de influéncia que son· ta
mén, sobre todo en Asia, de di
visión internacional do traballo, 
tendente cara unha grande coe
réncia por estratificacións suce
sivas en torno á economía do
minante da zona. Esta tendén
cia, reforza a xestión de rela
cións que poderian calificarse 
de ·neo-imperialistas. 

A existencia de paraisos fiscais son de particular importancia neste momento da economia mundial. Na fato, o Principado de Mónaco. 

No novo reparto do mundo, a 
competéncia ínter-imperialista 
desenvólvese fundamentalmente 
polo control das zonas do mundo 
subdesen·volvido que forman 

. parte do ciclo do capital transna
cional, tais como os chamados 
"paraísos fiscais" 

·o modelo 'de desenvolvimento 
impulsado polo Banco Mundial e 
o FMI tanto no Sul como no Les
te consiste en reorientar cara a 
exportación á parte m'zis com- . 
petitiva do aparello produtivo; di
to doutra maneira, a conectala: á 
economía-mundo, atraer capi
tais, conter o mercado interno e 

e "plataformas ex
portadoras", os 
territórios con im
portantes reser
vas de matérias 
primas e con re
cursos naturais 
estratéxicos e os 
mercados rexio
nais relativamen
te grandes. 

_O xogo 
consiste en 

bloquear a medra 
dos salários e as 
vantaxes sociais, 
baixo ameaza de 
que os investi
mentos estranxei
ros se despracen 
cara outro lado. 

Os paraísos fiscais 
adquirirori particu
lar releváncia nes
ta etapa e o seu 
número aumenta. 
Actualmente son: 
Bahamas, as illas 
Caimán, as illas 
Cook, a Dominica, 
Israel, Líbano, 
Liechtenstein, as 
illas Marshall, Nau
ru, Niue, Panamá, 
Filipinas, Rusia, 

! facer atractivo o 
1 

· ¡ próprio território 
1 

¡para o 
1 

¡ investimento 
f ·transnacional. 
i lsto significa · 
i· baixos salários, 
1 • 

· ba1xo gasto 
social ou 
incentivos · 
fiscais 

O xogo consiste 
en vóltar atractivo 
o território na
cional para o in
vestimento trans
nacional. Atractivo 
significa nuns ca
sos baixos salá
rios, baixo gasto 
social, incentivos 
fiscais, etc. Nou
tros casos as con
dicións de compe
titividade remiten 
á existéncia dun-
ha- demanda sol
vente e sofistica
da, dun tecido in-

San Christopher e Nevis, San Vi
cente e Granadinas e o Principado 
de Mónaco. 

dustrial denso (firmas de grande 
talla suxeitas a competéncia e 
PYMES de altas calidades técni
cas), dunha oferta de factores efi
cientes (mao de obra cualificada, 
i nfraestruturas, comu n icacións). 

En carita ao control das chama
das "plataformas exportadoras", 

Ao mesmo tempo, o capital mo
nopolista transnacional res·erva
se para a sua especial explota
ción os sectores ponta da eco
nomía, a especulación bursátil e 
financeira, a microelectrónica, a 
computación, as telecomunica
cións, a bioinxeniería e a indús
tria militar e desprazan cara a 
periféria as indústrias contami
nantes e cartas empresas in
dustriais de tipo meio. 

Este proceso está igoalmente a 
ton coas privatizacións. En teo-

ria, son as ramas de servizos 
(distribución de auga e electrici
dade, transportes e telecomuni
cacións, bancos e seguros) as 
que deberían atraer os movi
mentos de capitais, posta que 
os produtos correspondentes 
non se ·desprazan. Pero estas 
eran en xeral monopólios de 
Estado na maioria dos países · 
ou estaban reservadas ás em
presas locais. Todo iso mudou 
nos anos 80 e 90, mercé á pri
vatización e á desregulación 
que aparecen como os meios, 

De Maastricht ao AMI 
Os acordes comerciais tamén 
están a proliferar a nível rexio
nal. O TLC (Tratado de Libre 
Comércio de América do Nor
te) é o prototipo de acordos re
xionais legalmente vencellan
tes, que abranxe países privile
xiados e do terceiro mundo, e 
cuxo modelo trata-se de ex
pandir a todas as Américas. 

' APEC (Cooperación Económi
co Asia-Pacífico) é outro mo
delo · que inclue os dous tipos 
de países, e está a ser usado 

·para forzar novas acordos no 
marco da OMC. O Tratado de 
Maastricht é, por suposto, o 
exemplo máis importante de 
acordos legalmente vencellan
tes entre países privilexiados. 
Tamén xurdiron acordos rexio-

nais entre países do terceiro 
mundo, como ASEAN (Aso
ciación das Nacións do Suleste 
Asiático), SADC (Cooperació·n 
para o Desenvolvimento de · 
Africado Sul), SAFTA (Acordo 
de Libre Comércio dos países 
do Suleste Asiático) e MER
COSUR (Mercado Col'!lun do 
St,JI). Todos astes acordos re
xionais impl,ican a transferén
cia do poder de decisión desde 
o nível nacional a institucións 
supranacionais, que están ain
da mais arrec:tados da xente e 
son ainda menos democráticos 
que os estados-nación. 

Por se isto non fose suficien
te, os países privilexiados es
tán a promover un novo acor-

para eliminar os obstáculos á 
mundialización. 

Control do comércio 
mundial 

Dentro do novo reparto do mun
do, o control do comércio e a 
imposición de regras globaliza
doras converten-se en pedras 
angulares da expansión dos 
monopólios transnacionais. Os 
instrumentos máis novidosos 
para executar este proceso son 
os acordes comerciais, ferra
mentas chave para a acumula
ción, o control e o reparto de· zo
nas económicas. A Organiza
dón Mundial de Comércio é, 
con grande diferenza, a institu
ción máis importante para o de
senvolvimento e a implementa
ción destes acordos comerciais. 
Transformou-se no veículo pre
ferido -polo capital transnacional 
para levar á prática o seu gover
no económico mundial. 

A Rolda Uruguai expandiu am
plamente o espectro do sistema 
multilateral de comércio (os 
acordes baixo a éxida da OMC) 
de modo que xa non semente 
constitue comércio en bens ma
n uf act u rados , Os acordos da 
OMC abranxen agora tamén o 
comércio agrícola, o comércio 
de servizos, os direitos de pro
priedade intelectual e as medi
das de investimento. Esta ex
pansión ten efeitos moi signifi
cativos tanto en asuntos econó
micos como non económicos . 
Por exemplo, o Acordo Xeral de 
Comércio de Servizos terá efei
tos de longo alcance nas cultu
ras do mundo. Igualmente, os 
Acordes sobre Propriedade Inte
lectual relacionada ao Comércio 
e as presións unilaterais, espe
cialmente sobre os países ricos 
en biodiversidade, están a for
zar a estes países ? adoutar no
vas lexislacións que estabele
cen a aplicación de sistemas de 
propriedade intelectual sobre 
formas de vida, con consecuén
cias desastrosas para a biodi 
vers idade e a seguranza .ali 
mentária. O sistema multilateral 
de comércio, a través da OMC, 
ten un tremendo impacto na 
conformación das políticas na
cionais, tanto sociais como eco
nómicas, e polo tanto define e 
restrinxe as opcións de· desen
volvimento. • 

do: o Acordo Multilateral so
bre lnvestimentos (AMI) para 
ampliar o~ direitos dos inves
tid ores estranxeiros moito 
mais alá das suas posicións 
actuais na maioria dos paí
ses, e para restrinxir severa
mente os direitos e poderes 
dos governos para regular a 
entrada, estabelecemento e 
operacións das empresas e 
investidores estranxeiros. Ac
tualmente este é o intento 
máis importante de extender 
a globalización económica e a 
"liberalización económica". O 
AMI aboliría o poder e o direi
to lexítimo e soberano dos 
povos a d~terminar as sua,s 
próprias políticas económi-

. cas, sociais e culturais. • 



ANOSATERRA 

DA 
TERRA 
AS9BAW.ADA. 

Viaxe urxente 
da clínica 
privada á 
pública en 
Lugo 

"Unha paciente, que debería 
ser operada nos quirófanos 
do Hospital Xeral, que están 
pechados por reformas, foi 
desviada ao sanatórfo "Virxe 
dos Ollas Grandes" onde so, 
friu un empeoramento na fa, 
se post,operatória, que re, 
queriu a atención dun espe, 
cialista. Nos hospitais púbii, 
cos fan garda dous médicos 
especialistas, mentres que 
nos privados concertados, ao 
parecer, os facultativos non 
teñen que estar presentes 
nas gardas, senón só locali, 
zados. Houbo que chamar 
aos que estaban cumprindo 
a sua garda no Hospital Xe, 
ral para atender á citada pa, 
ciente. Estes facultativos 
negáronse a abandonar o 
seu traballo, pois nen seque, 
ra receberon a arde por es, 
crito, podendo ser acusados, 
no caso de acudir á chama, 
da., de abandono de fon, 
cións". Esta é parte do rela, 
to do relatos dos membros 
da plataforma pala defensa 
da sanidade pública de Lu, 
go, que continan preocupa, 
dos palas obras e peches de 
quirófanos no Xeral,Calde e 
que consideran lóxica a pos, 
tura dos médicos de garda 
<leste centro. 

Contrapoñen este feíto ás 
delcaracións do Fernando 
Varela, director do Hospi, 
tal Xera},Calde nas que si, 
nalou que "a atención sani, 
tária está totalmente garan, 
tida durante a época de ve, 
rán". Noutro caso, unha 
paciente en estado moi gra, 
ve fo¡ transladada do mes, 
mo sanatório ao Xeral. 
Aseguran na plataforma 
que o peche de quirófanos e 
a non substitución do per, 
soal en vacación está sabre, 
cargando aos facultativos. 
Sinalan que en Atención 
Primária un médico está 
consultando con cincuenta 
pacientes por dia. 

Animan aos usuários da sa, 
nidade pública a que fagan 
valer os seus direitos no ser, 
vizo de atención ao pacien, 
te, para que denúncien por 
escrito as demoras para as 
probas e para o coñecemento 
de diagnósticos nos casos· 
graves de tumores, legrados 
ou biópsias. Alguns, como 
un viciño de Castro de Rei, 
Manuel Castro Losada, xa o 
fixeron e pediron respostas 
do Sergas razoábeis e con, 
vincentes. • · 
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Festas do ciclo do pan 
en Allari1 

Paula Luis González, voceira de "Uberación Animal" e Eladio Ferreira·Dios, coordenador da Plataforma Antitaurina .Galega na sua 
presentación en Vigo. 

Apreséntase a Plataforma Antitaurina Galega 

Xuntos contra as "touradas" 
-0. SANTI CARBALLIDO 

A escasos dias da anunciada 
celebración de duas corridas 
de touros en Bueu o pasado 
29 de Xullo foi constituida en 
Pontevedra a Plataforma Anti
ta u ri na Galega. No novo co
lectivo integraránse todos os 
grupos que nas diversas vilas 
e cidades galegas naceran pa
ra facer fronte ao que eles 
consideran como "espectácu
lo cruel e lamentábel." Na Pla
taforma Antitaurina Galega to
marán parte ademais unha 
gran pluralidade de indiví
duos e coletivos comprometi
dos co obxectivo do rexeita
mento de toda prática e acto 
que supoña a tortura e a mor
te "sempre inxustificados" 
dos animais, como sinala Elá
dio Ferreira, coordenador do 
novo grupo proteccionista. 

Ademais de argumentos éticos 
e de faciana ecoloxista os mem
bros da plataforma pretenden 
evitar que todo tipo de espectá
culo taurino teña lugar no naso 
pais, xa que segundo afirman 
"no caso galega a pretensión de 
introducir a prática taurina cons
titue un ataque· alleo e un des
prezo ao noso rico acervo cultu
ral." Nembargantes, salientan is
to último nun segundo plano, xa 
que "os direitos dos animais de
ben ser respeitados en todo sí
tio e momento." Ademais, ase
guran que o interese en arraigar 
a actividade taurina en Galiza 
"resposta únicamente ao áriimo 
de lucro de contados empresá
rios a costa das agresións e dos 
abusos contfa animais indefen
sos." 

Outro ponto clave que sinalan · 
desde a Plataforma Antitaurina 
Galega vén referido á Declara-

. ción Universal dos Direitos .dos 
Animals, subscrita e asinada po
la Liga Internacional dos Direi-

tos do Animal en Setembro de 
1977, e lago aprovada pala 
UNESCO e a Asemblea Xeral 
da ONU. Fronte a isto voces 
contrárias sinalan a excepción 
das corridas de tauros no texto 
e mais no espírito desta decla
ración. Nembargantes desde o 
coletivo antitaurino remítense ao 
·artigo décimo do devandito do
cumento que expón que "nen
gun animal debe ser explotado 
para o divertimento da humani
dade." E remarca ademais que 
"as exhibicións de animais e os 
espetáculos que se sirvan de 
animais son incompatíbeis coa 
dinidade do animal." 

Actos a desenvolver 

Até o pasado Venres catro de · 
Agosto a Plataforma Antitaurina 
Galega levaba recollidas máis 
dun milleiro de sinaturas contra 
o que eles non dubidan en cali
ficar de "-touradas". Mesmo no 
pasado festival do Cocho, en 
Moaña contaron co soporte in
condicional dos organizadores. 
En todo o pais séguense a reca
bar apoios para a criación dun
ha forte voz coletiva que "impida 
a celebración de espectáculos 
coma ese no naso pais." Na ci
dade de Vigo estáse a aprovei
tar a temporada de festas da lo
calidade olívica para incremen
tar' o número de sinaturas coa 
devandita finalidade. 

Dentro da Semana Cultural Tau
rina, que está a ter lugar os últi
mos dias en Pontevedra a nova 
plataforma tivo a oportunidade 
de encetar a sua actividade de 
protesta ca boicoteo o pasado 
dia sete do acto que se estaba a 
desenvolver. Os manifestantes, 
en número de quince - a metade 
d~s que ali asistian - portaron 
unha pancarta na que se podia 
ler "A tortura non é cultura". Es
ta fin de semana celebraráse en 
Bueu un concerto, que se inscri-

birá dentro dunha activa campa
ña informativa que se localizará 
tanto nesta vila do Morrazo co
mo n·outros concellos galegas 
nos que estexa prevista a cele
bración de espectáculos tauri
nos. 

A-polémica dos terreos 

Outro dos pontos quentes ao 
redor da tan cacarexada corri
da de tauros que se celebraría 
en Bueu é o lugar supostamen
te elexido para a sua realiza
ción, os terreos da Estacada. O 
acordo ao que pretendidamente 
chegaran unha parte dos anti
gos traballadores da conservei
ra Massó - proprietários da fin
ca en custión - co alcalde bue
n en se, o "popular" Tomé Ba
rreiro, foi pasto en tea de xuizo 
polos representantes da CIG 
no desaparecido comité de em
presa. Luciar:io Villar, ex presi
dente deste órgano e membro 
do sindicato nacionalista sinala 
que "unha vez que os traballa
dores de Massó se fixeron en 
subasta cos terreas proprieda
de da empresa son éstes os 
qué deben decidir e non unha 
minoria deles." 

.Dende a CIG aseguran ·que os 
promotores da ''tourada" talaron 
e convenceron aos representan- · 
tes de UGT en Massó, António 
Rodríguez e ·Maria do Carme 
Pena para a cesión dos terreas 
"e convocaron unha xuntanza 
para de.cidir sobre este asunto á 
que asistiron maioritariamente · 
membros de UGT, que optaron 
por asumir a petición do conce
llo e dos impulsores dun espec
táculo que non estaremos dis
postos a consentir." Luciano Vi
llar afirma ter recibido presións 
de parte do concello "chantaxe
ándonos coa posíbel recalifica
ción ou non dos terreas, en fun
ción da postura que adopte
mos."+ 

Tres dias, 10, 11 e 12 de 
Agosto para coñecer as fes
tas etonográficas de Allariz, 
adicadas ao ciclo do pan "co 
obxectivo de recuperar a na
sa cultura e tradición, 
presente na maioria das tare
fas do campo". En Queiroás 
da lgrexa, o dia 1 O apartir 
das oito da tarde, escenifíca
se a -tradicional malla; n;:i xor
nada seguinte, $.mesma ho
ra no muíño do burato, habe
rá unha degustación de bica 
de millo e viña doce, e o Sá
bado 12, na T arre de Seoa
ne, do forno sairán os pans 
recén cocidos ao puro estilo 
tradicional. Todas as tarefas 
terán un fondo musical, o da 
banda de gaitas do 
concello.• 

Os ecoloxistas demandan 
a "recuperación 
permanente" da ferven1a 
doXallas 

Non máis aproveitamento 
hidroeléctrico para o rio 
Xallas, din na Federación 
Ecoloxista .Galega tras co
ñecer o proxecto da 
empresa Ferroatlántica, 
que preve a construción 
de tres novas centrais hi
droeléctricas para aprovei
tar mellor os catro encaros 
do rio, Ferven.za, Ponte 01-
veira, Castrelo e Santa 
Uxia. Por outra parte, a 
FEG considera un "avanzo 
absolutamente insuficien
te" a recuperación da fer
venza do Xallas media ho
ra ·á semana durante os 
meses de verán. "A 
nengunha empresa se lle 
deberia consentir a 
apropriación total dun tra
mo de rio nen unha soa 
hora, moito menos durante 
o 99,9% das horas do 
ano", din.+ 

As Xuventudes Socialistas 
queren que Ourense 
participe da Cidade 
da Cultura 

A cidade das Burgas ten his
tória e tradición de abondo 
para participar do proxecto 
da Cidade da Cultura, que a 
Xunta quer construir no 
monte Gaiás en Composte
la. Asi o consideran os 
membros das Xuventudes 
Socialistas de Ourense, que 
deron unha rolda de prensa 
o Martes 8 de Agosto para 
criticar que ~e pase do cen
tralismq de Madrid ao 
centralismo en Santiago. 
Defenderon os xóvenes do 
PSOE a consideración de 
Ourense como a "Atenas de 
Galiza" e solicitaron un mo
delo descentralizado de in
fraestruturas culturais. 
Denunciaron o gasto "faraó
nico" do proxedo comparán
doo coas necesidades da bi
blioteca pública de 
Ourense.+ 
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Os éxitos da selección tan indispensábel maior apoio económico para este deporte 

Galiza quere consolidarse 
como unha poténcia estatal en triadón 
*CÉSAR LORENZO GIL 

A brillante vitória da selección 
galega de triatlón nos campio-· 
natos de España esperta no
vos interrogantes no futuro 
deste deporte no noso país. 
Mália o éxito obtido, a infraes
trutura do triatlón é ainda moi 
feble. Desde a Federación, de
mándanse apoios. institucio
nais que consigan consolidar 
unha disciplina minoritária en 
Galiza pero cun gran viveiro 
de atletas en idade escolar. 

O triunfo da sele9ción galega foi 
un prémio ao. moito esforzo que 
a xente do triatlón fai en Galiza. 
A proba, desputada en Rábade 
o pasado 23 de Xullo, confirmou 
a lván Raña como o principal 
valor para cons~guir unha me
dalla en Sydney nos · Xogos 
Olímpicos de Setembro. Ade
mais, Xoán Izquierdo fo,i tercei
ro, un dato básico para com
prender o domínio galego na eli
te des te deporte a nivel estatal. 

Na categoría xuvenil, termóme
tro que mide as posibilidades de 
persisténcia no tempo do bon in
tre ·do tri.atlón · galega, tamén 
houbo notícias agradábeis. 
Francisco Xabier: Gómez Noia fí
xose co primeiro posta" na proba 
realizada en Lugo e ratificou a 
superioridade galega en todas 
as categorias. 

A dozura do presente abre no
vas incógnitas de cara ao futuro. 
O seleccionador galega, . Lean
dro Bergantiños, confia, princi
palmente, en que o compostelán 
lván Raña obteña un bon resul
tad o en Austrália. "Tendo en 
canta o gran nivel doutros ·com
petidores, vexo posíbel que Ra
ña estea finalmente entre ós dez 
primeiros do mundo. Non me 
atrevd a prognosticar un mérito 
maior, ainda que agardo que 
nos sorprenda a todos". O tria- . 
tlón será incluído por primeira 
vez nunha competición olímpica 
na cita de Sydney, polo que o 
trinque internacional que isto su
porá pode ser básico· para darlle 
un maior pulo á prática deste 
deporte. en Galiza. "Hai moito in
terese entre os máis novas de 

· comezar a facer triatlón, pero 
segue a_ ser un deporte aesco-

. ñecido,· sen a. penas repercu
sión, polo que calquer éxito vai 
ser moi ben.eficioso", destacou 
Bergantiños. 

_A engranaxe da 
competición 

Os vímbios do cesto do triunfo 
no Campionato de España · van
se conseguindo na competición 
regular galega. A dia de hoxe, a 
Federación de Triatlón· acolle 11 
clubes que participan no Circuíto 
Galega, composto este ano por 
sete probas. Ademais, os atletas 
teñen outra opor_tunidade de 
c:;onseguir a glória deportiv·a, na 
edición da Copa Galega Indivi
dual, que xurdiu nesta tempada 
e só consta dunha única proba. 

Segundo o presidente da Fede
ración Galega, Francisco Villa
nueva, a competición regular es
tá ainda moi pouco desenvolvida 
e precisa de maiores incentivos 

·.'RIOJA 

Representantes das diferentes autonomias durante a celebración da Campionato de Es· 
paña de triatlón deste ano. 

para cons·eguir a madurez nece
sária. "Pouco a pouco irnos con
segui_ndo maior número de clu- . 
bes, maio.r número de atletas e 

· maior repercusión do noso de
porte a todos os ni_veis; pero é 
un camiño longo e dif(cil", expli
cou Villanueva. 

novas. "Estamos valorando a 
posibilidade de salvar o atranco 
da natación facendo probas cro
nometradas en piscinas cuber
tas e correndo a proba final de 
atletismo ao xeito dunha contra
rreloxo. 7ste é o único xeito de 

facer compatíbel 

Q financiamento 
co que conta a 
Fe.deración pro
vén principalmen
te da Secretaria 
Xeral para o De
porte, que ache
ga anualmente 
ao redor de 
1.600.000 pese
tas. Este investi
mento sempre re
sulta insuficiente 
para organizar as· 
probas, que po-

O maior 

o duro inverno 
galega co tria
tlón", adiantou Vi
llanueva. . I . 

problema ·para 
estes rapaces 
chega cando 
lles é preciso 
formarse a un 

Cando se fala de 
idades extraesco
lares, as dificulda
des para os atle
tas medran. Sen 
o apoio da Xunta, 
a opciqn · máis 
interesante é ads
cribirse a club e 
competir baixo as 
suas cores nas 
diferentes probas 
galegas. O maior 
problema para 
estes rapaces 
chega cando lles 
é preciso formar
se a un máis alto 

. den custar entre 
200.000 e 
300. 000 pesetas 
cada unha. "Te
rnos que deman
dar apoios dos 
concellos nos 
que se . corre e de 

· máis alto nivel 
para facer 
posíbel o seu 
concurso en 
competicións 
i nternacionais 

empresas que 
nos esponsorizan para que as . 
cantas nos cadren", dixo o presi
dente. "A penúria na que nos 
movemos tamén afecta aos pré
mios que damos, certamente ri
dículos para compensar o estar
zo destes atletas". 

A construción do porvir 

Un dos pontos nos que máis in
teresada está a Federación resi
de no mantemento do nivel dos 
deportistas que participan no 
triatlón . galego. ·Actualmente, 
através do programa da Xunta 
de deporte escolar, despútase 
no inverno un. campionato de 
duatlón (carreira de bicicleta e 
proba de atletismo), un esforzo 
que incluso se está a rendibilizar 
na conformación do combinado 
galega. "Dous rapaces que esta
ban no programa escolar, esti
veron na selección este ano", 
afirmoü o seleccionador, Lean
dro Bergantiños. 

Mais o presidente da Federación 
quere que en próximos anos, ta
mén haxa triatlón para os máis 

nivel para facer 
posíbel o seu 

concurso en competicións inter
nacionais. Actualmente, ao con:
trário do que pasa neutros depor
tes, o triatlón non dispón de cen
tros de alto rendimento. "A nasa 
arela é conseguir criar unha es
cala de triatlón en Lugo. Xa ini
ciamos os contactos para cons
truíla. S~ria un espácio moi útil 
para facer posíbel que Galiza si
ga sostendo o actual nivel no fu
turo", salientou Bergantiños. 

Para Francisco Villanueva, se 
non se tóman imediatamente 
medidas de · reactivación deste 
deporte, a superioridade do pre
sente ficará no esquecimento. 
"Agorá .mesmo só nos mante
mos a base de voluntarismo, de 
1·oita persoal por este deporte. 
Só con isa, a penas cos médios 
humanos que ternos, somos 
campións. Hai un grupo de 1 O 
rapaces e rapazas que poden 
estar entre os 15 mellares dó 
Estado. Pero non é suficiente, 
sen a preparación axeitada, non 
conseguiremos os resultados 
que o talento dos nasos atletas 
merece".• 
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* XERA.RDO DASAIRAS-DIOÑ(SIO PEREIRA 

O vindeiro día 20 de agosto ·á unha do· mediodía vai ter lugar en 
Campobecerros (Castrelo d~ Val) un acto de homenaxe aos 
carrileros e demáis operários, entre os que tamén se incluian 
mulleres, que co seu esforzo, entre 1927 e 1957,.fixeron posíbel o 
trazado polo que discorrería o camiño de ferro que traería o tren a 
Galiza pola provincia de· Ourense .. 

Este trazado que uniu Zamora 
coa Coruña precisou' no tra·mo 
Puebla de Sanabria .... Ourense 
un· inxente ·estarzo de miles de 
traballadores que perfuraron nu
merosos túneles e ergueron ou
tros tantos viaductos e pontes 
tendo por veces como pagamen
to non só os baixos salários ofer
tados polos destallistas senón ta
mén a adquisición de numerosas 
enfermidades (a máis temida a 
silicose), graves accidentes e a 
morte súbita por desprendimen
tos ou explosións incontroladas. 

A magnitude da obra, a dificulta
da do trazado, e a dureza do tra
balla,· o número de traballadores 
empregados, as tres quendas 
diárias no tallo, o nacemento dun 
amplo e forte e solidário move
mento sindical, o impacto social e 

·económico nestas zonas da alta 
montaña galega e mesmo aspec
tos culturais (cantos, cantigas, ro
mances de cego ... ) foron argu
mentos abondo para xustificar 
esta homenaxe a trinta anos de 
obras que pasaron por dous rexi
mes ditatoriais e un republicano. 

Un monolito feito con pedra desta 
zona e unha placa conmemorati
va lembrarán esta inxente epo
peia a cuxos protagonistas princi
pais, os obreiros, se lles rende 
esta sentida homenaxe. Ainda 
que na comarca de Monterrei e 
nos pavos próximos ao trazado 
ainda existen moitos dos obreiros 
que traballaron nos últimos anos 
das obras, foi Campobecerros o 
lugar escollido para ubicar este 
monumento por terse constituido 
aquí e a tal fin, unha Comisión de 
Veciños encabezada por Xosé 
Barxa quen se encargaron de lo
calizar, asentar e preparar o sin-

Obras no tunel do Padornelo en 1932. 

xelo monumento, contribuindo 
coa placa conmemorativa e a ilu
minación as firmas Trisque! e 
lber rexentadas por naturais 
deste poVo sendo o Concello de 
Castrelo do Val quen asl)miu o 
custe dun folleto sobre a tlistória 
de Campobecerros, o 1 camiño de 
ferro e as exceléncias\ naturais e 
gastro~ómicas deste 'lugar, port'a . 
de entrada ao parque natural do 
lnvernadeiro. Cos conseguintes 
discursos e un xantar de confra
ternidade a base de troitas e cor
deiro da· zona darase remate á 
xornada - homenaxe. 

A construción . 
do camiño de ferro 

Se a inauguración no 1881 do fe
rrocarril Vigo-Ourense foi consi
derado como un fito histórico pa
ra as comunicacións terrestres 
de Galiza mesmo louvado por in
telectuais e poetas, tamén veu 
significar unha profunda decep
ción para a província ourensá ao 
se anunciar no mesmo ano o 
aprazamento sine die do tramo 
Ourense-Zamora. Non seria ata o 
1900 cando de novo se anuncia
se que estaba en trámite ci pro
xecto dunha liña Zamora-Santia
go. Este anúncio reavivaria os 
apoios a este trazado e o intelec
tual verinense Luis André come
zaria unha xeira de traballos de 
divulgación baseados na rendabi
lidade do trazado ao podérensé 
transportar polo mesmo, madei
ra, gados e carbón que consti
tuian daquela os piares econó
micos da províncía. Entanto, ou
tros proxectos menores de ferro
carril como o de Ourense á fron
teira portuguesa por Verín saian 
a concurso, aprobábanse, muda
ban de compañía .. . mais nunca 
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Q 20 de Agosto en Campobecerros erguerase ·un monolito e celebrarase un xantar de confraternización 

Homenaxe aos traballadores do Camiño de Ferro 
se materializaban. En Decembro 
do 1912 o Governo central apro
ba os proxectos do camiño de 
ferro Zamora-Ou-
rense apresenta-
dos polo enxeñei-
ro Federico Can-

Ourense e os verinenses apro
veitan para que se inclua o pro
metido ramal á fronteira. Case un 

ano despois (Xu
llo do 1929) eco
as obras xa en 
marcha en todos 

tero ligado á em- A 
presa M.Z.O.V. 
(Madrid-Zamora
Ourense-Vigo). 
Ao tempo, e igual 
que acontece ho
xe co AVE (a his
tória repétese) ta
mén se apresen
taria outro estudo 
sobre un trazado 
Valladolid-Vigo 
que logo seria 
desestimado. No 
1918 xa se coñe-

construción 
do tren Zamora
Coruña custou 
tri nta anos de 
obras, duas 
ditaduras e 
unha República 

os tramos, a co
misión pro-ferro
carril aproveita a 
visita do xef e do 
governo Primo de 
Rivera a Verín 
para que realice o 
ramal á fronteira. 
Como é sabido 
de todos, esta ex-
tensión do cami
ñ o de ferro xa
mais chegaría a 
realizarse pois 

ce por onde vai 
discorrer o traza- A.~ 
do de Cantero ~ 
pois fíltrase a 
proximidade do 

mesmo nas obras 
do tramo principal 
abondarian os 

~ problemas para o 
seu remate. Nes-
te sentido cabe 

dicer que xa no mes de Abril do 
1930 e a pesar do bo ritmo de 
traballo, corre o rumor fundado 
de que as obras do camiño de fe
rro van ser paradas por falta de 
fondos. Ante isto, o comité pro-fe
rrocarril de Verín diríxese a Luis 
Espada que era ministro de Fo
mento do governo da Ditadura 
"para que non deixe sen sustento 
a tanta xente". 

A chegada da República e a re
cuperación das liberdades demo
cráticas traería unha xeira de rei
vindicación s sobre as deplora-

Campamento dos obreiros do tren en Santa Bárbara. 

bles condicións de traballo (hu
midade, artrose, silicose ... ), me
llaras salaríais e reducións horá
rias. Ao longo de todo o trazado 
xurdiria un forte e lóxico movi
mento sindical abandeirado pola 
UGT e pola CNT constituíndose 
agrupacións en Requejo, Vilave~ 
lla, A Gudiña, Vendas da Teresa, 
Campobecerros, Portocamba, 
Cerdedelo, Tóro, Correchouso, 
Prado, Vilar de Bárrio ... En Fe
breiro do 1932 o ministro de Fo
mento, lndalécio Prieto, anúncia 
o paro das obras por falta de 
presuposto e as organizacións 
operárias respostan a esta deci
sión convocando unha folga xe
ral. Os traballos no traxecto van 
continuar a ritmo lento e con es-

casos efectivos provocando nu
merosos parados que se ven 
abrigados a voltar a traballar na 
terra, a deambular polo trazado 
na procura de traballo e mesmo 
a mendigar nas vilas próximas. 
Esta situación que orixina algun
has leves protestas dos obreiros 
e mesmo enfrontamentos entre 
eles, vai prolongarse tamén du
rante o 1933, ano en que Azaña 
anúncia a construción total do fe
rrocarril nos seus catre tramos. 
Esta medida ficaria só nunha de
claración de boas intencións pois 
durante o· 1934 ainda hai para
dos en moitas zonas (250 en La
za) e os traballos van a ritmo len
to. En xullo do 1935 o governo 
de Lerroux anúncia o_ esgota-

mesmo a Laza. Despois disto 
non se voltaria a falar con inten
sidade do paso do camiño de fe
rro pola zona ata o 1924 en que 
o Directório Militar promulgou un 
Estatuto Ferroviário que facilita
ba a entrada de capital español 
nas compañías explotadoras. Is
to daría pé para que de novo 
Luis André impartise unha xeira 
de conferéncias baixo o epígrafe 
de "El ferrocarril Orense - Zamo
ra y la vida económica de nues
tra província", todas con enorme 
concorréncia como a dictada no 
Liceo de Ourense. Coa entrada 
do ano 1926 o ministro de Fa
cenda Calvo Sotelo do Directório 
Militar de Primo de Rivera, apro
ba o chamado Plano de Ferroca
rriles Zamora-Coruña. Un ano 
despois, en xaneiro do 1927, a 
compañ ia MZOV xa licita as 
obras Zamora-Puebla de Saná
b ria e en Verín seguen os 
apoios á chamada Variante Luis 
André cun trazado desde A Gu
diña pasando por Vilardevós-Ve
rín-Xinzo-Allariz-Ourense. Nesta 
altura a Comisión Pro-Variante 
está plenamente convencida de 
que o trazado pasará por Verín 
pois o consórcio baricário que fi 
náncia o ferrocarril e moitos per
soeiros de Vigo como Echega
ray (Compañia de Tranvías) 
eran proclives ao trazado polo 
Val. A morte en accidente decir
culación (26-5-1927) do enxe
ñeiro do consórcio bancario , 
Fernández España, vai conmo
cionar a zona e enrarecer o am
biente ao circularen rumores de 
que tras da súa marte hai unha 
man negra que non quer que o 
ferrocarril cruce por Verin. Xa en 
Novembro deste mesmo ano to
dos saben que o paso definitivo · 
do camiño de ferro seria pola zo
na montañosa, ofertándolle a 
Verín a construción dun ramal á 
fronteira pola vila. 

Duras cOndicións de vida 

Os traballos comezaron primeiro 
só nos tramos de Zamora a Pue
bla de Sanabria (1 º) ·e no de San
tiago a Coruña (4º). Os primeiros 
pasos para abordar a inxente 
obra que supuña o tramo Puebla-
Ourense veñen dados polo refor
zo da compañía ~ZOV que se 
fusiona en Xaneiro do 1928 coa 
inglesa Lloyd que explotaba o fe
rrocarril de Santiago a Carril. En 
Agosto apróbase o tramo Puebla-

Os tres turnos que ocupaban as 
vintecatro horas de actividade la
bor al provocaban tamén un 
constante fluxo de homes polas 
tortuosas pistas do monte, día e 
noite, en traxectos de ata catro 
horas de camiñada. Os mulos, 
carros e camións achegaban a 
pé de obra os suministros ali
mentares, de material e de ferra
menta nun contínuo ir e vir. En 
casas particulares arrendadas e 
nas tabernas das aldeas próxi
mas ao trazado e de outras non 
tan próximas, acollíanse unha 
parte dos traballadores mentres 
que outros residían en barracóns 
e tendas de campaña a onde 
acudían os encargados (mulleres 
sobretodo) de suministrar a co
mida. Os enxeñeiros albergában
se en barracóns de madeira ben 
acondicionados e dotados de xe
radores de electricidade que lles 
permitían a lectura e escoitar a 
rádio. Un dos campamentos 
máis grandes do trazado foi o de 
Santa Bárbara (Lubián) pois na 
sua área tamén se realizaron os 
viadutos e túneles máis difíciles e 
longos como os da Cana e He
dradas ou o da Canda cunha Ion
gura. este de case dous quilóme
tros só superado polo de Tóro. 
En xeral, as relacións dos carri/e
ros coas xentes dos pavos foron 
boas exceptuando as liortas que 
de cando en vez se producían 
por asuntos de saias. Os rema
tes de obras de alto risco como 
eran os túneles adoitaban cele
brarse en comunidade con gran
de festa rachada. 

Carrileiros nos túneis da Gudiña en 1930. 

Seria xa ben andado o ano 1931 
cando se puxeron en evidéncia 
as penosas condicións de traba
llo e de explotación que pade
cían _ os obreiros do ferrocarril. 
Os numerosos accidentes acorri
dos (desprendimentos, caídas, 
enterramentos, explosións de di
namita e de carburo, feridas 
mortais por ferramentas ... ) eran 
silenciados sistematicamente e a 
penas chegaban notícias deles 
ás grandes vilas a non ser por 
vía dos cantares dos cegos nas 
feiras: "Túnel do Malpaso, mata
dero de los hombres ... " Ante o 

. que se cualifica como egoismo 
da patronal, os sindicatos advir
ten dunha xeira de conflitos se 
os contratistas non cumpren coa 
Leí pois estas son obras do Es-

tado e teñen a abriga de acatar 
o lexislado. Como exemplo nes
ta zona de Campobecerros, des
tacan a actitude do contratista a 
destallo José Iglesias que obri
gaba aos seus operários a traba
llar dez horas, incumpria o des
canso dominical, retrasábase no 
pagamento dos raquíticos xor
nais (cada quincena) e obrigába
os a se aloxar nunha casa de 
comidas e café propiedade ·dun 
seu parente, cobrándolles pre
zos abusivos que de seren pro
testados remataban co despedi
mento. As Bases Salariais e de 
Traballo aprobadas polo Xurado 
Mixto lnterprovincial eran a cotio 
denunciadas polo seu incumpri
mento en todos os tramos da via 
xerando asi un grande número 

mento do presuposto e a fantas
ma do despedimento e do paro 
ronda por todo o trazado viário. 
O parón definitivo daríase no 
mes de Setembro pero a chega
da dunha asignación para as 
obras (finais do 1935) debida ao 
presidente do governo, o galega 
M. Portela Valladares, permitiría, 
ainda que a ritmo moi lento, con
tinuar as obras no tramo de Sa
nábria - Ourense en detrimento 
do de Santiago - A Coruña. En 
Abril do 1936 todos os tramos da 
obra están bastante parados e 
non se admiten máis operários. 

Pasada a guerra civil, o governo 
militar imporíalle consellos direc
tivos ás tres grandes compañias 
que explotaban os ferrocarrís 
españois e o 24 de Xaneiro do 
1941 promulgaria a Lei de Orde
nación Ferroviária pola que o 
Estado pasa a ter plena propie
dade sobre as liñas de vía ancha 
dando orixe á RENFE. O 14 de 
Abril do 1943 e nunha data tan 
simbólica para os vencidos (Día 
da República), Franco inaugura 
o tramo Santiago-A Coruña. O 
23 de setembro do 1952 ábrese 
a estación-empalme de Ourense 
e un ano despois (1953) o tramo 
Zamora-Puebla de Sanábria. O 
trazado desde a Puebla ao Car
balliño inaugúrase en Xullo do 
1957 e finalmente o 8 de setem
bro do 1958, Franco volta a Ou
rense para inaugurar a totalida
de dun trazado ferroviário que 
comezara nunha ditadurc~ e re
mataría noutra. + 

de conflitos. En moitos casos a 
postura dos contratistas, movi
dos por intereses persoais e ci
cateados por caciques e antirre
publicanos non tiña outro obxec
tivo que causarlle dificultades ao 
Governo da República e ir para
lisando as obras. Tamén a Ins
pección de Traballo non cum
pria abando co seu cometido e 
os abusos nos ho'rários de tra
ballo (dez e máis horas en vez 
de oito), a auga ata os xoenllos 
nos túneles, a falta de roupas 
axejtadas e ferramentas, a ca
réncia de asisténcia médica, a 
sinistralidade por accidentes, as 
enfermidades, as baixas labo
rais, etc. estaban á orde do dia 
ao igual que os despedimenfos 
indiscriminados sen aboárense 
os xornais, a pesar de teren xa 
cobrado do Estado os interme
diários e "destajistas". Despois 
da chegada da Frente Popular 
ao governo, a unidade de ac
ción dos sindicatos UGT e CNT 
foi constante asi como unha 
maior afiliación aó Partido Co
munista. Co levantamento fas
cista contra a República moitos 
carrileiros foron detidos e asasi
nados sendo tamén numerosos 
os que se incorporaron á resis
téncia guerrilleira antifascista 
nos montes próximo~ ao traza
do. Nesta zona de Campobece
rros, Canso, Manzaneda ... ac
tuarían as partidas de Mário de 
Langullo e cara a parte de Laza 
e Vilar de Bárrio (Serra de San 
Mamede) con base na Edreira, 
as de Mayo e Fraga.• 
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AS VIAXES LITERÁRIAS 
• 

POLA COSTA DA MORTE. PORTA DOS VENTOS 
Brúa a Vaca 

A distancia talvez sexa posible 
confundir o bruar da Vaca de 
Fisterra co zoar do vento. A dis
tancia. 

Aquí non, que o trono da Vaca é 
abouxador e, ademais, ese e 
non outro é o o.bxectivo para o 
que naceu a Vaca: advertir ós 
mareantes dos perigos que en
traña achegarse á costa, dos 
baixíos, dos cons, do Centolo 
que se vería miúdo como unha 
biscarda desde o cabo, se non 
fose que estando corno está de 
néboas o único que se ve desde 
o cabo é a becerra donda do 
enorme molete da brétema in
terposto entre o mundo e nós. O 
Centolo é pequeno, nel non co
lle rían as cruces de todos os 
mariñeiros que naufragaron ó 
pé do Cabo desde 1872: a en
teira tripulación do Captain, no
ve dun vapor español do que 
nin memoria queda do nome, 
dez do Bitten, once do Bonito, 
sen contar os vintetrés do Ca
són que ardeu pouco máis arri
ba, perta de Rostro. 

Hoxe, de todos modos, sería di
fícil confundir o bruar da Vaca co 
zoar do vento, porque ·está de 
néboas e chuvias. Nesta costa 
existen soamente dous estados 
meteorolóxicos: estar de chuvias . 
ou estar de ventos, aínda que · 
non son incompatibles e por ve
ces castizan en refachas de aire 
e chuvia. Chamárona Costa da 
Morte, pero ben podían chamala 

Doscamiños 
de a1Tieiros 
ós Pazos da Ulla 
TetTa de Montes 
eTabeirós 
Xosé Manuel Martínez Oca 

Costa dos Ventas, sendo os 
:ventas quen lle dan carácter tan
to á paisaxe como ós seus habi
tantes. Son os ventas quen lim-
pan o aire arredor de · 
Cabo Fisterra, de 

MAR.ILAR ALEIXANDRE 

vantan o mar en tambos esca
chando nos cons ó pé de Touri
ñán no fervedoiro das xerfas 
brancas: é o leite da Vaca que 

se levanta desde o pozo abisal, 
a única perfia capaz abondo pa
ra contela; ó pé de Touriñán 
agóchase o Farelo ocultando 
mortal ferrete baixo o seu enga
nadizo nome de pan, Os ventos 
son quen dan forma ás árbores, 
empenándcias se non están ó 
abeiro doutras máis vellas, quen 
aconchegan os toxos contra a 
terra, quen fan tremer o xoio e, a 
avea louca nas camposas. As 
veces son tamén os ventas quen 
transportan as moxenas dun 
monte a outro, propagando os 
incendios de setembro. Aínda 
que os enxeñeiros eren que con
seguiron domesticalos, obrigán
doos a facer xirar os novos mu
ños que entoan o seu zunido no 
Vilán, en Punta Nariga, o vento 
bravo é difícil de cabalgar. 

Seguir os camiños desta costa é 
procurar as pegadas da Vaca de 
Fisterra, que naceu dun cruce en
tre o vento e un dos grandes ani
mais doutra idade que viviron en 
Duio antes de que a cidade se 
afundira baixo as augas. Do seu 
tamaño desmesurado dan fe as 
vértebras como rodas de muño 
que aínda aparecen baixo os ci
mentos das casas en San Marti-

ño e Fisterra. Sendo 
xuvenca arrincou cos 

Touriñán, do Vilán, 
do faro en Punta Na
riga, arrebolando lon
x e ·as argueiros de 
po, rañando na luz 
con areas de seixo 
ata facela escintilar. 
Os ventas quen le-

Chamárona Costa da Morte, pero ben 

podían chamala Costa dos Venfos, sendo os 

venfos quen lle dan carácfer tanfo á paisaxe 

como ós seus habitantes 

cornos pedazos de 
pedra nos acantila
dos, por iso son bra
vos e irregulares; a 
súa lingua áspera 
abriu claros entre as 
árbores que había 
not¡tro tempo para 

A gue1Tilla anti· 
fra~quistade· Mario 
delangullo 
Antonio Téllez 

~ imaxes de Castelao 
Xosé Enrique Acuña 

saciar a fame. É filla do vento, iso 
non pode negalo; como o vento é 
esquiva e difícil de clasificar. 

Hai, no val de Toba entre a vila 
de Cee e Sardiñeiro, un paso 
que leva o nome de Porta Ven
tosa, seguramente por ser onde 
entran o vento Nordés, que vén 
de Muxía por unha banda, e os 
vendavais que proceden do sur, 
do mar máis alá de Estorde e de 
Sardiñeiro pola outra, e nunca, 
nin nos días máis calmos do ve
rán deixan de soprar nela. Non 
sei como este nome de Porta 
Ventosa, que debía aplicarse a 
Fisterra toda, a toda a Costa da 
Morte, ficou confinado na micro
toponimia dun lugariño. Quizais 
a culpa sexa dos rqmanos que 
chamaron ós acantilados a fin 
do mundo , confundíndoa co 
principio. Porque ¿como saber 
ante a rolda dunha esfera cal é 
o principio e cal a fin? 

Se fose o lume do sol quen cre
ou o mundo, daquela Fisterra 
onde, como di Baixeras, o sol 
afoga, ben podería ser a súa fin . 
Mais nada proba esta ve rsión ; 
ben podería ser que o axente 
creador fose o vento, os turbi
llóns levantados desde as pro
fundidades do caos, remuíños 
de xistras, ventas enrodelados 
como a serpente primixenia que • 
darme baixo o Valhalla. Se fo
sen os ventas estaríamos no ini
cio do mundo, na porta pola que 
entraron o día en que o amasa
ron, arredondándoo, cando era 
novo, na Porta dos V~ntos. • 
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Morren seis persoas e prodúcense múltiples_ feridos en 72 horas de- violéncia 

ETA lanza a meirande ofensiva desde o final da trégua 
-0-X.C. 

A presión violenta de ETA au
mentou máis se cabe na última 
semana estendendo o espec
tro das vítimas ao entorno do 
Partido Nacionalista Vasco, 
que se considera directamente 
agredido polo asasinato do 
presidente da patronal guipuz
koana José Maria Korta. Ade
mais, catro membros de ETA 
morreron cando circulaban 
por Bilbao, un coche bomba 
estalou en Madrid ao pé da ca
sa dun alto dirixente do PP e 
un militar foi asesinado en Na
farroa mentres o gov-erno dá 
unha ima~e de paralisación ao 
insistir teimudo no discurso 
de mesturar PNV e ET A. 

A morte de Juan Maria Jáuregui 
o 29 de Xullo foi un sinal de que 
os ataques de ETA deran un 
salto cualitativo. Por máis que 
Arnaldo Otegi presente o ex go
vernador como potencial branca 
"porque tomou partido", a nin
guén se lle escapa que Jáuregui 
formaba parte do mesmo grupo 
que dentro do PSOE promove 
unha política diferenciada socia
lista respeito ao piñón fixo do 
tandem Oreja-Aznar. Jáuregui , 
xunto a Margarita Robles ou ao 
ex governador de Biskaia, Da
niel Arranz , pronunciáranse re
petidamente pala necesidade de 
abrir canles de diálogo para ra
char coa actual política do Esta
do sobre o País Basco. 

Arranz manifestouno claramente 
nunha entrevista --curiosamente 
sen fotografia- que publicaba dis
cretamente El País o pasado dia 
4, "no País Basco vívese unha si
tuación na que ninguén dá o bra
zo a torcer. Se dis algo en contra 
do PP, acúsante de nacionalista. 
O PP tirábasenos ao pescozo por 
cousas menos importantes que 
os inmigrantes ou o terrorismo e 
pedía a dimisión do presidente do 
Governo. Eu atrévome a dicer: 
Mayor Oreja, dimite. Reivindico 
poder dicer o que quera con co
ñece mento de causa. Doia a 
quen lle doia, este país vive o sey 
piar momento en moitos anos. E 
cando máis fortalecida está ET A. 
Parece que é pecado dicilo". 

O verán negro que calquer obser
vador enxergaba xa chegou e fí
xoo, despois da marte de Jáure
gui, coa carnicería que provocou 
en Bilbao a explosión dun coche 
no que ian catre militantes de 
ETA con case vintecinco quilogra
mos de explosivo. Vários días 
despois seguen sen identificarse 
os restos esparexidos en máis de 
cen metros desde o núcleo da ex
plosión, ainda que entre os mor
tos semella estar Patxi Remente
ria. Era o comezo. Menos de do
ce horas despois saltaba polos ai
res o presidente da patronal gui
puzkoana, José Maria Korta, que 
se tiña negado a pagar o chama
do "imposto revolucionário", e que 
como activo simpatizante do PNV 
.e amigo persoal do lehendakari 
lbarretxe ou o Deputado Xeral de 
Guipuzkoa, Román Sudupe, tiña 
feíto chamamentos públicos a 
abrir canles de diálogo. 

· Diálogo 

Cando o delegado do Governo no 
País Basca, Enrique Villar, chega
ba ao lugar onde morreron os ca
tro etarras unha muller de case 

Os restos do$ cah'O membros de ETA mol1o$ en Bilbao ~xérome nun rádio de cen metros. 

sesenta anos encaróuselle e re
petia, como unha ladaiña: "hai 
que dialogar, hai que dialogar". 
Villar, molesto pola preséncia das 
cámaras, tivo que escoitar pero 
nada pudo dicer. Desde fins de 
Decembro, a política basca per
deu toda posibilidade de actuar 
pola realidade prática dunha pin
za imposíbel de superar por lba
rretxe, que se deu de prazo até 
Setembro para tomar unha deci
sión. Se por unha banda o PP né
gase a acudir mesmo a entrevis
tas co presidente basco -ao que 
na prática non recoñece-, acu
sando publicamente ao PNV de 
cómplices de ET A, esta larga to
da a metralla procurando un salto 
de ruptura institucional que nen o 
partido de Arzallus nen Eusko Al
kartasuna están dispostos a dar 
baixo nengunha circunstáncia. 

Nese panorama de polarización 
da vida política a raiba de Sudu
pe diante do corpo sen vida de 
José Maria Corta compréndese, 
porque o numantinismo impide 

abrir nengunha fenda política de 
esperanza. O editorial do xornal 
Deia era moi duro ao respeito. 
"Todo aponta a que Korta, palas 
suas convicións políticas, laiou
se sinceramente da marte dos 
catre presuntos membros de 
ETA en Bolueta. Alguns compa
ñeiros de armas destes falecidos 
foron máis eficaces e golpearon 
con toda a sua dureza no cora
zón de quen elixiron as vías de
mocráticas para defender os di
reitos de Euskadi. Mais Korta ou 
Jáuregui nos deixaron a sua tes
temuña e é hora de recollelo". 

O xornal nacionalista tamén cri
tica o tancredismo de Aznar, 
"quen ir_responsabelmente cali
fican de pal/asada os intentos 
de diálogo defendidos desde 
conviccións democráticas, están 
insultando á memória do faleci
do. Tal falta de respeito, acom
pañada de bravatas e ameazas 
colectivas, amasan a sua impo
téncia para poñer fin a esta es-
piral de violéncia".+ -

Os saltimbanquis no paraíso 

medusa 
sctaiObkiiloo 

Paralise 
governamental 

A posición de Aznar, expre~ 
sada a tres voces por el mes~ 
mo, Mariano Rajoy e Mayor 
Oreja , pasa por aumentar a 
presión sobre o PNV e lograr 
unha convocatória eleitoral 
que á vista de cómo están as 
causas, e dado o evidente 
fracaso policial, non parece 
que poida ~portar nengunha 
solución. Co governo de va, 
cacións, éadran mal nunha 
opinión pública indignada, 
que as altas autoridades do 
estado permanezan dando si~ 
nais dunha normalidade que 
a todas luces non existe. Pe~ 
ro é precisamente a negativa 
a sentar en nengun foro no 
que estean PNV e EA, a que 
impede que o governo adop, 
te algunha medida nova, o 
que a cada que se produza un 
novo atentado vai ser menos 
comprendido por unha opi~ 
nión pública que se mobiliza 
disciplinadamente por todo 
o estado, pero que reclama 
un obxectivo político maior 
que baixar a frente e 
esperar.+ 
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O PSC oferece a CiU 
un pacto sobre a 
Cons6tución e o Estatut 

O PSC volveu a demonstrar 
que é a federación 
socialista con maior 
autonomía ao aterecer un 
pacto a CiU para abordar o 
encaixe de Catalunya no 
Estado español, a 
imigración nas autonomías, 
a reforma da Xustiza e o 
Senado e unha -
configuración· máis federal 
sobretodo no que atinxe á 
política fiscal, ademais de 
cuestións relativas ao 
Estatut. A proposta de liña 
federalista gustou nos 
meios converxentes_, pero 
desagradou no resto da 
oposición. Se en Esquerra 
Republicana de Catalunya 
provocou desconfianza pola 
traxectória do PSC, en 
Iniciativa per Catalunya a 
resposta foi dicer que cría 
confusión e que supón un 
balón de oxíxeno para 
Pujol.+ 

Prosegue a crise 
. no Executivo socialista 
asturiano 

A solución de compromiso 
para saldar a crise no 
Executivo socialista 
asturiano provocou unha 
nova fractura. A nova 
dirección socialista 
aceitara que o presidente 
de Cajastur continuase no Ji 

seu posto mália levar 
dezanove anos no mesmo. 
lsto en apariéncia 
admitírono os 
renovadC?res do presidente 
Vicente Alvarez Areces, 
pero dias despois a 
conselleira de Facenda, 
Elena Carantoña 
apresentou a sua 
demisión e suxeriu que 
non queria asumir a 
convivéncia cos guerristas 
decretada por Madrid. O 
Governo asturiano dixo 
que a demisión se debia a 
un ha decisión persoal. + 

Sen acordo en IU 
na eleición do 
coordenador xeral 

Dous sectores enfréntanse 
no seo de Izquierda Unida 
para designar ao que será 
coordenador xeral e que se 
decidirá na próxima 
Asemblea Federal da 
coalición. Mentres o PCE e 
Francesc Frutos queren 
.que se designe a un 
·candidato único, o 
coordenador xeral en 
Astúrias, Gaspar 
Llamazares, acusa ao PCE 
de tratar de impar un 
candidato e mantén a sua 
decisión de concorrer á 
eleición do máximo 
dirixente da organización. 
O PCE explica que en 
realidade o que quere é 
que se consensue un 
c.andidato para que a 
sucesión sexa sen 
sobresaltos, e que non haxa 
crises internas que agraven 
a xa debilitada posición da 
coalición de esquerdas. • 
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O poeta e xornalista da Radio Nacional Saharaui permaneceu durante uns dias na Galiza convidado polo COSAL 

Ali Salem lselmu, a voz lírica que asubia coma o Siroco 
pola Hammada alxeriana 
-0- ROSA ANEIROS 

Ali Salem é miudiño e conver
sa COI) subtil paciéncia saha
raui. E esa paciéncia que lle 
esvara polos beizos a que lle 
permite falar con igual paixón 
da beleza da poesia, da cruen
ta inxustiza que está a vivir o 
seu pavo e maila fe no seu la
bor como xornalista na Rádio 
Nacional Saharaui. Ali Salem 
permanece en Madrid durante 
os meses do verán como mo
nitor dos nenas que, incluídos 
no programa Vacacíóns en 
Paz, residen nesa comunida
de. Hai uns días viaxou a Gali
za convidado polo COSAL. 

Durante unha hora ao día, as 
ondas do campamento de refu
xiados saharauis no suroeste al
xeriano énchense de notícias lo
cutadas en castelán. É a cha- · 
mada "hora de español" que 
ocupa unha sexta parte da emi
sión radiofónica diária da Rádio 
Nacional Saharaui. A calquera 
que viaxe aos campamentos po
de sorprender a recepción de 
notícias sobre o posicionamento 
de Amáncio Landin sobre a 
cuestión dos acordos pesquei
ros con Marrocos ou as últimas 
actividades de colectivos pro
saharauis no Estado español na 
metade domáis ermo do deser
to. Responsábel deste progra
ma é Ali Salem, xornalista do 
Ministerio de Información Saha
raui quen asegura que "un dos 
obxectivos principais da Radio 
Nacional Saharaui é unir ao po
vo na loita, Xª non SÓ a aqueles 
que viven... nos campamentos de 
refuxiados senón tamén aos 
que permanecemos nos territó
rios ocupados por Marrocos. O 
noso labor é informales da nosa 
situación real e o posicionamen
to do seu povo". 

Preservar a · identidade 

O estado alauí tentou en múlti
ples ocasións interceptar a emi
sión pero ao estaren en onda 
curta esta tarefa foi inútil e os 
Saharauis conseguiron que se 
sintonice perfectamente en todo 
o Sahara Occidental. "Con isto 
pretendemos preservar a nasa 
identidade como povo através 
xa non só da información pro
porcionada polos servícios infor
mativos senón tamén cos pro
gramas -culturais e máis explici
t901éf'.lte literários onde se reci
tan p_oéiílas---éñ hassanía e nu
merosos provérbios e histórias 
de carácter popular", asegura 
Salem. A información obtéñena 
grácias a un servício de radioa
feccionádos ouns amigos bas
cas e a páxf na web cedida por 
un simpatizante suizo da causa 
saharaui, ademais do material 
facilitado polo Servicio de pren
sa Saharauraa Presidencia da 
Frente Polisário. 

A história personal de Salem se
gue o perfil turbulento de moitos 
outros saharauis. Durante doce 
anos formouse en Cuba onde 
aprendeu o labor xornalístico e 
máis o domínio da língua caste
lá. Residente en Mauritánia até 
o golpe de estado do 79, aí co
mezou a sua viaxe ata os cam
pamentos alxerianos. 

ma, antes que nada, a palabra á 
que lle recoñece un valor incal
culábel, especialmente polo que 
ten de unificadora do povo. E aí, 
recoñece, o papel da rádio .re
sulta fundamental. Sen prensa 
escrita, sen televisión e conti
nuamente bombardeados polas 
mensaxes emitidas por Marro
cos en contra da sua loita como 
pavo que procura a recupera
ción do país que lles foi arreba
tado, as ondas suplen a carén
cia de toda información própria. 

Os límites da paciéncia 

Nun estado de nen guerra nen 
paz, de calma chica continua
mente alterada polos sucesivos 
aprazamentos da celebración 
do referendo de autodetermina
ción aprobado nos Acordes de 
Houston de 1997 o único que 
lles resta é manter acesa a can
dea da sua perseveráncia. Por
que un cuarto de século reclui
dos no máis ermo do deserto al
xerianó, a Hammada á que os 
provérbios Saharauis condea
ban aos seus máis cruentos ini- · 
migos, é moito tempo. "A xente 
está moi, moi cansa -di Salem
estamos totalmente defrauda
dos do labor da ONU e a Comu
nidade Internacional. ·Foron moi 
boas palabras pero vemos que 
·non existe unha vontade real de 
solucionar o problema. Com
prenderás que isto lévanos a 
pensar que foi todo unha facha
da e que, en realidade, a pre
séncia da MINURSO no Sahara 
non é senón unha lexitimición 
da ocupación marroquina". 

A sombra da guerra 

A sombra estirada da guerra pai
ra de novo polos campamentos e 
Ali non traba .na língua para talar 
dun sentimento xeralizado ante a 
falta de expectativas de futuro. 
"Nós non queremos a guerra por
que sabemos mellor ca ninguén 
que isto supón a autodestrución 
dos dous pavos pero non queda 
máis remédio. Se nos .fechan to
dos os camiños e non existe un
ha· vontade real de facer que se 
cumpra a xustiza non queda ou
tra alternativa", indica Salem, ·e 
engade con tristura "van xa cinco 
ou seis aprazamentos. O povo 
non resiste máis e se no 2000 
non se soluciona o conflito toma
remos cartas no asunto. Estamos 
preparados para a via armada".· E 
neste ponto o sahariano insiste 
na necesidade de que "o Gover
no español asuma a sua respon
sabilidade histórica, aquela que 
non asumiu cando saiu do Saha
ra precipitadamente coa descolo
nización deixándonos nesta si
tuación. Que siga o exemplo de 
Portugal con Timor é o menos 
que pode facer". 

Clube dos poetas morfos 

Sorrí cando fala dos distintos 
movementos poéticos do seu 
povo nos que, sinala, hai unha 
grande diferéncia entre as dife
rentes xeracións. "Existe -apun
ta- unha xeración de entre 50 e 
60 anos que escrebe unha poe
sía moi boa en hassania. Esa 
poesia tala do noso país e des
crébenos de este a oeste todas 
as suas marabillas. Menciona lu-

gares, acontecementos históri
-cos do pasado, recolle, en defini
tiva, a memória oral cun carácter 
marcadq.mente épico. Ademais 
deles está patente un~a xera
ción que nos autodenominamos 
Clube dos poetas mortos con 
membros que poetizamos sobre 
as circunstancias que nos arro
dean, os sentimentos, a situa
ción actual do povo ... .Todos 
-afirma Ali- escribimos encaste
lán porque tomos educados en 
Cuba, _polo que tanto a nível for
mal como de contido hai un 
abismo entre os dous grupos". 

Nembargantes, a voz poética de 
todos eles x~nguese através das 
ondas radiofónicas cada solpor 
nos campamentos xunto coa cha-

A PANARO 

mada do almuecín para a oración. 
Poetas de distintas xeracións 
cantan as belezas do país que 
lles foi roubado e exortan ao pobo 
para manter a perseveráncia na 
loita Os mozos que naceron xa no 
exílio e non coñeceron o Sahara 
Occidental teñen através da pala
bra, a imaxe sonora da sua na
ción. Esa imaxe que Alí Salem re
colle no poema Terra: Nunha noi
te xeada e máis fría/ vólvote re
clamar, crendo/que o brillo daquel 
afastado desacougolte acada pa
ra conter as tuas penurias!Nunha 
o/lada adoecida, actívase o/resón 
ambíguo desa viva cor/que se es
capa no horizonte/Nun aturuxo 
escóitote e vólvome cara min 
mesmo/ para contemplar a fe da 
miña paciéncia"+ 

Os nenos embaixadores 
Alí Salem permanece no Esta
do español durante os meses 
de verán como monitor do gru
po de cincuenta nenos que go
zan en Madrid do programa 
"Vacacións en Paz". Ese .pro
xecto vacacional, que atrae a 
300 nenos en Galiza, ten como 
obxectivos básicos arredar aos 
cativos dos campamentos nun
ha época do ano especialmente 
dura climatoloxicamente talan
do (superan os 50 graos centí
grados), a realización de revi
sións médicas, reaxustes ali
mentários e, segundo Ali, "dar a 
coñecer a causa saharaui por
que os nenos son os mellores 
embaixadores do naso povo": 

Ademais, tal e como indica, 
"ternos a abriga de amosarlles 
que o mundo non é só un cam
pamento de refuxjéldos . Para 

eles antes de chegar acá o 
mar é algo abstracto, os peixes 
son algo abstracto, os semáfo
ros son algo abstracto .. ., nece
sitan ter outra visión da realida
de que nos campamentos non 
podemos aprenderlles". 

Desde hai 7 anos estase a de
senvolver este proxecto no Es
tado español, polo que cada 
ano pasan máis de 6.000 ne
nos saharauis acollidos por 
senllas familias. A estancia en 
Madrid permitiulle a Alí Salem 
visitar a membros da delega
ción galega do COSAL que o 
pasado Decembro acudiron 
aos campamentos e que ve
ñen de publicar vários poemas 
do autor sahariano na edición 
monográfica que sobre o Saha
ra publicou a revista galega de 
sol idariedade Outras vozes. + 
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O Supremo chileno 
fai público que levanta 
a imunidade a Pinochet 

Por catorce votos a favor e 
seis en contra, o Tribunal 
Supremo chileno anunciou 
que levantaba a imunidade 
ao ex ditador e actual 
senador vitalício, Augusto 
Pinochet. A decisión supón 
que o militar terá que 
respostar aos cargos pola 
desaparición de máis de 
quince persoas na chamada 
caravana da morte. A 
implicación de Pinochet vén 
dada porque nun 
documento probatório dase 
orde de facer desaparecer a 
ese grupo "por indicación 
directa do xefe do Estado". 
Agora Pinochet só pode 
acollerse a unha 
declaración de deméncia 
mental Péilra eludir á xustiza 
chilena. E a primeira 
acusación que prospera 
contra o autor moral do 
xenocídio durante a 
ditadura chilena.+ 

Un histórico do 
nacionalismo corso 
vítima do GAL francés 

A guerra suxa pode estar 
na orixe do asasinato dun 
militante do nacionalismo 
corso que foi vítima dun 
tiroteo o Luns sete de 
Agosto, só uns dias 
despois dunhas xornadas 
autonomistas e 
independentistas. Mália 
que o governo de Lionel 
Jospin ofereceu a 
Córcega ampliar a sua 
autonomia, non hai 
unanimidade na 
centralista República 
Francesa. Inicialmente a 
policía tratou de sinalar 
que o atentado era autoria 
de grupos máis radicais 
que a vítima, no 
nacionalismo corso hai a 
convicción de que se trata 
dun suceso da guerra 
suxa do Estado, xa que 
este tipo de ~ccións 
fraticldas hai anos que 
están desterradas.• 

Gore designa candidato 
a vicepresidente a un 
demócrata crítico 
con Clinton 

Nos Estados Unidos 
concédeselle grande 
importáncia aos acenos 
políticos. O candidato 
demócrata á presidéncia 
das eleicións do vindeiro 
mes de Novembro, o actual 
vicepresidente Al Gore, 
designou ao deputado 
centrista Joseph 
Lieberman como número 
dous da sua candidatura. 
Lieberman ten duas 
características: foi moi 

. crítico con Clinton polo 
caso de Lewinsky e é 
xudeu, polo que Gore opta 
por un distanciamento do 
seu pasado con .Clinton, ao 

·tempo que adianta que a 
sua presidéncia estará 
definida polo apoio a Israel 
frente á causa árabe.+ 
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Castel 
·~'--~~~-=-~~~ 

Sanmartin 

sempre connosco 

Estamos no "Ano de Castelao", 
e a sua obra e o seu pensamen
to estúdanse e divúlganse por 
toda a xeografía galega. Disgra
ciadamente non foi sempre asi: 
pois na "longa noite de pedra" 
dos coarenta anos a ·,a ura 
franquista Castelao foi un des
coñecido para unha grande par
te do povo galego, por mor da 
miserenta censura que sobre a 
sua figura impuxo o réxime fei
xista. lsto lémbranolo nun artigo 
o documentado e prestixioso 
escritor Xesús Alonso Montero. 

Hoxe dame noxo ver como álguns 
dos que naqueles escuros tempos 
axudaron a soster iste siléncio, 
que ata chegou a iñorar a morte 
donoso Daniel, talan como se es
tivesen embebidos do seu espiríto 
e aproveitan calquera ocasión pa
ra lle render homenaxe. 

Non fai falla nombealos, por ser 
sobranceiramente coñecidos e 
coído que enganará a moi pou
co dos que, sinceiramente, ade
miran a iste grande galeguista, 
que nos deixou a herdanza do 
seu pensamento refrexado na 
sua obra cume "Sempre en Gali
za", libro inmorrente pra os gale
gos. Nembargantes, endebén, 
cando iste siléncio abafaba a no
s a terra, en 
alénmar, nas 
terras de 
América, a fi
gura de Cas
telao tiña o 
enaltecimento 
da emigración 
que recoñecia 
naquel diri
xente do gale
guismo a figu-

Cando o siléncio 
abafaba a nosa 
tena, en 
alénmar, nas 
terras de 
América, a figura 
de Castelao tiña 

ra máis repre- 0 enaltot'i.mento 
sentativa da ~ 

T erra. A data da emigración 
do seu pasa-
mento en Bos 
Aires o 7 de Xaneiro do ano 
1950, foi un acontecimento que 
conmoveu a emigración e as ce
nas de dór da sua despedida es
palláronse por toda América. 

O primeiro cabodano da sua mar
te foi lembrado por todas as so
ciedades galegas americáns con 
actos conmemorativos na sua 
honra. No Lar Galego de Ca
racas, ao que eu pertencia, cele
brouse un que me atrevo a dicer 
que poida ser único; pois nel fala-

CANTl.NA 
MEXICANA 

RUA MARTIN CODAX 
VIGO 

Diálogo 
(de olho-moles) 

- em Eusltal Herria 

EGUN ON 
(Bom dia) 

{7 

ron once persoeiros da emigra
ción, de diversidade de rexións de 
España, que coñeceran persoal
mente a Castelao e que en curtas 
verbas dixéronnos causas moi ite
resantes da sua personalidade. 

Pechou o acto o loltador galeguis
ta Pepe Velo, que coas suas ver
bas fixo tremecer da emoción aos 
asistentes. Eu topábame na com
paña de Mariano Otero Castelao, 
curmán do finado Daniel e com
pafieiro de loita de Velo, co que 
se exiliou en Venezuela fuxindo 
do perseguimento das forzas re-

. pre$ivas do rexime franquista. 

Ao remate do acto Mariano fa
loume dos tráxicos momentos 
que viveu o seu curmán Daniel 
pola morte do seu único tillo, no 
ano 1928. Díxome que, case 
sen vista, deambulaba pola ca
sa sumido nunha profunda tris
teza, absorbido o seu pensa
mento pola lembranza do seu fi
nado filio. Os olios de Mariano 
humedecéronse e as bágoas 
verquéronse na sua faciana. 

Eu non poiden aturar a miña 
emoción. 

Ambos os dous choramos polo 
irmán Daniel. iÜ esprito de Cas
telao estaba conosco! • 

GONZALO GOMEZ CARIDAD 

l:t~ 
J11 

iJ11 

ARRATSA'LD E 
ON (Boa tarde) 
~ · 

Contra a senrazón 
totalitária 

O escritor Antonio Muñoz Molin, 
o filosófo Gustavo Bueno e un-. 
ha longa ringlei~a de homes e 
mulleres de conviccións demo
cráticas e ideas avanzadas, vi
ven afogados polo nacionalismo 
único e son incapaces de com
prender a diversidade de olla
das e perspectivas nai:::ionais 
que conforman o tecido estatal 
que habitamos. Muñoz Malina 
está obsesionado éos "obsesos 
da pureza de sangue", que non 
son outros que os nacionalistas, 
e ten medo que lle estean defor
mando a imaxinación aos nenos 
"substituindo o coñecimento por 
mitoloxias raciais ou catecismQs 
patrióticos". A Gustavo Bueno 
parécelle inútil tratar de finxir un 
diálogo cos nacionalistas radi
cais (BNG , CiU e PNV) pois 
"Non cabe diálogo posíbe) con 
quen nega os princípios do de
bate. Só cabe esperar que eses 
partidos, cando cesen de talar 
coas pistolas, acaben disolvén
dose". Gustavo Bueno ve pisto-
1 as por todas partes, tala das 
múltiples agresións que a língua 
española sofre no próprio terri
tório español e reférese ás lín
guas particulares das "rexións 
autonómicas". Está claro que ul-
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timamente ao pensador crítico . 
qúe foi sempre, árdenlle os ei-· 
xos cartesianos e abanéanlle os 
fundamentos filosóficos. Ou co
mo-ese outro filósofo exquisito, 
José Ant'onio Marina, que pensa 
que "A História estase conver
tendo nunha formación do espí
rito nacionalista". Gusta crer que 
xente de tanto mérito académi
co e intelectual, e en tantos as
pectos crítica co sistema de 
cousas existente, sexan incapa
ces de pensar outra História e 
podan cair nestas efervescén
cias sanguíneas máis próprias 
da barbárie iletrada que do ra
zoamento culto. No fondo, son 
uns progresistas que caen no 
reaccionário cando se poñen fe
rr1,1xentos e contribuen á ditadu
ra da maioria absoluta aferrán
dose á unidade inquebrantábel 
e negando calquer expresión de 
vontade nacional distinta da im
posta polo violéncia imperial du- . 
rante séculos. 

Outro que tamén se cubriu (je 
glória foi Vidal-Quadras e o seu 
colectivo Convivencia Cívica 
Catalana (CCC) denunciando 
ante o Parlamento Europeu a 
"vulneración flagrante dos direi
tos lingüísticos dos cidadáns de 
língua castelá en Catalunya". 
Eu, que vivo e traballo en Bar
celona, non sei de que Catalun
ya tala o eurodeputado popular. 
O día menos pensado denúncia 
a existéncia nos cumes de 
Montserrat de campos-de con
centración catalanistas para a 
erradicación definitiva do espa
ñolismo e a imposición dunha 
ditadura monolíngüe no Princi
pado. Xa se sabe que o ódio ás· 
diferéncias e o desprezo do ca
rácter plurinacional do Estado 
español teñen estas cousas, 
producen estas reaccións ou . 
alucinacións. A Real Academia 
de la Historia, o San Milián de 
la Cogolla, o Gustavo Bueno, o 
Vidal-Quadras e un longo etcé
tera de institucións, organismos 
e personalidades forman a le
xión de honor para a ofensiva fi
nal, e sempre fracasada, contra 
os nacionalismos. periféricos 
que polo visto non teñen direito 
á existencia e hai que afogalos 
en sangue dialéctica polo de 
gora e en sangue real se as cir
cu nstánci as ·asi o reclaman. 
Cruzada tinxida de histéria in
quisitorial, que diria Ferrín. Pan
tasmas da Guerra. Incivil que 
non cesan. 

O que lles pasa a estes patrio
tas da unidade indivisíbel ·é 

1 
1 
1 
1 · 7-.A Ao1:/UU' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
•• 1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

•• 1 
1 
1 
1 
1 
.1 

·A festa do Albariño de 
Cambados concede a 
Folla de Prata ao 
delegado do ministério de 
Interior Alexandre Millán 
Mon (Chunipara .. os 
amigos), e o segundo 
prémio ao albariño Pazo 
de Baión. Eis coma un 
bon viño pode xuntar na 
mesa a perseguidores e 
perseguidos. 

Pazo de Baión é un viño 
laureado pero xa non é de 
Laureano. É obra de 
Oubiña administrada pala 
Audiéncia que redbe o 
prémio. 

No entanto, unha boa 
festa coma a da Peregrina 
convértese na noite de 
Varennes, con corcas 
estradas polo chan e 
realistas que se botan ao 
monte. Prumas 
afervoadamente 
republicanas coma a de 
Fernando Ramos, claman 
xustiza pola Raiña das 
Festas perdida. 

Claro que nen todo é · 
fidelidade monárquica. 
Radio Pontevedra, por 
exemplo, cobraba -do 
Concello unha cantidade 
non pequena por 
transmitir as corridas de 
tauros. Este ano non 
pagan a prebenda e no 
noticiario 1ocal arrabean 
contra o Alcalde. 

O xornal máis alporizado 
pala febre monarquizante 
é La Voz de Galicia. 

-

¿ 

\_ . 
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que están cegos de sobérbia 
imperial e desprezan o que ig
noran. Se non fosen· uns igno
rantes presuntuosos saberian 
que un galega excelso -Cas
telao- morto hai cincuenta 
anos escrebeu ·un libro de me
móri as políticas, Sempre en 
Galiza, que os galegas consi
deramos un testemuñ do naso 
xénio, unha lección de amor á 
terra, unha sementeira de bo
as ideas, unha exposición de 
história nada académica, un 
diário de guerra, exílio e espe
ranza, e moitas causas máis. 
O Sempre en Galiza, ou cal
quera das escolmas que .xa 
existen, debera ser un libro de 
leitura ohrigatória, incluso para 
Muñoz Malina e Gustavo Bue
no. Que a Xunta de Galiza, xe
ri erosa como é coa cultura, 
contribua ao espallamento das 
ideas do rianxeiro pagándolles 
uns cursiños ou enviándolles 
uns exemplares do seu magno 
libro aos escritores e filóso~os 
ignor~ntes do noso pensamen
to nacional. Eu pala miña ban
da quero pór o meu grao de 
area para que os acérrimos da 
nación única, con rexións au
tonómicas nas marxes, se 
vaian facendo unha· idea do 
que son outras voces.· Descul
pai unha pequena escolma 9s 
e as que xa a sabedes de me
mória: 

"Nós non podemos esquecer 
que desde a Escolma, a Cáte
dra, o Púlpito, a Tribuna, o Tri-

. bunal, a Oficina e o Cuartel, o 
dedo erguido do Estado español 
impuña silenzo aos que intenta
ban talar galega". 

"O imperialismo castelán, que 
tradicionalmente se caracteriza
ba polo fanatismo, a intransixén
cia, a intoleráncia, a crueldade, 
a tiranía, a Inquisición". 

"Estamos fartos de imperialis
mos e os demócratas non pode
mos aceitar mais que unha 
igualdade de direitos para os ci
dadáns e para os povos". 

"Non esquezamos que o .siste
ma totalitário ven senda --quéi
rano ou non os demócratas es
pa ñ o is- a forma· acabada e 
perfeita do centralismo". 

"O Estado centralista, desven
cellándose das realidades vivas 
do país, che-
gou a enxen-
drar unha mís-
tica patrioteira Eu, que digan 0 en perpétuo 
milagre de le- que queiran, son 
vitación". 

"Unha língua 
é mais que 
unha obra de 

· arte; é matriz 
inesgotábel de 
obras de arte". 

"Cando a un 
pobo , que 

un inxénuoe 
sigo crendo na 
negociación, 
negociación e 
negociación 

canta e tala nunha língua criada 
polo seu próprio xénio, se lle im
pón a abriga de adoptar un idio
ma estraño á sua personalidade 
afectiva, prodúcese un esmore
cimento da linguaxe, que come
za pola inibicion e remata pala 
impoténcia". 

"Os que por acatamento á 
Constitución da República pe
diamos unha simple autonomia 
rexional e sometiamos a vonta
de das nacionalidades á delibe
ración do Parlamento central 
éramos uns criminais. Así, os 
cataláns, vascos e galegas, fo
ron aldraxados e decotío no ca
fé, no mitin, na prensa, na cáte
dra, no púlpito ... " 

"O problema das nacionalidades 

existe e debe resolverse. Des
coñecelo, aprazalo, desprezalo 
ou afogalo, é xogar aos peri
gos". 

"Certo que fóra de Catalunya, 
Euskadi e Galiza, non existe un
ha disposición de ánimo favorá
bel á idea federal". 

para desactivar o conflito e 
buscar vias de achegamento, 
pergúntalle se seria válido en 
Euskadi o plano de paz do Uls
ter e responde que lle parece 
unha comparanza perversa; se 
a quen se atreve a insinuar un
ha saída negociqda ou dialoga
da mándano calar a boca e a 
quen critica a política do gover

"A transformación de España no chámanlle terrorista ou cúm
como Estado-poder en Estado · plice dos violentos; se do que 
plurinacional, é o que reclama- . se trata, en definitiva, é de de
mos". mostrar firmeza, darlle largas, 

Non hai liña de Sempre. en Gali
za que non mereza nunha es
colma. Asi pois, o conflito de 
Catalunya, Euskadi e Galiza ven 
de lonxe, e a política dos res
pectivos governos centrais ven 
senda a mesma: "Arriba 
España". 

Falando de Euskadi, a situa
ción segue enquistada e se
mella que ninguén quer porlle 
remédio. Se tras cada atentado 
de ET A, Aznar pregoa o inmo
bilismo máis absoluto e o recru
deci mento das medidas poli
cias e xudiciais, por que sabe 
que iso dá votos; se Oreja saña 
co·n cometidos mais altos e di 
que a ofensiva de ETA confir
ma o acertado da sua política 
antietarra; se ao PNV, que 
apostou por un proceso de paz, 
trátano do pior póndoo no pon
to de mira e chamándolle de to
do, che.gando mesmo a acusalo 
dun "pacto infernal de ódio, 
crueldade, violéncia e crime"; 
se "xa vai sendo hora de que 
os españois demócratas afo
guen os seus sentimentos cen
tralistas e unitários, porque en
dexamais se poderá asentar en 
España un réxime democrático · 
sen unha prévia estruturación 
fed~ral do Estado" (Castelao); 
se ao presidente do Foro de Er
mua, que se supón que naceu 

cegar todos os camiños , deixar 
que a situación se degrade, cri
minalizar ao nacionalismo, apa
ñar votos, eternizar a solución, 
incrementar a tensión e deixar 
que as cabezas escachen de 
tentacións totalitárias, que é 
entón o que nos queda? Adian
tar as eleicións para que lago 
todo siga igual ou ainda pior? A 
confianza de saber que a so
ciedade vai por onde a levan e 
que afinal de cantas pode asu
mir un conflito convertido en 
costume? Que o discurso filo
sófico de Savater se reduza a 
berrar "nazis" nas concentra
cións de protesta, xogándose o 
tipo? Que o novo Picasso vaia 
preparando os pinceis? A místi
ca patrioteira en perpétuo mila
gre de levitación? Franco, Suá
rez, Felipe, Gal, Aznar ... ? Toda 
unha vida. Ou canseira históri
ca, que diría Freixanes. 

Eu, que digan o que queiran, 
son un inxénuo e sigo erando 
na negociación, negociación e 
negociación. Non. pode ser o 
daquel abade de Os camiños 
da vida, de Otero Pedrayo: 
"Agora toda a España se pon 
connosco. O triunfo é seguro". 
Seg u ro non hai nada, señor 
abade.• 

EMILIO Cm FERNANDEZ 
(ALLARIZ) 

SUBSCREBASE!! 
N_ome ................................... Apelidos .......................... _ ................... . 

............. -....... _ ......................... Enderezo ·····························~·············· 

Suscrébome a A Nosa Terra por un ano/semestre ao prezo de: 
D Galiza/Estado/Portugal 9.000 pta/ano 4.500 pta/semestre. 
O Europa 10.920 pta. 
D América e resto do mundo 13.080 pta. 

Pagamento domiciliado 

Banco/Caixa de Aforras 

Canta ou Libreta l.___.___.___.___.I 1 1 1 1 1 [DI~ ~~I ~I ~' ·~I _I~~ 
Titular ....................................... -...... -.......... -.......... ." ....................................... . 

Povoación .................................... Proví ncia ............................................ . 

Cód. Postal ................................. Teléfono ...................................... . 

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

Província ................. ............. ....... País ........................................... . 

a) Subscricións para o Estado español O Talón bancário adxunto. 
b) Para o resto do mundo 

O Xiro internacional a nome de A Nosa Terra. Apdo. 1.371 Vigo. 
D Cheque bancário adxunto. 
O Visa. 

Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os recibos que ao meu 
nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nosa Terra). 

Data Atentamente (Sinatura) 

Pagamento con cargo ao meu cartón de crédito 

Visa Nº ~' ~~' .__I ~~' .__I _.___._~! .__I _.___.___.___, 

Data de caducidade do cartón (imprescindíbel) ................................................. . 

Nome do titular ............................................ .' ........................................................ . 

Sinatura do titular (imprescindíbel): 

ANC 

Ci 

' 

\ 
e 

Ai 
só 
ou 
dar 
tan 
que 
xei 
do 
ñet 
cht 
14 
IlOI 

Nu 
cid 
cu] 
ció 
res 
na 
tol'I 
los 
son 
Jar 
Ka1 
ou 



A NOSA TERRA 

COMÍA Poe;o. ~A ME!PIPA 
aue PA5Al!JA ei, TISMPO, 
Nee;esrTASA coMeR 
CAOA vez MeNOs. 

N2 947 

Viñetas -de primeira para ilustrar A Coruña 
Carlos Giménez, Jason Lutes e Daniel Torres, no salón que dirixe Miguelanxo Prado 

9<> A. ESTÉVEZ 

A un salón do comic non se vai 
só a mercar os últimos tebeos 
ou aqueles raros que ~on se 
dan atopado; vaise a ver, pero 
tamén a escoitar o que teñen 
que dicir os historietistas. Dese 
xeito entende Miguelaoxo Pra, 
do a filosofia deste salón "Vi, 
ñetas desde o Atlántico", que 
chega á sua terceira edición do 
14 ao 20 de Agosto ocupando 
non só os xardins de Méndez 
Nuñez, senón todo o centro da 
cidade coas suas personaxes pe, 
culiares. Máis forte esta edi, 
ción que as anterio, 
res, o salón reune 
na Coruña a au, 
tores como Car, 
los Giménez, Ja, 
son Lutes, Fran 
J araba e Paul 
Karasik, entre 
outros. 

Como xa aconteceu na segunda 
edición, o salón non convoca só 
ao mundo do debuxo senón que 
leva tras si unha morea de activi, 
dades complementárias en forma 
de m~ca, máxia ou videoxogos. 
Haberá espazo para mercar, para 
conversar cos autores e para que 
asinen exemplares. Siniestro Total 
estará na Coruña cun concerto 
que servirá para "ilustrar" a expo, 
sición "Historia do Blues;,, que 
forma parte dese último disco 
con tantas ·vertentes músico,vi, 
suais. A Coruña estará presente 
através dos seus "Xóvenes artis, 
tas". A terceira exposición é re, 
sultado do traballo de Antonio 

Martín, historiador, que reune 
o "Comic Español de posgue, 
rra: 1940,51", e que vai 
apresentar un libro durante 
as xomadas. As exposicións 
estarán a bertas até o día 2 7 
de Agosto. 

A reunión de individuali, 
dades con nome próprio 
no mundo da banda de, 
señada ten nesta terceira 
edición do salón un pe'. 
so fundamental na se, 
mana da historieta da 
Coruña. Con cadansua 
exposición, a lista· de 
convidados comeza con 
Carlos Giménez, autor 
de Para.cuellos e un dos 
nomes brilantes no er, 
mo do comic do esta, 

do tras a marte de 
Franco. Giménez 
foi internado aos 
cinco anos nun, 
centro de Auxilio 

social da F nge. 
Formou parte da redacción de El 
Papus e asinou en 1983 Los profe, 
sionales, historieta na que narra a 
experiéncia dun grupo de debu, 
xantes que non se conforman 
con tal e se esnafran cos seus de, 
sexos de narrar T amén paitici, 
paran do Salón Sergio García, 
criador de Tess Tinieblas, e Da 
niel Torres, mentor de Roco 
Vargas, ex heroe do espazo ~ 
agora escri~or de moda. Torres, 
xunto a Max e o próprio direc, 
tor do festival, Prado, canfor, 

man o trio de debuxan, 
tes do Es ta do con 

máis recoñecimen, 
to internacional. 

Jason Lutes (arriba) e Fran Jaraba, dous 
autores con obra neste salón do comic. 

Cita na Habana, o anunciado e 
esperado traballo en banda dese, 
ñada de Fran J araba tamén leva, 
rá ao seu autor á Coruña. O 
mesmo que a Paul Karasik, co, 
ñecido dos leitores pala sua 
adaptación á viñeta de A cidade 
de cristal, de Paul Auster, Ricard 
Castells, gañador do último Sa, 
lón de Barcelona e José Lüis 
Ágreda, responsábel de poñer en 
liñas as ideas do prirneiro traba, 

. llo en comic do duo radiofónico 
Gomaespuma. 

Prado aposta por todos os públi, 
cos e convida a Don .Rosa, un 
dos últimos autores da fábrica de 
animación Disney, que xa en, 
viou alguns do seus orixinais do 
parrulo Donald. De Arxentina, 
chegan dous debuxantes e guia, 
nistas: Horácio Altuna e Juan 
Giménez. O Martes 15 campar, 
tirán ·mesa Lutes e Castells, ao 
dia seguinte Ágreda e Torres e o 

Xoves tocaralle o turno a Hora, 
cio Altuna. 

Éxito da anterior edición 

Concertos, talleres para que os 
máis pequenos ~ollan os lapices 
e bonecos en tres dimensións es, 
pallados pala cidade completan 
a oferta dun festival no que se 
leva traballando meses e que se 
apresenta en rolda de prensa o 
11 de Agosto. Prado quixo des, 
de a primeira edición facer das 
exposicións un distintivo de ca, 
lidade, mellorado máis ainda 
coa preséncia de autores recoñe, 
ciclos do público. Asimesmo des, 
bota que se conyoquen prémios 
dentro do festival xa que "seria 
abrir a porta a toda unha série 
de presións que non os intere, 
san". Referíase o debuxante co, 
ruñés as manobras das editoriais 
que, en salóns tan prestixiosos 
como o francés de Angoulerne, 
retiran obras e autores da feira 
se non son premiados. 

O pasado ano perta de cincuen, 
ta mil persoas visitaron as expo, 
sicións da Estación Marítima, 
convertindo asi Viñetas do Atlán, 
tico nunha cita masiva, que apro, 
veitou ademais a preséncia de 
turistas na cidade. Conseguiase 
asi o propósito de acadar un pto, 
grama para públicos de moi dife, 
rentes gastos, desde o manga 
até Mortadela e Filernón. • 

Dous. 
minutos 
de ódio 

~ LOIS DIÉGUEZ 

~bia anos que non relíamos 
esa anguriante novela de Geroge 
Orwell titulada simplesmente 
"1984". Os acontecimentos dos últi, 
mos meses, desde que o PP tomou o 
governo do Estado, lembraron,no, 
la. T amén o naso amigo Francisco 
Pillado, cando falábam0s do mesmo 
tema. E se, por unha parte, a novela 
non fai concesión algunha á espe, 
ranza -dificil debe ser non crer en 
absoluto na nasa capacidade de · 
transformación das causas por moi 
difíceis que se nos volvan- por ou, 
tra axuda a enfrontar un mundo 
escuro que ninguén quixera, cons, 
centemente, para si, fóra dos que, 
obviamente, o dominan. 

~ais a surpresa de "1984" está 
na estrutura dese Estado que o autor 
modela, sempre coa contradición 
nas suas práticas e teoria. Compón, 
se de catro Ministérios: o da Verda, 
de, adicado ás notícias, espectácu, 
los, educación e belas artes; o <lo 
Amor, encargado de manter a lei e 
a orde; o de Paz para os asuntos da 
guerra; e o da Abundáncia ao que 
corresponderían os asuntos econó, 
micos. Por suposto que a clase do, 
mjnante dese Estado partía dunha 
soa verdade e de que todo o mundo 
tiña que pens'ar do mesmo xeito. o 
lema oficial asi o de~idia: A guerra é 
a paz, A liberdade é a escravitude, A 
ignoránncia é a farza . . 

&. submetidos habitantes dese 
arrepiante mundo criado por Or, 
well, tiñan que celebrar cada serna, 
na unha concentración para os dous 
minutos de ódio. Nas pantallas con, 
troladoras das vidas, mesmo ínti, 
mas, dos homes e mulleres de Ocea, 
nia, aparecía o rosto dun personaxe 
constantemente perseguido por 
opositor ao réxime -invención do 
Estado para saber quen realmente 
pensaba cfoutro xeito- e todos lle 
tiñan que adicar eses .dou sminutos 
de ódio mediante insultos, ameazas, 
berros e expresións encarrexadas 
que as pantallas recollian ao milí, 
metro. 

~i, no réxime do PP, nestes 
momentos, eses dous minutos de 
ódio adicados a aquel que contfadi 
as estratéxias dos partidos españolis, 
tas, por considerar que só as deles 
son as verdadeiras e únicas. Coida, 
mos nós que ainda queda moita 
xente que se decata das trapelas 
continuadas dun partido con maxin 
totalitário que aboura e persegue 
arreo aos que non se dobregan ás 
suas teses. Nos idiomas e liberdade 
das nacións, na história, no terroris, 
mo, iniciamos un paso perigoso no 
que se intenta soterrar o conqueri, 
do. Esperamos nós que o mundo de 
Orwell, o noso próprio mundo, teña 
un final diferente ao da novela, pois 
eremos que co engano e a trapela 
nunca poderán entrar as tixeiras. E 
na disposición das xnetes libres, a 
rebeldía activa contra a apresión. A 
história sernpre acaba camiñando 
para adiante. • 
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•Recital e 
entrega do prémio . 
O Facha na feira 
da Coruña 
Alberte Román Losada foi o xo
ven que mereceu o prémio de 
poesia que convoca anualmente 
a asociación cultural "O Facho" 
coa obra Salmatu. Recebeu o 
mesmo o Luns 7 de Agosto, no 
marco da Feira do Libro da Co
ruña. Máis de oitenta obras se 
apresentaron a este prémio, que 
ten cinéuenta mil pesetas de do
tación. O accesit do prérnio "O 
Facho" foi compartido por dous 
autores, Lucia Novas, de Bueu, e 
Xosé Manuel Outeiro, de 
Ourense. O mesmo dia, os xar
dins de Méndez Nuñez eran o 
escenário dun recital no que 
participaron Mario Herrero e 
Enma Couceiro, entre outros. + 

• Prémio na 
homa de Guerra 
da Cal en Portugal 
~a de Queirós foi o obxecto de 
estudio de Ernesto Guerra da 
Cal, o ferrolán que se asentou 
en Portugal e que faleceu en Xu
llo de 1994. Por esta razón, A 
Comissao Nacional para as Co
memora~5es do Centenário da 
Morte de ~a de Queirós_ convo
ca un prémio de ensaio na hon
ra do investigador ferrolán , do
tado con dous millóns de escu
dos. O prémio ten co~o obxec
tivo estimular o estudo de E~a 
de Queirós non só en Portugal, 
senón no extranxeiro. O prazo 
de envio dos traballos a Biblio
teca Nacional de Lisboa, onde 
se pode recabar máis 
información, remata o 31 de 
Decembro.+ 

Ernesto Guerra da Cal e Blanco Amor. 

• Continua a 
,, . 

mus1ca en 
Portugal co 
festival na Ilha 
do Ermal 
Ainda que nun primeiro -

_ momento o Festival da Ilha do 
Ermal celebrábase o Mércores 23 
e o Xoves24 de Agosto, a orga
nización decidiu alongalo un dia 
máis, adicando o V em es 25 ás 

······································································································: . 
• Décima edición do Festival Folk do Condado : 
O Festival de Folk do Conda
do volta ªº seu escenário ori- . 
xinal tras o paso por Pontea
reas: Mondariz Balneário vol
ta acoller este festival que 
chega á sua décima edición. 
O 19 de Agosto, no complexo 
educativo do Marcote, a par
tir das dez da noite, actuan os 
porriñeses de Na Lua, os dous 
grupos asturianos Ponte Fué
cara e Tejedor, e Asagaia. Pero 
xa na víspera, no polideporti
vo municipal ten lugar o En- · 
contra de Bandas de Gaitas 
"Saidoiro 2000" con Tremiña
do, de Pontevedra, Nova 
Fronteira, de Ourense e Fonte 
Fuécara, de Astúries. Durante 
esta edición do Festival folk 
do Condado homenaxean1se a 
Emiliano Abril Fernández, e a 
todos os gaiterios de 

Na Lua. 

Gargamala, parróquia de 
Mondariz. A asociación cul
tural "Saidoiro" promove o 
festival que conta coa presén-

cia da firma de cervexa Guin
nes ainda q~e sen apoio mu
nicipal. A entrada custa seis-
centas pesetas. • -

. . . .. 
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bandas portuguesas. Se o pasado 
ano o festiv:al acadou un grande 
exito con concertos como o de 
lggy Pop, este ano o cartaz. mes
tura grupos portugueses e extran
xeiros de diferentes estilos. O · 
prirneiro dia suben ao escenário 
Limp Bizkit, cuxo último éxito é : 
o tema T ake a look around da fita 
Misión Imposfbel 2, Deftones, co 
seu disco White Pony, e Asian 
Dub Foundation, a banda británi
ca que actua no Santi-Rock. Na 
segunda xomada do festival o 
protagonismo será para Xutos e 
Pontapés, a banda portuguesa, 
Therapy?, Him e Chumbawamba. 
Para o día 25 o programa reune a 
Silence 4, Wonderland,Lulu blind, 
Astonishing Urbana Fall, 'Furbo-

. junkie e ID Pórtico. A ilha do Er
mal, en Vieira do Minho, está a 
trinta quilómetros de Braga, moi 
perto do Parque Natural Peneda
Geres. O prezo único da entrada 
é de seis mil escudos co camping 
gratuíto. Ademais, do 9 ao 11 de 
Agosto desenvolveuse o festival 
de Arcos de Valdevez e do 11 ao }3 o de Paredes de Coura. +. 

• A pintura de 
Quintana Martelo 
enCoimbra . 
Acolle a Casa da Cultura de 
Coimbra obras de nove cidades 
irmandadas coa portuguesa, un
ha delas Compostela. Por esta 
razón penduran ali cadros de 
Manuel Quintana Martelo, un 
dos nomes importante-na piñtu
ra galega desde finais dos anos 

' sesenta. Viaxes, Axenda de cociña 
e As Calas da Harta do Chef son 
algunhas das obras que levou a 
Coirnbra. Alí expóñense xunto 
outras de artistas de Halle, Min
delo, Poitiers, Áix-en Provence, 
Santa Clara de California ou 
Pádua.+ 

• Triunfou o 
misticismo de 
Bretaña 
Toda a tradición concentrada 
n as festas do deus Lug estoupou 
na noite do 4 de Agosto na pa
rróquia de Bretoña, na Pastoriza. 

P-erto de dous milleiros de perso
as pasaron por esta festa· que 
contou con druída, Manuel 
Aneiros, con queimada e máis 
con animación musical. Ali es
taba Xurxo Souto, Xarin , os gai
teiros de lncio, Pinto d 'Herbón, 
Luis "Caroncho", Xistra de Co
ruxo e os Papaqueixos. A festa do 
Lugnasad, que chegou a sua 
quinta edición, é froito do 
traballo da asociación "Auruxei
ra" de Bretaña.• 

• O Seminário 
de Educación 
para a Paz e a 
Alternativa de 
Oleiros, prémios 
León Felipe 
A fundación León Felipe, con 
sede en Madrid e constituída en 
México na honra do poeta, con
cedeu dous dos seus prémios 
anuais ao Seminário Galega de 
Educación para a Paz e ao grupo 
que governa Oleiros Alternativa 
dos Viciños. Dos primeiros des
tacan o seu traballo a prol da paz 
. En canto ao grupo de governo 
de Oleiros, sinala que "resistou" 
aos intereses que querian facer 
da vila un lugar completamente 
cheo de cemento. • 

• Unha fita sobre 
a corrupción do 
PRI gaña os 

. oscars mexicanos 
Cando se estreou, foi censurada, 
agora ven de gañar once dos pré
mios Ariel do cine mexicano. La 
ley de Herodes, dirixida por Luis 
Estrada, narra o ascenso dun 
membro do PRI que nos anos 
cuarenta que chega a governador 
dun estado grácias ao crime e á 
corrupción . Estaba previsto que 
inaugurara o Festival de cine de 
Acapulco en N ovembro do ano 
pasado, pero minutos antes a 
proxección suspendeuse sen avi
so. Sen embargo, unha distribui
dora independente rnercou a fita 
e con~eguiu proxectala, acadan-

• Leliadoura gañou o I Memorial de Gaitas Ricardo Portela, 
que organizaba o concello de Pontevedra e que se celebrou b Sábado 
5 de Agosto na praza da Verdura.• · 

ANOSA TERRA 

do un grande exito nas salas de 
exibíción. Recebeu prémios Ariel 
á mellor película, pola dirección, 
polo actor principal, Damián 
Alcázar, co-actuación 
masculina, Pedro Arm~ndariz, 
ca-actuación feminina, Isela Ve
ga, actor de reparto , Juan Carlos 
Colombo, actriz de reparto, Fa
biana Perzabal, vestuário, 
maquilaxe, escenografía e gu_ión 
cinematográfico. Por outra parte, 
recebeu catro galardóns a fita . 
Del olvido al no me acuerdo , de 
Juan Carlos Rulfo, fillo do autor 
de Pedro Páramo.• 

• Marre unha das 
vendedoras de rosas 
Non se desvelou o seu nome por 
tratarse dunha menor pero o · 
Martes 1 de A gosto aparecía 
morta nunha rua de Bogotá un
ha das n enas protagon istas da fi
ta A vendedora de rosas , de César 
G avfria. V iolada e asasinada, es
ta nena é a segunda vítima mor
tal dentro do grupo de cativos 
que protagonizou a película cu
xo argumento era a difícil vida 
nos nenas colombianos que so
breviven na rua. O éxito da fita, 
que se proxectou en diferentes 
festivais europeos, non pudo 
evitar que os rapaces tiveran que 
seguir vivindo na rua_. • 

• O público do 
Carballiño escolle 
Sei quen es como 
mellar película 
De todas as fitas que se pr_oxec
taron na recente edición das 
Xornadas de Cine e Video do Car, 
balliño, o público escolleu corno 
a mellor Sei quen es, a longame
traxe dirixida por Patricia 
Ferreira e producida por Conti
nental. A este recoñecemento 
únenselle outros como o prémí 
á mellor película e á mellar ac
triz, para Ana Fernández, n fes
tiva l Internacional de Cin de 
Avanca, onde o xuri está corn
posto por quince membros de 
Portugal, Franza, A lemaña, Bél
xica e Reino Unido. • 

• Chega o swing 
de Steve Lucky 
Son os da fotografia. Os 
membros da banda Steve Lucky 
and the Rumba Bums visten ao 
xeito dos anos cuarenta e así sa
en ao escenário a tocar swing. 
Fano o Xoves 1 O de Agosto na 
Iguana Club de Vigo apartir das 
doce e media ·da noite. Steve 
Lucky ao piano e Carmen Getit 
á voz, e tamén á guitarra, percu
ran divertirse e facer que o ~ 
público se divirta·e baile.• 

A 
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O Papado pop 
visita Vigo 
Título: Postpictórico-pop: N oland-Warhol. 
Lugar: Casa das Artes de Vigo. 

Data: Até o 27 de Agosto de 18 a 23 horas. 

A exposición Postpictórico-pop: 
Noland-Warhol, que até o dia 
27 de Agosto se pode ver na 
Casa das Artes de Vigo, reco
lle algunhas das obras de duas 
das figuras máis representati
vas da arte americana da se
gunda metade do século XX. 
A mostra contrapón os estilos 
de Andy Warhol, como máxi
mo expoñente do Pop-art, e 
Kenneth Noland, como mellor 
repre entante do post-pictori
cismo. 

Nesta mostra podemos observar 
até trinta obras de Andy War
hol, r alizadas entre os anos 60 e 
70, que poñen de manifesto a 
obsesión do artista de Pittsburgh 
pola apropriación das imaxes da 
cultura de masas. Estas cria
cións, que se expoñen por pri
meira vez no Estado español, 
pertencen a distintas coleccións 
e museus, públicos e privados, 
dos Estados Unidos. 

Na exposición da Casa das Ar
tes a iconografía do artista está 
representada por obras tan co
ñecidas como as populares re
producións das sopas Campell's 
ou os retratos de Marilyn Mon
roe ou Liz Taylor. De todos os 
xeitos, o máis salientábel da 
obra exposta resultan as repro
d uci óns de obxectos perten
centes ao particular fetichismo 
do autor (a hamburguesa, os bi
lletes de dólar, as latas de so
pa ... ), que constituen claros sig
nos da ociedade de consumo 
capitalista. 

Arte comercial 

Estas reproducións de Warhol 
conforman unha critica voraz á 
nosa sociedade capitalista e res
ponden á consideración warho
liana que equipara a importán
cia do aspecto comercial á do 
aspecto artístico . Desta xenial 
forma, o artista norteamericano 
logra ache-
garse ao indi-
v í duo dunha 
rnaneira fria 
que persegue 
a banaliza
ción da arte. 
Andy Warhol 
sitúase fronte 
á arte como 
totalidade a 
favor da vida 
real, tnmsfi
gurando os 
obxectos e 
iconos da no
s a experién-
c ia cultural 

Warhol 
logra 
achegarse ao 
indivíduo 
dunha 
maneifa fria 
que persegue 
banalizar a 
arte 

comun dentro do marco duns 
profundos cámbios sociais e po
líticos, que tamén incidiron na 
mutación dos novas conceptos 
estéticos. 

As técnicas de reprodución uti
lizadas por Warhol para a elabo
ración das suas obras son moi si
milares ás do marketing e da pu-

blicidade, ainda que cun abun
dante grao de cinismo mediáti
co, que contribue a revolucionar 
a história da arte desde a vida 
real A poética warholiana que 
exernplifica a mostra quedaría 
completada coa mención de ou
tros dos seus símbolos máis lem
brados, as revistas e o cine, evo
cadores desa dimensión under
ground que sempre caracterizou 
a arte e a vida do xenial artista. 

Kenneth N oland 

Os cinco grandes lenzos que se 
mostran da obra drste pintor 
nortemericano, ilustran a cha
mada abstracción postpictórica, 
correnté que defende un espácio 
estético autorreferencial fronte á 
pintura de acción, sublimando 
na sua opticalidáde as formas 
simples ou xeométricas e os con
tornos nítidos. Nesta tendéncia, 
o obxecto desaparece completa
mente e xógase co espácio ao 
evitar privilexiar o centro xerár
quico do cadro'. 

Noland exemplifica unha das 
opcións máis viscerais da cha
mada Post-Painterly Abstractf.on 
(Abstracción Postpictórica); es
ta tendéncia se considera inau
gurada por Greenberg, no ano 
1,964, no County Museum de Los 
Angeles, ainda que os seus pro
tagonistas, de Stella a·Newman, 
de Olitski até Kelly, traballaban 
con ese mesmo talante desde fi
nais dos 50, e ilustran, <leste xei
to, a vixéncia das suas novas te
orías. 

A Factory, fogar de 
artistas e bohémios 

Andy Warhol naceu na cidade 
de Pittsburgh, no estado de 
Pennsylvania, no ano 1930, no 
~eo dunha familia de emigrantes 
checos. A mediados dos anos 50 
trasladouse á cidade de Nova 

York, onde moi cedo se gañou 
unha notábel reputación como 
debuxante publicitário e come
zou a pintar lenzos que represen
taban, mediante un inovador sis
tema de ampliación mecánica, 
imaxes do entorno cotidiano; es
tas abranguian desde o cómic até 
as latas de sopa ou as botellas de 
Coca-Cola, para evocar, desta 
forma, toda a mitoloxia visual do 
mundo moderno. 

Figura central do Pop-Art, fundou 
. a célebre Facrory, imenso taller
estudó, precursor de tantos outros 
no mundo, onde un grupo de ar
tistas traballaba, divertíase e dur
mia, arrodeado dos máis estrafalá
rios personaxes que unha cidade 
coma Nova York podia producir. 
Convertido en produtor e promo
tor, fundou a famosa revista Andy 
W arhol 's I nterview Magazine e 
lanzou grupos musicais como The 
Velvet Underground. Warhol foi, 
sen dúbida, durante tres décadas, 
até a sua marte no ano 1987, o 
auténtico animador da actividade 
artística, bohémia e social dé No
va York.+ 

IVÁN GARC(A RIOBÓ 

Enigmas e 
territórios de 
Manuel Busto 

Exposición: T erritorioo. 
Autor: M~uel Busto. 

Lugar: Galería Arcana (Vilagarcía de 
Arousa (até o 28 de Agosto). 

Neste Agosto no que as poubanas 
da contemporaneidade baixan en 
manadas até as praias bañadas 
polo mar de Arousa, o pintor Ma
nuel Busto, natural das terras do 

< / 
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canta de libros 

Poesia de 
circunstáncias de .Grass 
Sabido era dos seus 
leitores que Gunter 
Grass ademais de 
redactar novelas, 
adícase tamén ao 
verso mália que el 
se defina un "poeta 
de circunstáncias". 
As galiñas de ven
to, que edita Xe
rais, recolle poe
mas de tres dos 
seus Hbros As 
vantaxes das gali
ñas de ventas, · 
Gleisdreieck e Interrogado. Nesta edi
ción, bilingüe alemán-galega, a tradu
ción correu a cárrego de Ursula Heinze 
e Ramón Lorenzo. • 

Os praceres do 
Entro ido 
Publica Ediciós 
.do Castro O En
troido ou os 
praceres da 
carne, un traballo 
de Xosé Ramón 
Mariño Ferro so
bre os diferentes 
significados da 
festa do carnal en 
puntos xeográficos 
alonxados. Mariño Ferro analiza a 
celebración na Galiza 'e compara coas 
festas que nos mesmos dias toman as 
ruas de vilas de todo o mundo. Desci
frar a simboloxia tradicional europea é 
un cometido que se marca este libro 
sobre o Entroido, "un teatro de rua cle 
marcado fundamento relixil'>so". • · 

A tábua de Guisan 
Seixas 
Nunha edición de Teatró do Noroeste 
co apoio da Ca.mara Municipal de 
Viana do Castelo, aparece a obra coa 
que Joao Guisan Seixas gañou o I Pré
mio Eixo Atlántico de Textos Dramáti
cos. A tábua de núbia, da que o xuri 
resaltou estar escrita directamente en 
portugués mália ser o autor da Coruña, 
desenvólvese nun imaxinário congreso . 
universitário no que se debate a auten
ticidade dos datos da tábua. A sua 
posta en escena é complexa polo que a 
narración require dous planos.• 

Soños e contrabando 
A editorial T xalaparta pon nas hbrarias 
dous libros de narrativa, os dous primei
ros dos seus autores. Los contrabandistas 
del Bidasoa, de Gaizka Sopelana, exilia
do fóra de 
Euskadi 
desde h.ai 
dezasete 
anos, narra a 
transforma
ción de 
Amaia,que 
vive en Ma
drid, cando se 
reune coas 
suas familiares 
nunhaaldea 
de Euskadi. 
Femando 
Alonso, en El repar
tidor de sueños, con
densa vinrecatro histórias 
curtas que transcorren na cidade sen que 
isto signifique a auséncia de poesia. • 

.... 
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(vén da páxina c;;nterior) 

interior do Salnés -e afincado ago
ra ao pé mesmo do mar de Cam
bados, colgaos seus cadros na pe
quena galería Arcana de Vilagar
cia, un espazo de ar fresco no aba
fo d_S,estio cultural, espazo que di
rbce e mantén aberto Anxo Pas
tor. A obra exposta está formada 
toda ela por cadros de dimensións 
reducidas e cunha temática que 

- , aparentemente mantén certa uni
cidade ou rasgos comúns. 

Manuel Busto móvese, desde hai 
uns anos, por un terreo de paisa
xes enmarañadas, un terreo nada 

· novidoso xa no panorama artísti
co contemporáneo, pero por isa 
mesmo difícil e arriscado. Pero 
estes riscos poden oferecer aínda 
moitas e inescrutábeis posibilida
des, sempre e cando o artista pre
tenda ir máis alá da simples e fá
cil repetición, intente buscar no
vas e frescas experimentacións, 
percurando criar e definir un re
p et ó ri o -de imaxes próprias e 
queira que nelas o espectador se~ 
xa capaz de recoñecer a sua auto
ría, o seu estilo peculiar. Se é así 
estamos ante un criador de méri
to e cun traballo particular e, 
abofé, que Manuel Busto está an
dando por ese camiño; ademais, 
demostra ter capacidade de va
riedáde nun rexistro cuito. 

O artista contemporáneo móve
se continuamente nun arame 
tensado sobre. un precipício va
do. Para superar o vértigo e o 
medo nestes momentos de an
siedade, Busto navega decidida
mente polo vacío deixando de
'trás un ronsel de excesos nos 
seus cadros. O rumbo márcao a 
sua man, que deixa que se mova 
libremente para que as formas 
sexan como unha prolongación 
natural dos sentimentos. Pero 
estes movementos libres realí
zanse sempre seguindo unhas 
pautas que non están estricta, 
mente marcadas, pero si estabe
lecidas mentalmente. Neses mo
vementos, certamente rítmicos, 
a man vai marcando e enchendo 
ese espazo valeiro, eses territó
rios sen nome, como ben di An-

• :xo Pastor, con raias que se ato
_pan,cruzan e descruzan e que, 

en ocasións, chegan a estar moi 
bastas. Nestas últimas obras as 
raias enmarcan outros elemen
tos, acobillan no seu interior 
novas incorporacións, signos 
mínimos pero cargados cun liris
mo máis poético e que enrique
cen a obra. Entendemos isto co
mo un intento de-volver a en
cher o cadro con elementos 
noutro momento ·desbotados por 
innecesários ou por pureza e mi
nimalismo estético. 

O que realmente queremos dicer 
é que desa nada medra, con ele
mentos simples, unha simbolqxia 
ou cartografia, unha linguaxe que 
tenta manter unha comunica
cipn, pois a pintura segue sendo 
un modo de criación e comunica
ción persoal importante. Pero pa
ra entender esa linguaxe, para 
chegar ao argumento, teremos 
que ser nós os que tiremos do fio 
que desfaga esa trama, esa urdime, 
e poidamos chegar a ese código 
segredo que encerra a tea, que 
non é máis que unha sucesión de 
feitos tirados do cotián, da expe
riéncia diária e que non teñen ou
tro significado que axudar a levar 
mellar esta vida e darlle sentido 
ou textura a nasa existéncia. Po
den parecer paisaxes enigmáticas, 
pero non o son xa que proceden · 
dun mundo do_ probábel ou do 
existente, ainda que cun certo as
pecto enigmático ten que ter todo 
artista contemporáneo.• 

MANUEL VILAR 

----------;11

1 conta de discos-11 

As meigas de Avalan 
Titulo: Lua meiga. 
Grupo: Avalon. 

Edita: Discmedi. 

As rapazas de Ávalon participaron da 
apresentadón do Revoltallo de Músi
cas Emerxentes en Vigo, onde teñen 
un oco como unha banda nova que -
son. O seu primeiro disco está atopan
do espazqs onde darse a coñecer¡ as 
suas melodias son bailábeis, achegán
do o folk ao pop e incluso con certas 
referéncias á música africana. Todas 
elas teñen unha importante 

formación musical, que as leva a com
poñer case todos os temas menos Lua 
Meiga Salima, Salima, que ten letra 
española e música marroquina ou San
ta Maria 179, adaptación de unha das 
cantigas de Afonso X "O Sabio". Má
lia seren novísimas, levan desde nenas 
na música: Catuxa Arenaz, toca o 
violin e percusión, Marta 
Barregueguren, violin e viola, Xela 
Conde, frautas, brimbao e percusión, 
Patricia Hermida, guitarras e voz, Ma
carena Montesinos, 
violoncelo, e 
Belén Leis da
lle a unha chea 
de artilúxios, 
entre os que
están os bongo
es, pandeiretas, 
tambor, chaves, 
timais ou bodh
ran. Elas mesmas 
fan os amaños 
dos seus temas e 
sinalan que o 
grupo é agora o 
proxecto que rouba o seu tempo elles 
proporciona maiores satisfaccións. • 

fiCC1óN 
1. TEN O SEU PUNTO 

A FRESCA ROSA 
Mª Xosé Queizán 
Xerais 

2. UN PAIS DE BRÉTEMA 
Suso de Toro 
Aguilar 

3. A ROSA DE BORGES 
Xosé Carlos Caneiro 
Sotelo Blanco 

4. NON VOLVAS 
Suso de Toro 
X erais 

5. REMINISCENCIAS DE 
BOB DYLAN 
Xosé Antonio Moreno 
Galaxia 

NoN fiCC1óN 
l. XACEMENTOS 
ARQUEOLÓXICOS DE 
GALICIA 
Pilar Barciela Garrido e 
Eusébio Rei Seara 
X erais 

2. GUIA DOS CASTROS DE 
GALICIA 
Rafael Dorribo Caó e 
Manuel Reboredo Paxes 
DoCúmio 

3. FAUSTINO SÁNTALICES 
Antón Seoane 
Ir Irulo 

4. ÜS NOMES DA TERRA 
Fernando Cabeza 
T oxosoutos 

5. MANuEL MERA 
Xan Leira 
Xerais 

Librarias consultadas: 
Cartabón (Vigo). Omceíro (A Coru

ña). Michelena (Pontcvcdra). 
Pedreim (Santiago). Souto (Lugo) . 

.. Torga ( Ourense). 

Dous caracois 

ntulo: Al entierro de una hoja seca van 
dos caracoles. 

Grupo: Sílvia Comes & Lídia Pujo!. 
Edita: Picap. 

As compoñentes <leste duo teñen 
unha orixe comun no teatro catalán 
pero un bon dia decidiron xuntar as 

suas voces para musicar os seus 
poemas favoritos. Nunha 
primeira impresión poden 
parecer unha novas Ella 
baila sola cos seus temas a 
duas voces, pero non teñen 
que ver. As letras de Silvia 
Comes e Lídia Pujol -cola
boradora habitual de Lluis 
Llach- pertencen a auto
res recoñecidos. Walt 
Whitman, Jose Agustín 
Goytisolo, Willian Blake, 
Djavan ou Jaques Prévert 
son os escollido·s. O res-

ponsábel do disco, que rexistra desde 
rock até jazz, é Jordi Armengol, o mes
mo que amaña os traballos de Llach. + 

111 

Televisión 

Os moldes d~ 
ficción 
Tllulo: Vida nas mareas. 
Produce: NTR. 
Emite: Televisión de Galiza. 

111 

A estas alturas e lago de tantas 
tempadas de éxito de Mareas vi
vas, parece claro que o segredo 

· do seu éxito rotundo radica no 
seu interese polo contorno, pola 
sua vontade de non traizoar a 
realtdade. A fala quere axustarse 
ao modelo da Costa da Morte e 
os seus personaxes responden a 
estereotipos. 

Agora, a equipa que produce es
ta série desvela parte das suas 
claves á hora de enfocar os seus 
argumentos. Os documentais 
que a TVG comezou a emitir o 
pasado 31 de Xullo baixo o títu
lo de Vida nas mareas mostran 
os modelos de inspiración para o 
Petróleo, o Currás, Ramón Cau
to ou o Mángüi. Os guionistas 
poñen por fin as cartas boca 
arriba e confesan. "Toda o que 
necesitabamos para facer unha 
série como Mareas estaba ao 
naso carón. Só habia que fixarse 
un pouco". 

O maior interese deste docu
mental está na sua realización. 
NTR foxe de dous perigos dos 
traballos da descrición colecti
va dun microcosmos, neste caso 
a Costa da Marte: a haxiogra
fia, que converte o sentimento 
do povo en coro do Nabucco, e 
o informe, método canónico 
para disecciemar un anaco da 
realidade e poñelo ao descuber
to ao xeito científico, tan usado 
e tan pouco recomendábel para 
facelo interesante no espácio 
televisivo. 

Emilio McGregor, o director da 
série, prefire o retrato vivo, a cá
mara testemuña, a montaxe soli
dária através dos personaxes vi
vos da Costa da Marte. Son os 
próprios habitantes de Laxe, Ca
melle, Arou, Corme ou Camari
ñas os que se definen, os que se 
cantan, en cada palabra, en ca
da ollada. McGregor sabe da 
forza expresiva destas xentes e 
non precisa recorrer aos vellos 
trucos de documentalista etnó
grafo. Sabe que o material é bon 
e simplemente lles turra un pou
co da língua. 

Vida nas mareas pode converter
se nunha xoia para as xeracións 
futuras, cando xa non haxa en 
Galiza quen conte coa grácia 
dos vellos a rapina nos ba·rcos 
naufragados ou os traballos dos 
percebeiros furtivos. Expoñer a 
vida ao sol, tal e como é, cunha 
construción impecábel e unha 
narración exacta de Xurxo Sou
to, un traballo que debera deixar 
pegada. Espero que o xermolo 
de contar Galiza mediante os 
galegas agrame tamén noutros 
cenários, anceiosos tamén de 
deixar constáncia da sua exis
téncia, de reivindicar o seu pa
sado e as suas tradicións como 
ponte inmellorábel de gañar o 
futuro.+ 

P. FE·RREIRA 
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Abe lle ira 
N" 72. Verán de 2000. 
Dirixe: Abe! láñez. 
Edita: Asociación Galega de Apicultura. 

Prezo: De balde. 

Na editorial desea revista saliéntase a 
necesidade de mudar o actual modelo de 
explotación apícola. A diminución das 
abellas nos últimos teqipos ten como 
consecuéncia ~ procura dun 
sistema máis 
ecolóxico 
que permita 
que o me! 
non acabe 
senda uñ 
produto de 
luxo, por mor 
da sua escase
za. António 
Gómez escribe 
uns breves 
apontamemos 
sobre a hi tória 
xeral da apicul
tura. Nesta rese-
ña cronolóxica sobre o cultivo do mel, 
descorren os aparellos que antigament 
servían para acarrexalo, as aplicacións 
que historicamente cada civilización lle 
deu e incluso se dá cantad estatuto 
xurídico que a apicultura tivo nas dife
rentes idades. • 

Terra 
N" 7. X uño de 2000. 
Coordina: Xo é Veiras . 

Edita: Federación Ecoloxista Galega. 

Prezo: De balde. 

A maior preocupación que se deita neste 
número é a persisténcia da contamina

ción no mar gale
~o e o p;igo que 
1sto su)?ón para a 
supervivéncia 
dos estatutos 
ecolóxicos das 
rias. Entre as 
medidas que se 
deberían tomar, 
segundo a Fede
ración Ecolo
xista Galega, 
están a mu
danza nas artes 
pesqueiras 

para con eguir un tipo de explo
tación substentábel, que onsiga equilf
brio encre o necesário uso comercial do 
mar co futuro das espécies mariñas. + 

Página abierta 
Ng 106. Xullo de 2000. 

Dirixe: Manuel Llusia. 
Edita: Cooperativa Página Abierta. 

Prezo: 600 ptas. 

Entre os artículos que máis destacan 
desta publicación de-reflexión política e 
social están o de Carlos Olmo, sobre a 
relación que existe no Estado espafiol 
entre as Forzas Armadas e o ordenamen
to constitucional. Miguel González de
fende o uso do ferrocarril por ser un mé
dio ideal para a integración territorial e 
social dos 
povos. 
Domingo 
Martínez 
trae ao 
presente o 
recordo dos 
refuxiados 
españois 
que sairon 
do país logo 
da Guerra 
do 36, moi
tos dos cales 
seguen fora, 
sen a penas 
axudas para 
sobrevivir. 
Como tema monográfico de análise, 
xúlgase o estatus que actualmente se !les 
dá aos deficientes mentais. En vários 
estudos fanse propostas para que os mi
nusválidos psíquicos poidan alcanzar a 
normalidade no plano afectivo, xurídico 
e educativo.• ' 

"' 1 
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VOLVE O POETA ALFONSO PEXEGUEIRO A ÜALIZA TRAS QUINCE ANOS DE AUSÉNCIA NO QUE EL 

CHAMA O SEU "EXILIO" DE BARCELONA. VOLVE COA VONTADE DE SE INTEGRAR NO PAIS COMO 

ESCRITOR 'GALEGO DESPOIS DE QUE EN TODO ESTE TEMPO NINGUÉN O CHAMASE PARA DAR UN

HA CONFERÉNCIA OU PARTICIPAR NUN RECITAL. POETA DE PROFISION, POR VONTADE E FIRME 

CONVENCIMENTO, A OBRA DE PEXEGUEIRO NON HAI MOITOS ANOS QUE COMEZOU A VALORAR-

SE. ÜS VALEDORES DA RUPTURA LITERARIA QUE SIGNIFICA SERAOGNA (1976) FALARON DO 

MALDITISMO QUE PESABA SOBRE O POETA DE ANGOARES. ACUÑARON UN TERMO QUE NON DA 

CONVENCIDO AO PROPRIO PEXEGUEIRO QUE, NO ENT ANTO, DEIXA VER QUE, CO TEMPO, A SUA 

OBRA ACABARA OCUPANDO O LUGAR QUE MERECE NA NOSA HISTORIA LITERARIA. VOLVE E 

TRAE BLASFEMIAS DE SILENCIO (XERAIS), UN LIBRO NO QUE RECOLLE VARIOS DOS SEUS LIBROS. 

Alfonso Fexegueiro 
'En Barcelona entendin por que se suicidan os poetas' 

Vostede aposta por ser un poe
ta profisional. Como chega a 
ese convencimento? 

Coido que pode ser positivo, 
porque todas as enerxias se adi
can a un traballo de criación. 
Para min foi unha decisión des
de moi novo. Aos quince anos 
marchei a unha escala profisio
nal do exército a Madrid e fí
xenme oficial fresador. Cando 
tiña que cumprir tres anos de 
servizo militar no franquismo 
para pagarlle ao exército oco
rréuseme entrar no Seminário a 
pesar de que o capitán xeneral 
me denegara esa posibilidade. 
Fixen Filosofía e ai foi onde se 
me abriu un novo horizonte. 
Descubro a Kafka ou Dostoievs
ki e quedo abraiado co pensa
mento mesmo. Cando deixo o 
Seminário tomo a determina
ción de escreber. 

Pero de algo tiña que viver. 

Evidentemente tiña que comer 
pero traballo venciendo aspira
doras, nos peiraos ... todo para 
escreber. As circunstáncias eran 
difíciles porque non tiña apoio 
familiar nen de amigos, estaba 
ó. Circunstancialmente hai un

ha época de bonanza cando 
marcho a Madrid e teño o aval 
literário de Vicente Aleixandre. 
Xurei qu non habia de facer 
outra cou a. Tiña vinte tanto 

púx nm a traballar na 
cci n de en inanza primei

ra, mo c ntacto con Ferrin 
Reix e e m z a e creb r Sera
ogna, n infcio en e pafi l p r 
l g x n gal go. L g partici
po no colectivo Rompente, tra
ball na revista Vagalume, coñe
z rti ta de Atlántica, e crio 
a As elación de Escritores onde 
e tou cinc ano e coordino, 
xunt con Margarita Ledo, a re
vista Escrita. Un malentendido 
fai que marche para Barcelona 
onde paso quince anos de silén
cio. Nunca me adaptei, estaba 
coma nunha illa pero quizais ti
ña necesidade dese siléncio. 

Esa decisión firme require es· 
tar convencido da própria obra. 

En arte é difícil saber o que é 
bon ou mao. Se non estás con
vencido de que o que fas é bo 
non podes seguir porque as cir-

. cunstáncias de fóra tampouco 
son favorábeis. Cando dis que te 
adicas a escreber poemas per
gúntanche: "pero que fas real-

. mente?". E ese "realmente" é te
. · · ri'íbel. Eu teño un horário de 

· traballo e entón interpreto a 
pergunta <leste xeito: "gañas ou 
non gañas cartas?". O amo non 
paga o traballo, paga a submi
sión. Cando esa pergunta a fai 
algun profesor eu digo: "E ti que 

fas? Dás clases de poe
tas?". Moitos viven da li
teratura e tampouco tifü~ 
que estrañar tanto que os 
escritores puidesen adi
carse só a escreber. 

Decátase da extrema sin
gularidade de ser de pro
fisión "poeta"? 

En poesía é moi difícil. A 
poesia non busca o triun
fo, aí é onde está o pen
samento e a verdade. Fa
go poesia como se fi~ese 
arquitectura ou escultura, 
sempre quitando para 
que quede o íntimo, a 
eséncia, a verdade que se 
atopa dentro. Se un es
critor non vai ao fondo 
de si mesmo difícilmente 
poderá seguir escrebendo, 
iso xa o dixo Wittgens
tein. Cómpre a sinceiri
dade contigo mesmo. 

Entón vostede non par
tilla da idea do poeta co· 
mo finxidor? 

Estou na contra. É impo
s íbe l finxir. O mundo 
móvese a través da ver
dade. 
Pessoa poderia ser un 
finxidor no nível persoal 
pero non na obra. Witt
genstein está torturado 
pola verdade e en Nietz
che agrama por toda par
te, Kafka non pode men-

. tir. O poeta é un descu
bridor de mentiras pola 
evidéncia das suas metá
fora . O sistema poético 
é complexo pero está 
de prestixiado e abandonado. 
Ás veces a habilidade de xuntar 
duas palabras fainos crer que so
mos grandes poetas pero é preci
so que detrás haxa un pensa
mento e unha ética. 

Como se manifesta esa necesi
dade na sua obra? 

Desde Seraogna até Blasfemias de 
silencio . A poesia é importante 
na visión da sociedade. Se escre
bo "o poema foi roto na mirado 
dun neno" ou manifesto a nece
sidade de transformar a linguaxe 
"aí onde o medo colle forma de 
poder" sintetizo o corpus da mi
ña obra. A liberdade, a infáncia, 
o feminino e o amor son pala
bras que xa non se usan pero, 
para min, de extrema importán
cia. Fannos reflexionar sobre' o 
universo e as posibilidades q~e 
ternos de viver. 

Afirma que Blasfemias de si
lencio seria tamén unha f órmu· 
la acaida para definir toda a sua 
obra. Blasfémias por parte dun 

-e> CARME VIDAL 

escritor que se recoñece coma 
maldito? 

A miña obra é un berro no uni
verso, pero silencioso. Hai unha 
compoñente biográfica que é o 
rexeitamento dun sistema de re
presión da infáncia. Son blasfé
mias, pero podo mesmo chegar a 
considerarme un poeta místico 
que conversa con algo qy.e nos 
permite non perdemos. E unha 
forte dor pero tamén unha gran
d e · impoténcia . En canto ao 
malditismo, eu nunca me consi
derei un poeta maldito porque 
defendo que ese é un termo que 
acuña unha sociedade que non 
te quere aceptar. 

Ao mellor prefire falar dun po
eta que inaugura novos cami
ños con Seraogna pero que non 
atopa recoñecimento no siste
ma literário no que se fnsire. 
Un poeta tamén que fala do 
seu "autoexílio". 

Nese senso si. Aceito o malditis
mo que se me adxudicou polo 

mal trato recibido . Concreta
mente o libro A illa das mulleres 
loucas transformou máis que Se
raogna, e non só na literatura 
galega. Alí está outra maneira 
de escreber poesia. Era o primei
ro ·libro publicado en galega e 
catalán e ese si que foi silencia
do e non só aqui. Tamén en 
Madrid, onde pensan que desde 
Galiza non pode sair nada bon. 
Se non fose por esas circunstán
cias, ese poemário teria sentado 
precedente. 

Recoñece entón a vangarda da 
sua obra como proxecto global. 
Pode definir esa ruptura? É un· 
ha resposta contra o reacciona
rismo formal? 

Rómpese sen pensalo. Comezo a 
escreber en español e non me in
teresa a poesía que se facia na
quel momento. Non gastaba da 
Xeración dos 50 nen da anterior, 
nen da posterior. Parecíame un
ha literatura moi intelectual, de 
persoas que memorizaban. Non 
quería d.estruír, pero si facer unha 

poesia ma1s humana, 
máis social e de denún
c ia. la contra a poesía. 
universitária, intelectual, 
de memória e habilidosa 
que se facia daquela en 
español. Asi é como em
pezo a escreber Seraogna, 
cun traballo da imaxe e 
da metáfora rnoi forte 
que non se estaba a facer. 

' "--

.t\té que Ferrin sinala a 
obra como início deses 
novos camiños, antes 
mesmo de _gue Con pól· 
vora e mdgnólias, non 
se reparou en exceso en 
~eraogna. 

Penso que ainda hai que 
agardar máis. Seria unha 
falsa modéstia se un traba-
11 ador manual non de
fendese a bondade do que 
fai. Cómpre recoñecer a 
profisión e eu podo dicer 
que libros como A iUa das 
mulleres 1.oucas, Desatinos 
dun maldito ou Hipatia son 
obras sérias. 

Regresa a Galiza des· 
pois do que define co· 
mo o seu "exílio" en 
Barcelona. 

Hai un exílio permanen
te e metafísico que é 
desde onde o poeta cria 
a sua obra e que xa se 
daba aqui. Logo está ese 
outro exílio físico provo
cado por unha circuns
táncia e ese é o meu 
tempo en Barcelona. Ali 
cheguei a entender por 
que un poeta chegaba a 

suicidarse, tal é a soidade que 
sentes e a falta de valoración 

· que poden facer da tua obra que 
leva a que creas que non serve 
para nada. É a desgrácia de ser 
poeta, como dicia Baudelaire,. 
atópaste só e pergúntaste que fas 
no mundo, co agravante de que, 
posibelmente, todos os poetas 
que se suicidaron sabian que a 
sua obra ia ser importante. De
fendían a verdade diante dos 
que a negaban. 

Heriberto Bens reclamaba un 
acto de desagrávio con Pexe· 
gueiro. 

Escrebia iso desde un psiquiátri
co, el que tiña tanto medo á to
lémia. Agardo que se me conce
da a oportunidade de poder tra
ballar na Galiza e esquecer o 
malentendido que me levou a 
marchar. Foron quince· anos e 
aquilo pasou. Neste tempo nun
ca se me chamou para un recital 

· ou unha conferéncia. Veño coa 
intención de integrarme como 
escritor galega que son.+ 
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O Festival de Pardiñas 
celebrou a sua edición máis visitada 
Kepq,Junkera conseguiu o maior protagonismo na "Feira e Festa da Mú~ica e da Arte" 

e«> P. BERGANTIÑOS 

Gentos de persoas equipadas 
con tenda de campaña achegá
ronse até Pardiñas para partici
par na Feira e Festa da Música 
e da Arte o Sábado 5 e o Do
mingo 6 de AgGSto. O tempo 
meteorolóxico axudou a con
verter esta edición na máis vi
sitada da história deste festival 
que de xeito ininterrompido or
ganiza a asociación .cultural 
Xerniolos de Guitiriz desde hai 
vinteun anos. A diferéncia. das 
anteriores convocatórias o pra
to. forte chegou o Sábado 5 coa 
actuación de Kepa Junkera, a 
rnáis aplaudida polo público. 

Doutra volta a música xunguiu
se coas merendas dos oriundos 
do concello, o campismo dos vi
sitantes, un maratón e as mos
tras de instrumentos tradicio
nais, de artesania, pintura, es
cultura e fotografía. Os que te
ñen participado algun ano neste 
festival da T erra Cha saben que 
o seu éxito e continuidade non 
provén de apresentar ·un cartel 
de artistas espectaculares paga
dos con grandes patrocínios ins
ti tuciona is. Pardiñas pula por 
abrir camiño aos grupos máis 
novos que comparten cenário e 
público cos máis consagrados. O 
programa organízano os mem
bros da asociación cultural Xer
molos, coordenados por Afonso 
Blanco Torrado, e durante as 
duas ·últimas décadas consegui
ron autofinanciar o evento. 

A Kepa Junkera, que era a se
gunda vez que aisitia ao festival, 
seguíronlle as actuacións de 

Polos tardes a xente aproveitou para visitar as.mostras. Na foto, aspecto do campa da festa. PAULA BERGANTIÑOS 

Belnadona eCachimonio que ani
mou o público até perto das seis 
da mañá. Os concertos iniciá
ranse co son tradicional dos an
fitrións, Xermolos. 

A diferéncia do ano pasado, no 
que choveu a chuzos, desta volta 
q, sol aliouse coa organización. 
As merendas seguíronlle paseos 
pola mostra de artesáns do coi-

ro, fiadeiras, zoqueiros, cesteiros 
e polas exposicións de pintura e 
escultura. 

Pouco pasaban da seis da tarde 
cando Marica Campo, que du
rante o xantar estivo acompaña
da de escritores como Manuel 
Maria, Paco Martin e Francisco 
Pillado, deu leitura ao pregón da 
festa. Cos Bombeiros de Portugal 

comezou a segunda noite de fes
ta, que tamén contou coa parti
cipación de Seare, un grupo de 
Sada criado en 1999, a música 
dos povos balcánicos que che
gou da man de Aksak e os irlan
deses Stompers. 

Mostra de Instrumentos 

Polas tardes, a zona que concen-

trou máis atención foi a da Mos
tra de Instrumentos de Música 
Tradicional, unhas xornadas 
que no marco do festival e desde 
hai sete anos organiza a Aso
ciación de Gaiteiros Galegos 
(AGG). "Ten como obxectivo a 
exposición de instrumentos mu
sicais e a exaltación da música e 
do baile tradicional galego, dun 
xeito espontáneo e participativo 
para todos os presentes" , expli
ca Xaneco Tobio, secretário xe
ral de AGG. "Consideramo im
portante que sexa un ponto de 
contacto e relación de artesáns e 
músicos co resto da xente que 
dun xeito ou doutro traballan 
no ámbito cultural, e que esta 
sirva para proxectar todas e ta 
manifestacións culturais a outras 
persoas que sen ter nada que ver 
coa actividade poidan coñecela 
de perto", engade. 

Durante os dous dias os festeiros 
máis atrevidos tamén puideron 
subirse ao cenário libre para mú
sicos espontáneos e no que o Sá
bado actuou o gaiteiro Pablo 
Carpinteiro. Os interesados no 
baile puideron aprender e prati
car ritmos como muiñeiras, pol
cas ou mazurcas no seminário 
que impartiron os compoñentes 
do grupo Os Carunchos, que xa 
estiveran en Pardiñas no 1995. 

Na mostra participaron ao redor 
de vinte artesáns da gaita, de 
percusión tradicional galega, 
lutheira e zanfonas, requintas, 
palletas e foles. Tamén estivo 
presente un artesán de instru
mentos de vento de Madrid e un 
basco con instrumentos tradi
cionais de Euskal Herria. • 

Nen@s da Revolta, unha plataforma musical para espallar mensaxes 
Editan o seu segundo disco As vozes roubadas co selo Boa 

e«> A. ESTÉVEZ 

"Tiñamos unha necesidade de 
gravar, levamos moito tempo fa
cendo en directo os temas no
vos". Os Nen@s da Revolta están 
contentos tras a gravación do 
seu segundo disco As vozes rou
badas, rematado en Florida. Co
mezaron polo reggae para ir de
rivando a outros estilos mália 
"ter unha liña própria recoñeci
bel". Os sete membros dos 
Nen@s da Revolta 
continuan a considerar o grupo 
como "unha plataforma para di
fundir mensaxes". 

Resístense a falar de cámbios 
importantes neste As vozes rou
badas xa que á saida do seu pri
meiro disco xa eran practica
mente un septeto. Sen embargo, 
cámbios hai e palpábeis. "Noelia 
marca unha diferéncia, ten unha 
voz persoal que lle dá ao disco 
un toque funk", comenta Sergio 
Crespo, batería. "Coido que este 
segundo disco desenvolve máis 
liñas que xa se apontaban no 
anterior, como por exemplo a 

Nen@s da revolta contaron no seu disco con diferentes colaboracións. 

inclusión das gaitas e da electró
nica", aponta Óscar Horta,· can
tante. Xa hai tempo que os 
Nen@s da Revolta racharori cos 
"límites" de guitarra, baixo e ba
teria. "Ainda que se pasa do me
rengue de Carcereiro a un estilo 
máis tecno en Culturas, mánten
se a coeréncia no disco", sinala 
Horta. 

Pésie as indagacións musicais 
que fixeron tras a incorpora
cións dos primeiros teclados, as 
letras continuan ser un traballo 
laborioso para este grupo, que 
povoa as suas notas de mensaxes 
densas, proporcionais á impor
táncia que lle dan á situación 
dos presos, das mulleres ou _de 
todos os excluídos. "O mesmo 

título do disco é un xogo de pa
labras, para nós a palabra é fun
damental. Ademais dos temas 
pontuais que xurden, esas preo
cupacións seguen intactas, sexa 
a liberación galega ou o a cues
tion do idioma, que xa é en si, 
forma e contido", sinala Óscar. 

Explicar quen son 

Pancho Álvarez,-Uxia de Chou
teira, Papaqueixos e Metais Pre
ciosos son algunhas das co labo
racións musicais en As vozes 
roubadas, un traballo gravado na 
Casa de Tolos, que é o estudio 
do siniestro Segundo Grandio. 
"Calquer persoa que fai un tra
ballo, sexa unha mesa ou un dis
co, faino para que goste, para 
que se difunda. Nós adicámoslle 
corazón e tempo a este disco e 
non irnos negar que queremos 
que se escoite", di Sergio. "Coi
damos que ternos un oco no pa
norama da música na Galiza, 
que facemos unha música que 
ainda no!). tiña un espazo pró
prio", di Osear para engadir que 
"o idioma limita, non pjnchan 

grupos en galegos nas rádios, 
calquer banda en castelán, ainda 
que teña letras máis radicais, ten 
máis oportunidades ca nós". 

A que ven a necesidade de ex
plicar as suas claves ideolóxicas 
no libreto de acompañamento 
do CD? "Quixémolo facer no 
anterior traballo e non puide
mos polo espazo. Apetecíanos 
explicar posturas en temas que 
normalmente non son obxecto 
de debate. Asi adicamos menos 
liñas á cuestión nacional, que 
coidamos se reivindica por. ou
tras vias, e falamos máis do que 
significa para nós a liberación 
animal ou a condición das mu
lleres", explican. As Mulheres 
Nacionalistas e o colectivo Liber
ta~om Animal colaboraron nestes 
textos. "Son as preocupacións 
que ternos no grupo ou nos co
lectivos nos ·que militamos. A 
canción As vozes roubadas fala . 
dun rapaz, cuxos ,amigos se en
ganchan á heroina e que vive 
constamente marcado pola poli
cía. "Para nós esa é a realidade", 
din.• 

AJ 
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B~scanse os descendentes dun crego 
Unha noticia breve de axencia 
que insertaron algúns xomais de 
aquí levaba coma epígrafe: A 
Xunta busca aos heredeiros dun 
crego do xéculo XVII. O título da 
noticia, denantes de lela, intri
goume: ¿Quén sería ise misterio
so crego cuxa fortuna inda pode
ría enriquecer á descendencia 
súa? Anque, o descoñecenientó 
do máis elemental do pasado ga
lega por parte dos que redactan 
tales informacións e lle poñen 
isas intrigantes rúbricas, é un b6 
síntoma do pouco pra que sirven 
tantas facultades no tempo da 
pantalla parva. 

AXunta ·-dicia a noticia- ini
ciará os trámites pra locali
zar aos descendentes dun 

destacado crego do século 
XVIII, Manuel Ventura Figue
roa, pra revitalizar unha funda
ción que creara este cura. ¿Quen, 
coño, sería este cura?, interroga
rían os lectores, sorprendidos 
ante o seu rápido traslado do sé
culo XVH ao XVIII. Sen dúbida, 
pensarían, nun daqueles poucos 
abates filántropos dezaoitescos, 
coma o coengo economista To
más Antonio Sánchez, ou o cre
go de Asados, Simón Varela, 
que creou a fundación local que 
inda supervive, convertidos os 
seus bens en patrimonio do cen
tro cultural de seu nome. 

Nen embargantes, Manuel V en
tura Figueroa, foi moito máis que 
un fidalgo e párroco dunha fre
guesía arousán; moito máis aínda 
que un moi ilustre coengo com
postelán. Este cura, debería saber 
calquer xornalista medianamente 
informado, foi nada menos que 
Comisario da Santa Cruzada, Ar
zobispo in partibus in fidelium de 
Laodic::ea, Patriarca das lndias 
Oc.cidentais e Presidente do Real 
Consello e Cámara de Castela. 
En suma, era o eclesiástico e 
estadista máis destacado, quiza
ves, dos Reinado de Femando 
VI e Carlos lll. Se se considera a 
Historia de Espfia, con perdón da 
Real Academia, dende o punto 
de vista dun cronista galega. 

Basta observar o enorme monu
mento en bronce de Don Ventu
ra que preside o Campus univer
sitario de Santiago, dende a es
calinata pos.terior da Ferradura, e 
ler a inscripción da sua lápida. 

º
mecenazgo dezaoitesco. 
Endebén, o cargo que 
proporcionou a Ventura 

Figueroa os maiores recursos pra 
nutrir a Fundación que agora se 
quer revitalizar, foi o de Comi, 
sario Xeneral da Santa Cruzada. 
Levaba consigo a administra
ción dos enormes ingresos da 
Bula Apostólica, o que significa
ba a maior fonte pecuniária do 
erário público, e permitía aos 
próceres eclesiásticos que sucesi
vamente exerceron a Comisaria 
Xeral, mostrar a sua magñificén
cia e magnanimidade. Dende a 
perspectiva galega sempre des-· 
pertou a miña curiosidade a ca
pacidade construtora, e dun me
cenazgo espléndido, dos prela
dos paisanos nasos que ostenta
ron ese cargo, alternando coa' 

doutros territórios, durante máis 
dunha centúria, ata 1834. 

Tiña anotado os nomes precla- . 
ros de D. Felipe Antonio Gil 
Taboada, D. Bartolomé Ra

xoy e Losada, D. Manuel Ventu
ra Figueroa e D. Manuel Femán
dez Varela. Os dous prirneiros 
prelados ascenderon dende a Co
misaria da Cruzada as Mitras de 
Sevilla e de Santiago, respecti
vamente. O pontificado de Ra
xoy ven a ser de grandiosa edifi
cación na máxima cid.a.de de San
tiago e fóra dela. O mellor exem
plo é o Palacio ~~ Raxoi que le
vantou, o arzobispo construtar por 
antonomásia, pra sede do Conce
llo compostelán, sen par entre os 
de semellante destino. 

Aparece logo de Raxoi, a figura 
do santiagués Figueroa, fillo dun 
practicante do Real Hospital. 
Despois de negociar en Roma, 
como ministro plenipotenciário 
secreto, o Concordato de 1773, 
é premiado coa Comisaria da 
Santa Cruzada. "Administrando 
o producto de Expolias e Vacan
tes fai estradas, asilos, escalas, e 
dá por todas ás provincias dotes 
ás doncelas". Financia a crea
ción de bibliotecas e das Escotas 
PatrióÚcas, promovidas polas 
Sociedades Económicas de Ami
gos do País. Crea na sua cerra, 
axudado por Comide, o Monte
pío de Pesca, co fin de solucio
nar a gravísima situación moti
vada polo arribo das fomentado
ras cataláns coas suas novas ar
tes p~queiras. E sobré todo, lega 
Ventura Figueroa a sua fortuna á 
Fundación que levaría o seu 
apelido, e que dou c~eira a boa 
mitade dos galegos que se distin
guiron nas letras, a medicina, o 
foro e a política durante este úl
timo par de séculas. 

AFundación Figueroa. A 
Fundación Figueroa foi, sen 
dúbida, a de maior trascen, 

déncia cultural, económica e so, 
cial entre todas as existentes na 
Galiza -e mesmo en toda a Pe-

nínsula- con anterioridade á 
Fundación Barrié. A herencia 
daquil presidente do Consello 
de Castela e Comisario da Cru
zada chegou para soster moitos 
anGs dos séculas XIX e XX esta 
Fundación dezaoitesca, sen nen
gunha necesidade de subven, 
cióils públicas multimillonárias, 
como agora se estila pra manter 
algunhas novas fundacións cul
turais sen ningun capital propio. 

Foi creada a Fundación Figueroa 
por úon Ventura co fin d.e bene
ficiar aos seus numerosos parentes 
colaterales; pois o ínxel ecleliásti
co, que eu sepa, non deixou fillos 
sacn1egos, ao xeito dos Mendoza 
ou os Fonseca. Os beneficios que 
concedeu aos seus parentes con
sistiron en outorgar aos varóns 
bolsas de estudo para seguir ca
rreiras "de digno objeto", e si eran 
femias dábaselles dote para casar 
ou entrar de monxas. Mercede a 
iso miles de mozos cursarán escu
dos universitarios, ou doutro tipo, 
en Galiza. E asimesmo centenares 
de mozas, dende que a Fundación 
comprendeu que ~ boda, ou o 
convento, non podían ser as úni- · 
cas opcións do antes chamado se
xo débil. 

f igueroa enco~endou a admi
nistración do seu inmenso le
gado a un xuei patrono que 

sería ·a persoa que ocupase o mi
nisterio de Gracia e Xustiza no 
momento de vacar o posto, con
tinuando de patrono inda despois 
de deixar de ser ministro. ,Ade
mais auxiliaríanlle dous xueces de 
sangue, designados entre os pa
rentes de Don Manuel Ventura. 

As contendas civis e a inestabi
lidade política e económica da 
España decimonónica quebran
taron os recursos da Fundación, 
ata o puntq de non poder pagar 
aos seus bolseiros. Nen embar
gantes, cando Uxío Montero 
Rios, o célebre cuco de Lourizán, 
sendo ministro de Gracia e Xus
ticia, accedeu ao pasto de Xuez 
Patrono, coa sua proverbial sabi-

duría xurídica, saneou os recur
sos da Fundación, e dende en
tón puido atender ésta decorosa
mente aos propósitos fundacio
nais de Ventura Figueroa, baixo 
a tutelaxe de sucesivos ministros 
convertidos en patróns dela, 
sendo o último de antes da Gue
rra Pluscuancivil, o socialista D. 
Femando de los Ríos, que se in
teresou móito pola Fundación. 

Tras a. Guer.ra de España a 
Fundación Figueroa eritrou 
en declive. A desvaloriza:. 

ción monetaria afectou aos seus - · 
vellos fondos dezaoitescos. As 
suas bolsas non podían manter 
xa, coma ocorria cando conta
ban con tres ou catro filios bol
seiros, familias enteiras. 

Houbo un momento de ·certa· es
peranza · de restablecemento, 
cando foi nomeado xuez patrono, 
o Ministro lugués Xesús Sancho 
Rof, no ano 1982. Un lustro des
pois apareceu nunha subasta da 
Galería Durán, parte do Arquivo 
da Fundación Figueroa, que nou
tro tempo se acopaba, no local 
dela, na rúa madrileña de Fer
nando VI. Non sei o que seria 
deses papeis nin se houbo ·algún 
xuez patrono logo de Sancho Rof. 
Coido que a Fundación debeu 
deixar de funcionar .despois da 
marte do Dr. Acosta, que tiña a 
sua consulta na rua santiaguesa 
de Altamira. Foi o último xuez 
de_ sangue mencionado na prensa. 

Nora parece que busca a 
Xun~a· outros lonxanos pa- . 
entes de D. Manuel Ventu

ra que poid~ revitalizar a Funda
ción. Hai medio século cabia ato
palos fácilmente entre os bolsei
ros citados por Figueira V al verde, 
entre os que coma el disfrutaron 
ainda do legado de Figueroa: os 
Astray, os Bemárdez de Castro, 
os Bauza Brey, os Cunqueiro, os 
Fontoira, os Gómez Pedreira, os 
Gómez Durán, os Massó, os Pa
zos, os Portela, os Rey Martmez, 
os Vilanova ... Por orde alfabético 
¡o mellorifio da Galiza! • 
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Xan Carlos 
·Basanta · 

'Hai que procurar que 
a xente se sinta 
intérprete da história' 

O pobo oculto de Ramón Muñiz, 
Cactus de Saharkhaliseh e empe
cei a reler Soldadeira de Seoane. 

Que recomenda ler? 

Depende do momento e do áni
mo de cada quen. Libros en ga
lega e a poder ser de autores ga
legas. Toda a literatura que se 
considera disidente e que está 
fora dos circuitos comerciais. 

A asociación Pomba do Arco 
ven de organizar as V Xomadas 
de História Local de Foz. Cal é 
o sen obxectivo? 

Cando nasceu este proxecto a 
nosa teima era a de recuperar a 
memória histórica e os sinais de 
identidade que nos diferéncian 
como povo, cadros de história 
que moitas veces se entrecruzan 
cos de outras vilas para format a 
História de Galiza. 

Este ano os temas foron o Con, 
dado de Fontao, as pescantinas, 
Alvaro de Isoma e o Foz da Bai
xa Idade Média e o San Marti
ño. O éxito das xomadas radica 
en tratar a história desde o máis 
próximo e -familiar de tal xeito 
que a xente se sinta interprete 
dela. Reflexala desde o lado máis 
social e. humano, recuperar per, 
sonaxes e feitos que permanecen 
totalmente descoñecidos. 

Pero non é un traballo nada do
ado. 

De calquer xeito bótase en falta 
máis apoio por parte dos conce
llos a iniciativas de recuperación 
da história e da identidade. Pre
ocúpanse máis por organizar fes
texos e actos lúdicos. Neste sen
tido é necesário que en cada mu
nicípio exista, por exemplo,_ un 
arquivo histórico. · 

APomba do Arco Í:amén utiliza 
o teatro para a recuperación 
histórica. 

Dentro do traballo de divulga
ción de Manuel Lugilde, unha 
figura ligada a Foz no primeiro 

. cuarto de século, estivemos a re
presentar a sua p~za De vello gai, 
teiro que é do ano 1929. O 17 de 
Agosto ternos unha actuación 
en Sargadelos e o 25 reestrease 
en Foz.+ 

1961 • Profesor de Secundária 
e presidente da asociación Pomba do Arco. 
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X osé 
Manuel 

Budiño e 
Uxía, en 

Cambados o 
xoves 10 ás 
10 da noite. 

O Trinque 
Barcos tradicionais en Portonovo 
A doma, o barco de relinga, a 
gamela, a buceta, a chalana e 
a carpinteria de ribeira de que 
nacen, estarán no Encentro 
de Embarcacións T radicionais 
que se vai celebrar en . 
Portonovo os días 14 e 15 de 

Agosto. Odia 14, ás nove da 
noite, a Federación Galega pala 
Cultura Marítima apresenta o 
libro O Património Marítimo 
de Galicia, coa int~rvención 
de Dionísio Pereira, autor do 
texto.• 
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AHarb 
• EXPOSICIÓNS 

MARIA SOBRINO 
Colga as suás pinturas na 
sala A Fábrica. 

Bande 
•MÚSICA 

TREIXADURA 
Música de gaita que pode
remos escoitar no o Tempo 
de Lecer do Luns 11 . 

SERRA-LLE Al 
Música folc en Galiza nos 
Sentidos, o Domingo 13. 

•TEATRO 

ÜMAGOTETO 
Divertiranos o Sábado 12', 
dentro do programa Tempo 
de Lecer. . 

LISTIN E TONTIN 
Farannos rir, tamén en 
Tempo de Lecer, o Luns 14. 

O Barco de 
Valdeorras· 
• EXPOSICIÓNS 

CAMOENS 
Poderemos ollar ista mos
tra na Casa da Cultura. 

Cambad.os 
•MÚSICA 

XosÉMANUEL 
BUDJÑO E UXIA 
Acompañados das cadan
suas bandas tocarán temas 
dos seus novos traballos, 
na Praza de Fefiñáns o Xo
ves 10, ás 22 horas. 

Carballo 
• EXPOSICIÓNS 

XERACIÓN 00 2000 
Promoción universitária, 
case corenta criadores da 
Faculdade de Belas Artes 
organizada como grupo de 
traballo, móstratios unha 
exposición na que vemos 

espellos en espellos, onde 
se reflicten as cousas que 
nos pasan, porque a activi
dade humana esixe hoxe 
un ha mirada especial... 
Até o 15 de Agosto no 
Centro Comarcal de Ber
gantiños. 

•TEATRO 

XACARANDAINA 
Levarán ao cenário a obra 
Camiño do Sul, o Venres 11. 

Os QurNQUILLANS 
Levarán ao cenário a sua 
montaxe Gullíver o venres 
11 ás 9 da noite. 

.Cee 

•ACTOS 

INFANTILANDIA 
Festa infanti\ a partir das 
12 da mañá, e ao longo do 
dia, con múltiles activida
des: tren turístico, futbolín 
humano, inchables, etc ... , 
o Sábado 12 na praza da 
Constitución. 

FEIRA DO LIBRO 
Inauguración e pregón o 
Domingo 13, ás 13:15 ho
ras, na Escala Municipal de 
Música. 

•DANZA 

FESTIVAL DE BAILE 
TRADICIONAL GALEGO 
A cargo da Asociación de 
Amas de Casa, A.C. T erra 
de Sena, SDRC Brens. Ta
mén haberá exhibición de 
bailes de salón que realiza
rán os participantes no cur
so feito os pasados meses. 
Será o Sábado 12, ás 21 
horas, na Fundación Fer
nando Blanco. 

•MÚSICA 

ARco IRIS 
Grupo musical infantil-xu
venil con vinteún anos de 
actividade. Participaron en 
programas de TV como 
Aplauso, Sabadabadá, Ba
rrio Sésamo ... , música par
ticipativa e con moito rit
mo para todos os públicos. 
Na Praza da 8onstitución, o 
Venres 11 ás 21 horas. 

CORO ROCIERO LA 
BUHAIRA 
lstes sevillanos revivirán as 
populares fesas rocieras an
daluzas polas ruas da vila, o 
Xoves 10. E o Sábado 12, 
ás 20 horas, oferecerannos 
unha Misa Rociera na 
igrexa parroquial de Santa 
Maria. 

ÜRQUESTRAS 

Liinón amenizará a verbe
na que terá lugar· o Sábado 
12, ás 23 horas; o Domin
go 13 será Nueva Gene
ración, a que nos alegrará 
a sesión vermú, ás 14 ho
ras, na Praza da Constitu
ción, que tamén estarán 
na verbena, ás 22 :30 ho
ras, xunto con Salsa 
Rosa. O Luns 14, na se
sión vermú, teremos a 
Nova Palma e ás 22:30, 
verbena coas orquestras 
Montes e Nova Palma. O 
Martes 15 estará, na se- · 
sión vermú, a orquestra 
Compostela, que volverán 
de novo pola noite, ás 
22:30, na Praza do Merca
do, xunto co grupo Cine
ma. O Mércores 16, na 
Praza do Mercado, sesión 
vermú coa orquestra Cun
ter's, que amenizarán ta
mén a verbena. 

· LUCREGIA 
A artista cubana levará to
do o ritmo da sua terra, 
acompañada dos músicos 
da banda, o Mercares 16, 
ás 24 horas, na Praza do 
Mercado. 

BANDA UNION 
MUSICM DE CORUXO 
O Martes 15, dia da Xun
queira, pola mañá, podere
mos escoitalos polas ruas e 
lugares, tamén Jiaberá gru
pos de gaitas. As 13 horas 
oferecetannos un concerto 
na Praza da Constitución e, 
ás 21:30, horas actuarán de 
novo. O Mércores 16, pola 
mañá, haberá pasarruas 
con grupos de gaitas· e coa 
Banda de Música de La.lín, 
que oferecerá un concerto 
ás 13 horas na Praza da 
Constitución, e logo ás 
21:30 horas. 

•TEATRO 

ARCO IRIS 
Cenificarán a obra titulada 
Una y una, dos que pode
remos ollar o Venres 11. 

T ALIA TEATRO 
Representarán a obra So· 
ños dun seductor, de Wo
ody Allen (coa colabora
ción de Rádio Nordés -Ca
dena Ser). Comédia na que 
un crítico de cine neuróti-

co e inseguro é abandona
do pola sua muller_ e atopa 
consolo dos seus dous me· 
llores amigos, que o ani
man a que busque unha 
nova compañeira. Estarán 
no Salón de Actos do Con· 
cello, ás 21 horas o Domin
go 13, o luns 14 o Martes 
15 e ás 19: 30 o Mércores 
16. 

Cerdido 
• EXPOSICIÓNS 

LEANDRO LAMAS 
Colga os se~s debuxos e 
pinturas na Area Recreativa 
do Castro, inserido no pro
grama Recrearte 2000, 
criado durante o verán con 
intención de dar a coñecer 
e promocionar a artistas da 
comarca, estara até o 20 de 
Agosto. 

Cervo 

• EXPOSICIÓNS 

ISAAC DLAZ PARDO 
Mostra de 39 tarteis do 
artista relacionados coa 
cultura e a política, c n 
algunha incursión fe tei
ra: teatro, cine, compro
miso social, indústria, li
teratura, música, tradi
cións, Estatuto de Auto
nomia do 36 ... Están in
cluidos cinco carteis de 
cego, que son unha espé
cie de banda deseñada 
que contan diferentes his
tórias da boca do cego Za
to. Estará na Casa da Ad
ministración. Sargadelos 
até o 15 de Setembro. 

Chantada 
•ACTOS 

Eco-BIBLIOTECA DE 
VERAN 2000 
Papaventos Educación 
Ambiental, con preto de 
500 referéncias bibliográfi· 

. cas sobre o ambiente que 
estarán ao dispor dos chan
tadinos nunha nova mon
taxe dista biblioteca que 
tenta achegar ao mundo o 
libro ecolóxico, para sensi
bilizar e concienciar sobre 
ista problemática. Oferé
cense actividades paralelas 
como animación á lectura, 
"Contos do carballo con 
botas, obradoiros, e agasa
llos de .material ecolóxico 
par~ os lectores . máis así
duos. De 4 a 8 na Casa da 
Xuventude. 

.. .1 

Isaac Diaz 
Pardo 
mostra 39 
carteis en 
Cervo. 

at 
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•DANZA 

COMPAÑIA DE 
DANZA BLANCA LI 
Co grupo marroquí 
Gnawa Halwa, porán 
movemento á obra Na
na e Lila, con corea
grafia de Blanca Li; 
dentro do programa 
Compostela Millenium 
Festival, o Mércores 16 
e Xoves 17 no Teatro 
Principal ?s 22 horas. A 
entrada custa 1.500 e 
1.000 pta. O Xoves 1 7, 
ademais, ás 17 horas, a 
coreógrafa Blanca Li 
oferecerá unha Clase 
demonstración de dan
za, inserida na área de 
Diálogo Cultural, no Te
atro Principal con entra
da libre. 

Clase demostración 
para nenos, o Xoves 
1 O e o Venres 11 e o 
Sábado 12, ás 17 horas, 
no Teatro Principal , 
con entrada libre e o 
Domingo 13, presenta
rá na Praza da Quinta
na, Música clásica de 
Asia Central , ás 23 :30 
horas. O Grupo Che
mirani de Irán, con 
zarb percusións orien
tais tradicionais, estará 
na Praza da Quintana, 
o Xoves 10, ás 23:30 
horas, tamén con en
trada libre; e o Veiires 
11 realizará unha Cla
se demostración para 
nenos ás 19:30 no Tea
tro Principal. 

REAL FlLHARMONIA 
DEÜALIZA 

director da obra Persep
hone, que estrea na lgre
xa San Domingos de Bo· 
nával, con música de 
Gioachino Rossini e 
Philip Glass; inserido 
no programa Composte
la Millenium Festival, o 
Xoves 10 e o Venres 
11, ás 22:30 horas. O 
prezo da entrada é de 
2.000 pta. E o Sábado 
12, Domingo 13 e Luns 
14 ofereceranos o es· 
pectáculo The Days 
Befure death, destruc· 
tion & detroit IIl, con 
música de Ryuichi Sa
ka moto, baseada en 
The island of the Day 
Befare , de Umberto Eco 
e Tone Poems, de Ch
ristopher knowles e que 
conta coa participación 
na cena de lsabella 
Rossellini e a partici
pación especial dos ac
to res galegos Carlos 
Blanco, Uxia Blanco e 

•MÚSICA 

CuLTURAS DO 
MUNDO 
Área temática, inseri
da no programa Com
postela Millenium festi
val, na que estarán 
Moniijat Yulchieva. 
Canto desde Uzbequis
tán. Reali zará unha 

O grupo 
marroquí 

Gnawa 
Halwa 

acompañará 
o grupa de 

danxa de 
Blanca üe o 

coro de St. 
Martfn in 
the Fields 

actuará na 
catedral de 

Santiago 
coa Real 

Filharmonia 
de Galixa. 

FrankO •. 
Gehry. 

A Co-ruña 
• EXPOSICIÓN$ 

CASTELAO 
Poderemos ollar ista mos
tra de A Nosa T erra sobre 
a sua vida e obra, composta 
por láminas de Pepe Ca
rreiro, nos locais da Agru
pación Cultural Alexandre 
Bóveda (Linares Rivas, 49, 
111

), de 19 a 21:30 horas. 

MOSTRART 2000 
XVI edición da feira de ar
tesanía de referéncia de 
Galiza que está nos Xardfns 
de Méndez Núñez até o Do
mingo 13; organizada pola 
Asociación Galega de Arte· 
sáns, cita anual na que se 
pode comprobar. o estado 
da producción artesanal e 
cofi cer obradoiros de pe
za de ingulares dimen· 
sións. Os oficios presentes 
s n: ouriv ria, encaixes de 
Camariña , Cartón Pedra, 
Coiro, esmaltes, taracea, 
xoguetes e xogos de madei
ra, metais, tecidos de liño, 
la e algodón, olería de Bu
t'lo, vidro, papel reciclado, 
pedra, marionetas, instru· 
mentes musicais e traballos 
con flores secas. 

WILLIAM HOGARTH 
Co tí rulo W. H . Gravadm-. 
Conciéncia e crítica dunha 
época móstrase a obra dun 
dos artistas renovadores da 
pintura inglesa no s. XVIII, 
que inclue 72 estampas 
cunha visión moi completa 
da sua produción gráfica, 

Unirase á Academy of 
ST. Mar~in In The 
Fields Chorus, baixo a 
batuta de Sir Neville 
Marriner, para inter
pretar A creación, de J. 
Haydn. Dentro da área 
de Música Clásica do 
Compostela Millenium 
Festival, o Martes 15, 
ás 21 horas, na Cate· 
dral, con entrada libre 
(prévia retirada das lo
cal id ad es no Teatro 
Prinicpal) . 

· }osito Porto; será no 
Auditório de Galiza, ás 
22 horas ( 2.000 pta. a 
entrada). 

•TEATRO 

ROBERT WILSON . 
Creador, deseñador e 

• EXPOSICIÓNS 

desde as primeiras décadas 
de 1720, nas que atacaba 
os movimentos eSpeculati
vos financeiros da época, 
até as últimas criacións de 
contido político ºen defensa 
da pólítica pacifista do rei; 
ou as coñecidas séries mo
tais modernas, as educati
vas, as tiras de costumes ... 
Na Sala de Exposicións da 
Fundación Caixa Ga/iza até 
o 31 de Agosto. 

ARTURO REBOIRAS 
Mostra a sua obra na Bi
blioteca Publica Pro'vincial 
"González Garcés" até o 26 
de Agosto. 

PINTURA ESPAÑOLA 
CONTEMPORÁNEA 
Da colección do ICO, que 
estará até o 10 de Setem· 
bro no Museu de Belas Ar
tes . 

ASPECTOS ÜRIXINAIS 
Artes decorativas do século 
XX. A través de máis de 
200 obxectos explora as in
fluenzas criativas e estilísti· 
cas que configuraron o dese
ño do século qtie termina. 
Céntrase en aspectos que 
foron rexeitados polo dese· 
ño moderno, o non racio
nal, o non funcional e o 
inesperado; calidades pre
sentes en carro seccións te
máticas: Linguaxe Corporal, 
Inversión e transformación, 
¿É o Ornamento un Crime? e 
Voos de Fantasia. Entre as 

· pezas da exposición figuran 
obras importantes de moitos 
deseñadores e inclue mobles 
e lámpadas de Frank O. 

]OHAM 
ÜRIMOMPREZ 
Mostra a sua obra baixo 
o título Infl.ight Lounge 
no Centro Galega de Ar
te Contemporánea. 

SOLEDAD PENALT A 
Poderemos ollar as suas 
esculturas na Casa da 
Parra durante o mes de 
Agosto. 

Gehry, Ron Arad, Edgar 
Brandt. .. , obxectos de cerámi
ca de Pablo Picasso, Roseli
ne Delisle ... ; obxectos de vi· 
dro e cristaleria de Fulvio 
Bianconi, Dale Chihuly .. . ; 
xoias e obxectos de metal de 
Salvador Dalí, Bruno Mar
tinazri ... ; ou teas de Adele 
Lutz, Junichi Arai, Jack 
Lenor Larsen entre outros. 
Até o 30 de Setembro na 
Fundación Barrié. 

A EsPAÑADE 
CARLOS V 
A arte da prata e das xoias, é 
o títiulo da exposición que, 
con motivo da comemora
ción do seu centenário, po· 
deremos ollar na Sala de 
Exposicións do Quiosque 
Afonso até o 1 7 de Setem
bro. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

64 PERSONAXES DA 
ALBA DE GLORIA DE 
CASTELAO 
Unha significativa visión 
histórica de Galiza na que 
coMa un desfile van apare
cendo os grandes persoei· 
ros, desde Prisciliano até 
Valle Inclán, reconstruidos 
mentalmente por Caste· 
lao. Ista tarefa plástica foi 
obra de José Geada, que se 
estreou como proxectista 
de pezas de cerámica, coa 
axuda no referente históri
co polos historiadores 
Marta González, Glória 
López, Alfonso Mato e 

MUSEU VIRTUAL: 
SANTIAGO E 
OCAMIÑO 
Mostra que permanece
rá un ano en Santiago. 
Estrutúrase en sete par
tes, desde as que se po
derá acceder aos pon· 
tos máis rechaman.tes 
da cidade e experimen
tar sensacións de imer
sión grazas á combina
ción de efectos visuais 
e auditivos ou visitar 
un museu virtual con 
extractos temáticos da 
Fundación Granel! e do 
Museu do Povo Galego. 
Tecnoloxia, interfaces 
virtuais, multimedia ... 
No Pazo de Fonseca. En 
Setembro trasládase a 
San Martiño Pinário . 

MEMÓRIAS 
DO IMPÉRIO ÁRABE 
Mostra que podermos 
ollar na sala "Isaac Diaz 
Pardo" do Auditório de 
Galiza, até o 27 de Se
tembro, dentro do Com· 
poste/a Millenium Festival. 

AUTO· RETRA TO 
DE SANTIAGO 
Até Setembro na Igre
x'a da Compañia. Unha 
exposición elaborada 
desde un ponto de vista 
diferente e que reauire 
unha ollada, tamén, di
ferente, onde os senti
dos, a procura da c;:ida
de e o re-encontro con 
ela prodúcense a través 
dos máis diversos ele
mentos: persoas, sons, 
arrecendos, poesía ... + 

Javier Rey. Estará na Ga
lería Sargadelos até o 30 de 
Agosto. 

•ACTOS 

FESTAS NA CIDADE DO 
MAR 
Continuan as actividades 
durante ista semana e as[ o 
Xoves 10 celebrarase a se
mifinal Galiza Sons- folck 
2000, ás 22 horas na Pra
za das Armas. O Venres 
11, ás 22 horas, no Parque 
Raiña Sofía haberá a Ver
bena do Mantón con 
Ed.dy M.ciean e Merensai
sa e a orquestra Lamas La 
Piña, con entrada gratuita. 
O Sábado 12, Festival Fe
rrolatino no Parque Raiña 
Sofia coa voz e a música de 
Lucrécia e o grupo Oris
has, a entrada é gratuita. 
O Mércores 16, ás 22 ho-

. ras, na Praza do Inferniño, 
X Edición de noites de ci
ne, con "007, El mundo 
nunca es suficiente" e en 
Caranza concerto de He
chos contra el Decoro. O 
Xoves 1 7 estarán o grupo 
do Barbanza Os Herdeiros 
da Crus, co seu rock gale
go en Caranza, ás 22 ho
ras. 

A. Fonsagrada 
• EXPOSICIÓNS 

TERRA DE Fooo 
Poderemos ollar a mostra 
de fotos da rodaxe desta fi
ta no Museu Etnográfico 
Comarcal. 

A Golada 
~MÚSICA 

QEMPALLOU 
E Pumariño folc actuarán 
o Sábado 12 e ofereceran· 
nos a sua música folc, nesta 
actividade inserida no pro
grama Tempo de Lecer. 

•TEATRO 

TEATRO DA BUFARDA 
Presenta a obra Os xardíns 
das pernas roubadas e Seis
dedos cenificará O sacris
tán de Coimbra, en Tempo 
de Lecer, o Luns 11. 
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A Gu.di.ña 
• EXPOSICIÓNS 

ÁNGEL MANUEL 
RODRIGUEZ 
Mostra os seu traballo bai-
xo o título Expresións, 
que poderemos ollar na 
Casa da Viuva, até o 31 de 
Agosto. 

Lu.go 
• EXPOSICIÓNS 

p ASTOR ÜUTEIRAL 
Mostra itinerante á que po-
deremos asistir na Bibliote-
ca Pública Provincial, atéo 
29 de Agosto. 

FRANCISCO SANTOS 
Mostra as suas esculturas, 
até o 29 de Agosto, na 
Sala de Exposicións Capela 
de Santa Maria do Centro 
de Artesania e Deseño de 
Galiza. 

MURALLA DE LuGo 
Exposición do prémio de 

Festas 

VII FEIRA ARTESANAL . 
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Exposición 
fotográfica 
das 
murallas no 

·Museu 
Provincial 
de Lugo. 

fotografía que poderemos 
ollar no Museu Provincial 
até o 18 de Agosto. 

VIRXÍLIO VIÉITEZ 
Mostra as suas fotografías 
na Fundación Caixa Galicia, 
até o 31 de Agosto. 

lMAGO ANTIQUA 
E o título da mostra ar-
queolóxica que podereo-
mos ollar na Sala Porta 
Miñá. 

Mondoñedo 
•TEATRO 

Os QuINQUILLANS 
Levarán ao cenário a sua 
montaxe Gulliter o sábado 12. 

Monterrei 
•EXPOSICIÓNS 

Os 
MONTERREI E O Herdeiros 
XACOBEO do Crus 

Exposición permanente estarán o 

que se pode ollar no Caste· xoves 17 

lo de Monterrei. nas festas 
de Ferro!. 

mojszczyzna, de Poloña; Gehem, 
de Turquía, Grupo Meiramar, de 
Galiza, Os Berberechiños de 
Combarro, de Galiza, Grupo Fol
clórico "Caballeros de Santia
go", Salvador de Baia, de Brasil. 
A entrada é gratuita. 

FESTAS DA CULTURA EN 
MELGA~O 

O Venres 11 e Sábado 12 en Sa
mos. 

Do 11 ao 13 de agosto na vila 
portuguesa diversas actividades .· 
con postos de expositión/venda 
de artesanía, cerámica, liños, viño 
Alvariño e gastronomía. Activi
dades musicais, gastrpnómicas e 
deportivas que acadan os seus · 
puntos altos cunha ceia medieval 
recriandó o ~mbiente da época 
desde o vestuário até a alimenta
ción e iluminación," a celebrar no 
recinto. do castelo o sábado 12 a 
partires das 9,30 da noite e a ac
ruación do grupo UHF o domingo 
13 ás 11 da noite. • 

FESTA DA CARNE DO 
.PORCO 
Celébrase o Domingo 13 en Vi
lalba. 

SONS DO MENCER 
O vindeiro 11 de agosto celébrase 
en Riotorto a 11ª edición do festi
val folk "Sons do mencer na 
Croa" no lugar coñecido como 
C astro da Croa, organizado pola 
asociación cultural Arrincadeira. 
Actuacións de Emilio do Pando, 
da Fonsagrada; Biella Nuei, grupo 
tradicional aragonés; Ultreia, de 
Santiago e os gaiteiros T reixadura 
de Cambados. Rematarase cunha 
queimada e pasarúas a cargo da 
Banda de Gaitas de Riotorto. 

V FESTIVAL 
INTERNACIONAL DE 
FOLCLORE 
Que se cekbrará o 12 de Agosto, 
ás 22 horas, na chaira da Chousa 
( Combarro) e no que participarán 
os grupos Ensamble Folk Za-

.,. 
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O tango, 
protagonista 
dos Circuitos 
Culturais. O 

dia 11 en 
Nigrán. 
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Muxia 
•TEATRO 

T ALIA TEATRO 
Cenificará a obra Menos 
Lobos, dentro dos Circuitos 
Culturais de Galiza nos Sen
tidos, o Xoves 10. 

M--1no 
•MÚSICA 

SARAIBAS 
Oferécenos a sua música 
folc o Venres 11, inserido 
no programa Tempo de Le
cer. 

Monforte 
•TEATRO 

OsQuINQUILLANs 
Que cenificará a obra Gu·' 
Uiver polas ruas diste Con
cello, o Domingo 13. 

ÍI EXPOSICIÓN$ 

Erxo A TLANTICO 
IV Exposición de pintura 
que poderemos ollar até o 
16 de Agosto na Casa da 
ciultura. 

N ' h tgra.n 
•DANZA 

SABOR A TANGO 
Actividade inserida no 
programa de Circ~itos Cul
turais que se celebrará o 
vindeiro dia 11. 

Ogro he 
•TEATRO 

MOFA E BEFA 
lsta parella de actores gale
gas cenificará Para ser 
exactos, actividade inseri
da nos. Circuitos culturais. 

- Ourense 
•EXPOSICIÓN$ 

DORES DE LAS 
CuEVAS 
A pintora luguesa móstra- . 
nos a sua obra que forma 
parte do circuito de itine· 
rantes que está a presentar 
por Galiza obras de dife
rentes artistas. Titúlase 
Narración da paisaxe, un· 
ha selección de paisaxes re
ais e imaxinários, de enti
dades físicas transformadas 
subxectivamente e cunha 
dimensión nova. Estará até 
o 26 de Agosto no Ateneu. 

Pantón 
• EXPOSICIÓN$ 

)UAN )OSÉ 
Titula a si.Ja mostra de fo-

Convocató.rias 
SUPERCINEXIN 
O cafiJoker de Vigo proxectará cu
tometraxes os primeiros domingos_ 
de cada mes, polo que se es din;ctor 
ou productor de curtometraxes ou 
vídeo-criacións de curta duración e 
tes interese en proxectar, oferé
cenche esa oportunidide. o proce
so de selección é a cargo de pro
duccións Spiral. Para mandar o ma
terial, ponte en qmtacto no tfno: 
619 308 974. 

PRÉMIO DE POESIA Frz 
VERGARA VILARIÑO , 
Convocado polo Concello de Sárria e 
a Agrupación Cultural "Ergueitos", 
cunha dotación de 500.000 pta. pa
ra o único premio, que poderá que
dar deserto se o xuri así o decide. 'As 

- obras deben estar escritas en galego, 
cunha extensión mínima de 400 
versos. Os orixinais debérán ser iné
ditos e non premiados en ningún 
outro certame; presentaranse por 
quintuplicado, mecanografados a 
dous espazos e baixo plica. A obra 
será propiedade do autor, agás a pri
me ira edición que será publicada 

. pola editorial Espiral Maior. Envia
ranse por correo certificado 1:10 en
derezo: Prémio de poesia Fiz Vergara 
Vilariño, Concello de Sárria, rua 
Maior 14, 27600 Sárria, antes do 30 
de Setembro. Tfno. de contacto: 
982 535 000 ou 982 530 858. 

Fiz Vergara Vilariño. 

PRÉMlO DE POESIA 
] OHÁN CARBALLEIRA 

V edición n~ honra de Xosé Gómez 
de la Cueva, _máis coñecido por Jo
hán Carballeira, convocado polo 
Concello de Bueu. A el poderán 
concorrer todas as persoas que pre- · 
senten os seus orixinais en língua 
galega, inéditos e cunha ·extensión 
máxima de 400 versos. Presentaran
se cinco cópias en tamaño fólio, a 
duplo espazo e asinadas con pseudó
nimo ou lema. A canda elas achega
rase un sobre pecho dentro do que 

tografias Lugo Monumen- • EXPOSICIÓN$ 
. tal, que poderemos ollar 

no Arquivo Histórico Pro- -
· vincial até o 4 de Setem

bro. 

Pontee eso 
•MÚSICA 

MÉNADES 
Música folc para os Circui
tos Culturais de Galiza nos 
Sentidos, o Sábado 12. 

Pontecesures 
•TEATRO 

MI GALLAS 
Acturarán no programa 
Tempo de Lecer , inserido 
en Galiza nos Sentidos, o 
Sábado 13.-

Pontevedra 
•ACTOS 

FEIRA DO LIBRO 

XXVI BIENAL DE 
ARTE 
Orgapizada pola Deputa
dón de Pontevedra, no Pa
zo da Cultura e na Faculda
de de Ciéncias Sociais. Par
ticipan nesta edición, que 
poderemos contemplar até· 
o 1-'-de Outubro, T. Reca
réns, M. López, D. García, 
A. Barreiro, M. Anson, S. 
Cinto, C. Nogueira, A.M. 
Tavares, B. Torres, A. 
Olaio, J . Vasconcelos, L. 
Koch, J. Peñf1Íiel, Marepe, 
L. Almarcegui, M. Palma, 
F. Queirós, D.G. Miracle, 
D. Larrea, J. Damasceno, R. 
Costi, J. Onofre, J. Lopes, 
M. Rego, Entertainment & 
Co., A. Gallmari e R Gar
belotti. Ademais podere
mos contemplar as mos~as, 
organizadas por esta mesmo 
organismo, adicadas aos 
N ovos Valores, no teatro 
Principal do 4 de Agosto ao 
10 de Setembro, e a Rafael 
Alonso, no Pazo Provincial 
nas mesmas datas. 

irán os dados persoais do autor ou 
autora. As obras remitiránse á Casa 
do . Concello, rua Eduardo Vincenti 
s/n, 36.930 de Bueu (Pontevedra) 
indicando ''V edición d0 Premio de 
Poesía Johán Carballeira". O prazo 
de presentación remata o 30 de. Se
tembro deste ano e o prémio ten un- . 
ha dotación única de 200.000 pta. 
O xúri emitirá o faUo no curso dun 
acto a celebrar na Casa do Concello 
o 2 de Decembro de 2000, podendo 
ser declarado deserto. O acto de en
trega será o 17 de Maio de 200 l. O 
Concello de Bueu resérvase durante 
un ano 0s direitos de publicación da 
obra premiada en todas as línguas 
do Estado, renunciando o autor ou 
autora a favor do concello, na 1 ª 
edición, a calquer tipo de remunera
ción polos direitos de autor. 

MASTER DE EsTurnos DA 
UNION EUROPEA 

(Curso 2000-2001) AdministTación 
Europea e Xestión de Recursos Comu
nitários, organizado polo Instituto 
Universitário de Estúdios Europeos 
Salvador de Madariaga da Universi
dade da Coruña. A presentación de 
solicitudes pódese facer até 11 de 
Outubro no enderezo: Casa da Ga
leria, Campus de Elviña, s/n, 15071 
A Coruña. Tfuo.: 981 167 000 (ext. 
1966), Fax.: 981167 013.+ 

Que estará aberta na ave
nida de Montero Rios dede 
o Luns 14 até o 23 diste 
mes. 

)ESÚS PASTOR 
Mostra o seu traballo que, 
baixo o· título Los .matices 

de la percepción, reflicte o 
proces~ de investigación 
en torno ao cómo e o 

porqué da aparición da 
imaxe no plano, sobre 
unha superfície, asi como 
o comportamento e as re
lacións dos seus elemen
tos en matéria perceptiva. 
A aparéncia formal das 
suas obras, unha espécie 
de labirintos acuáticos, 
invitan a entrar no xogo 
da mirada. Na Galeria de 
Arte Anexo até o 12 de 
Agosto. 

Castelao 
Exposición gráfico-bibliográ
fica e documental sobre a vi
da e obra do persoeiro gale
ga. Pódese ollar en agosto e 
setembro no Museo Carlos 
Maside no castro de Samoe
do en Sada -A Coruña. 

As IMAXES DE 
CASTELAO 
Exposición fotobiográfica 
producida por A Nosa T erra 
que conta cun amplo catálo
go. Co patrocinio dos conce
llos de Pontevedra e Vigo e 
Caixanova. 

CASTELAO E A SUA 
ÉPOCA 
Exposición documental, dia
crónica e sincrónica, produ
cida polo Seminario de Sar
gadelos, cunha aproximación 
dos. aconteceres no mundo 
desde o seu nacemento até os 
traslados dos seus restos a 
Compostela, acompañada 
dunha rhostra bibliográfica 
sobre a sua vida e obra.+ 

ÓSCAR BRANDARIZ 
"BRANDA" 
Mostra da sua obra, inseri
da no ciclo Os nasos artis
tas que poderemos ollar 
agora na Sala Teucro de 
Pontevedra até o 28 de 
Agosto. 

RAFAEL 
ALONSO 
Poderemos ollar unha mos
tra antolóxica diste pintor 
no Pazo da Deputación de 
Pontevedra. 

GALERIA 
SARGADELOS 
Oferécenos unha mostra da 
pintura de Miguel A. Sán
chez Lareo e da de Dolo
res Gálvez até o 25 de 
Agosto 

Portom.arín 
•MÚSICA 

XISTRA 
E Airiños de Arzua actua
rán o Domingo 13. 

A. Póvoa do 
Caramiñal 
•DANZA 

BAILES DE SALON 
A cargo da Acadéoµa Ga
lega de Bailes de Salón, 
será o Venres 11. 

Redondela 
•DANZA 

BALLET GALEGO REI 
DE VlANA 
Baixo a dirección 'de Vic
tória Canedo, cenificará a 
sua última montaxe coreo
gráfica ]acobsland, recria
ción de distintos aspectos 
da cultura galega e na que 
se estabelece un diá logo 
entre os bailes rradicionais 
da Galiza e os das outras ci
dades euopeas que compar
ten a capitalidade cultural. 
A música estará a cargo do 
Grupo de Gaitas da Co
munidade Autónoma de 
Galiza, con gaita, violino e 
nauta. Será o Venres 11, 
no Carballo das Cen P6las, 
ás 22:30 horas. 

•MÚSICA 

SUSANA SEIV ANE 
Tocará a sua gaita no Ma
lecón o Sábado 13, inserido 
en Galiza nos Sentidos. 

•EXPOSICIÓN$ 

REOONDELA, ARTE NA 
FIN 00 MILÉNIO 
É o título da mostra que 
poderemos ollar na Casa da 
Torre até o 31 de Agosto. 

Ribadeo 
•MÚSICA 

MUXICAS 
O grupo Muxicas terá o 
próximo 12 diste mes unha 
actuación que forma parte 
da sua derradeira xira. 

ivadáv1a 
•MÚSICA 

CORO DE CAMARA 
CAMERATAAD 
LIBITUM 
Ofereceranos música de cá
mara no Tempo de Lecer do 
Venres 11. 

San Cristovo 
de Cea 
•MÚSICA 

ARABESCO 
Música de cámara no Mos
teiro de Santa Maria de 
Oseira, o Martes 15. Inseri
do no Canto das Pedras, de 
Galiza nos Sentidos. 

Santiago 
•EXPOSICIÓN$ 

DÁLI,GALA,LACROIX 
O priviléxio da intimidade 
é o título da mostra ·que a 
Fundáción de Eugénio Gra
nell acolle, con fotografías 
feítas por Marc Lacroix de 
momentos privados de Dalí 
e Gala na sua residéncia de 
Cadaqués e de G·ala no 
castelo de Pubol. As fotos 
van acompañadas de co-

Susana 
Seívane., 
sábado 13 
en 
Redondela. 



Joaquin 
Sabina, 

Sábado 12 
en Vigo, no 

auditorio de 
Castrelos. 

A Re,de 
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mentários nos que se plas
man as lembranzas do fotó
grafo, os se~s diálogos co 
pintor e a criación artística 
conxunta entre os dous. 
Poderémola coñecer no 
Pazo de Bendaña (praza do 
Toral), até o mes de No
vembro. 

Sanx-en:xo 
•DANZA 

Ü FIADEIRO 
Grupo para a recuperación 
de bailes, músicas e canta
res tradicionais. Estarán 
nos Circuitos Culturais o 
Sábado 12. 

Tui 
•MÚSICA 

IIl FESTlV AL DE 
MUSICA DE CAMARA 
Que se está realizando du
rame iste mes, organizado 
pola Fundación Dr. Francis
co Comesaña, e que nos 
oferece concertos o Xoves 
10 na Catedral e o Luns 14 
na Igrexa de Santo Domingo, 
ás 22 horas. 

MILLAOOIRO 
Ofereceranos a sua música 
na Área Panorámica, ás 
22:30 hoas o Xoves 10. 

Valdoviño 
•CINEMA 

MlCKEY OJOS AZULES 
Poderémolo ver o Merco
res 10 de Agosto na praza 
da Casa da cultura, ás 22 
horas. 

Valga 
•MÚSICA 

SUDDEM BLAZE 
No apartado Música a pé de 
campo, organizado pola Co
misión da Romaria Pagana 
Nocturna, poderemos es
coitar a iste grupo de Rian
xo, os terceiros clasificados 
no concurso de rock na 
Coruña. Debaixo da viña 
da Casa Vella en Campaña 
(Pontevedra), o Luns 14 a 
partir das 23 horas. 

Verín 
•CINEMA 

MATRIX 
Proxección inserida na 
Noites de Cine no Támega, 
o Mérc res 16 na Práia 
Fluvial, ás 23:15 horas. 

Vigo 
• EXPOSICIÓNS 

NOLAND & W ARHOL 
Mostra organizada pola 

Concellaria de Cultura, na 
Casa das Artes, onde pode
remos contemplala até o 
27 de Agosto, titulada 
Postpictórico-Pop : Nolan
Warhol, coa intención de 
afrontar o pasado e vixén
da de duas das figuras máis 
importantes da arte nortea
mericana da segunda meta
de do século, como son 
Kenneth Nolan (1924), 
visceral defensor da abs
tracción postpictórica, e 
Andy Warhol (1928-87), 
posicionado en favor da vi
da real con case vinte anos 
de adianto. 

BEGOÑA ÜROVA 
Colga as suas pinturas no 
Real Clube Náutico. 

HOMENAGEMA 
ANGOLA 
No XXV aniversário da sua 
independéncia nacional, 
que poderemos contemplar 
na galería Sargadelos até o 
12 de Agosto. 

•MÚSICA 

REVOLTALLO MUSICAL 
VII edición do festival que 
se vén celebrando desde o 
7 de Agosto no Monte dos 
Pozos e que do que ainda 
poderemos escoitar as se
guintes actuacións: o Xo
ves 10 terernos Experiencias 
sonoras, músicas innovado
ras e de vangarda, a cargo 
do malagueño Alain Pi, 
ñeiro, que nos propón 
efectos e warr guitar son al
gúns dos elementos que 
manexará durante a sua 
actuación; lgnácio Béjar, 
co seu primeiro cd editado, 
iste malagueño consegue 
grande harmonia coa per
cusión, as frautas e as vo
ces arabescas; Don Nádie, 
proxecto do guitarrista 
santiagués Santi Campos, 
que experimenta co orde
nador, metendo percusión, 
samplers, voz, etc. ; Traje 
de Saliva, proxecto vigués 
que combina pop con elec
trónica e ambientes goti
cos. Tamén haberá activi
dades paralelas como bai
les de capoeira, malabares 
e partidas de rol. O Venres 
11, tócalle a quenda ao 
metal, con lcon, banda no
va santiaguesa; Fallen 
Sentinel, banda viguesa de 
black metal melódico; Ku, 
naxa, banda de Porriño 
que fusiona o metal dos 90 
co hadcore; e Pyramid, 
banda catalana de metal 
progresivo, na onda de 
Symphony X. Vanden 
Plas. Ademais haberá rol 
en vivo, torneo de espadas 
e partidas de rol. O Sábado 
12, teremos Música elec
trónica e de baile con Pro, 
yecto Mirage, música tec
no industrial desde Ma
drid; Kale, solista da Coru
ña cunha músic a "tecno 
minimalista enfocado á 
música de baile e ambien
te"; ademais estarán os 
D.J. Peke, Rubén, Tobio 
(La Capilla), Jorge (La 
capilla), KiKe kong, JkJ, 
Marcos; Haberá tarnén 
Campeonato de Magic, ci
ber-revoltallo e partidas de 
rol. O Domingo 13 remata 
o festival con hip hop a 
cargo dos grupos La Otra 
Parte Del Arte, con rap da 
rua; El Puto Coke que, 
coa sua compañía, nos pre
sentará o seu último traba
llo; Sugarless, grupo ma
drileño con toques funky; 
MCA, grupo de Ponteve
dra que seguramente virán 
acompañados por algúns 
membros de Psicologia fo, 
versa. Haberá ademais 
concurso-exposición de 
grafittis e partida de rol. 
Máis información no Cen
tro Veciñal e Cultural de 

Anúncios de ba.lde 
• Os CD e cintas coa recompila
ción musical dos Morenos de La
vadores, editados pola Asociación 
Veciñal de Lavadore~ para homena
xealos están xa á venda no Local da 
Asociación (Ramón Nieto, 302, Vigo). 
O prezo é de 1.000 e 1200 pta. Fax.: 
986 223 101. 

• Mestre de Primária con experién
cia busca traballo relacionado co 
ensino ou calquer outro (Non están 
os tempos para escoller). Manuel 616 
354 911 . 

• Búscase profesor de matemáti
cas comerciais e contabilidade 
para clases particulares no mes de 
Agosto en Mondariz-Balneário. Inte
resados chamar ae 606 507 853. 

• Mestra (oposición de 1978) definiti
va en Madrid -centro en formación 
específica de persoas adultas, espe
cialista e habilitada en Língua Espa
ñola e Inglés (1 º e 2º de ESO) e ci
clos inicial e médio; permutaria por 
praza semellante ou de primária ou 
1º ciclo da ESO na Galiza. Razón 
nos telf. 91 409 75 60 ou 659 194 
520, perguntar por Soledad. 

• Estamos a artellar a formazón dun 
grupo de siareiros e siareiras do 
Racing de Ferrol. De interesarte 
chama ao 626 259 967. 

• Gostaria de corresponder-me com 
pessoas que falam galego. Sou bra
sileiro, formado en língua portuguesa, 
inglesa e estudo atualmente espanhol, 
mais interesso-me bastante pela ori
gem e afinidades entre as línguas por
tuguesa e galega. Estou na Coruña 
por dois dias e vou levando os jornais 
O Correo Galega e A Nosa Terra. Meu 
ender~ é : Vítor Marques Costa, Rua 
Olavo Bilac, 2059-Centro -Zis. 64001-
280 Teresina- Piaví-Brasil. 

• Búscase profesor de matemáti
cas comerciais e contabilidade pa
ra clases particulares no mes de 
Agosto en Mondariz-Balneário.lntere
sados chamar ao 606 507 853. 

• A Peña deportivista Pardo de Ce
la ten á venda camisolas, puches .•. 
coa simboloxia da equipa, na sua se
de social, Bar San Pedro, Correlos-
19, Mor (Alfoz). 

• En Bueu alugo vivenda en Agos
to e Setembro, tres cuartos. Tfno. 
655510161 . 

• Alúgase piso na Guarda o mes 
de Agosto, en pleno porto, bo prezo. 
Tfno. 986 611 272. 

• Véndese caravana, 4 prazas, bon 
esta~:lo e prezo. Tfno. 982 562 482 

• Véndese Mercedes, 190 2.6 E. 
Tfno. 986 296 034. 

• Clases de matemáticas. Primaria, 
ESO, BUP , COU, Selectividade. 
Tfno. 696 281 033. 

• Vendo mostrador de carniceria, 
frigorífico, báscula, rexistadora, lava
máns, estanterias. Telf. 982 390 449. 

• Busco xente que resida en Catalun
ya para debater e falar sobre naciona
lismo galega e poder formar a agrupa
ción do PNG-PG . Enviar un correo 
electrónico á galeguistas@mixmail.com 

• Breizhad on ha /ore' ennon! que en 
bretón quer dicer Fachendosos de 
sermos nós mesmos! Mércanos a 
nova camisola con esa lenda en cór
nico, galés, gaélico irlandés, gaélico 
escocés, manés, bretón e galego, 
xunto coas bandeiras das 7 nacións . 
celtas. Servímola contrareembolso 
por 1.200 pta máis gasto de envio. 
Encomendas a Liga Céltiga Galaica, 
apdo. 2.167, 15.080 da Coruña. 

• En Rianxo , alugo chalé con xar
din por meses ou quincena. Tfno. 
923 267 657. 
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• Vendo chalé duas plantas e ga
raxe en Rianxo máis 2.520 m2 de te
rreo e unha casa vella ou cámbio por 
piso. Tfno. 923 267 657. 

• A rama guinda, voceiro da insur
xéncia poética galega ven de publi
car no seu caderno dixital as seguin
tes novidades: Miguel Torga, Feo. 
Domínguez, Bob Dylan, Cristina Mari
ño (arte), Muguruza, X. Cordal, O 
tempo dos galegas (foro de debate) ... 
Colaborade ! (http://webs.demasia
do.com/ramaguinda). 

• O n2 7 da revista Manesquerda, 
revista da Esquerda Nacionalista 
Mocidade saiu xá á rua con novos 
contidos: Os retos do movimento na
cionalista xuvenil de cara o s.XXI; a 
ANPG a 25 anos da sua fundación, 
Democracia paritária, Ecosocialis
mo, o movimento de libertación afro
americano, o acoso ambiental, enco
mendas, recensión sobre Kosova , 

solidariedade co insubmiso Milucho, 
entre outros. Para quen o solicitar, 
remesar 200 ptas. en selos ao apdo. 
de correios 384, 15780 Compostela
Galiza. 

• Alúgase apartamento en Vigo 
(zona de Balaídos) durante os me
ses de Xullo e Agosto. Por necesida
de económica o prezo é asequíbel. 
Telefonar ao 639 833 585, das 8 do 
serán en diante . 

• Selos novos, con ou sen goma, 
usados mundiais e tarxetas telefónicas 
novas ou usadas. Compro e vendo. 
José. Apdo. 32.004. 28080, Madrid 

• Rías Baixas. Alugo chalé con xar
dín por meses ou quincenas. Ven
do chalé 2 plantas máis garaxe e 
2.520 m2 de terreo e unha casa vella. 
Tfno.: 923 267 657. 

• O BNG de Alfoz-O Valadouro 
ten unha páxina na interrede, 
onde se poden ver todos os núme
ros da sua publicazón local "A Fur
na": http://members.es.tripod.de/va
ladouro. O noso enderezo postal é o 
Apdo. 27 , 27770 - O Valadouro. 

• Técnico en infomática, repara
cións, internet (deseño de páxinas 
web, servidor en rede ... ), clases a 
domicilio, etc .. ~ Comarca de Barban
za e limítrofes. Preguntar por Josecho 
no tlf. 981 769 485, consultas de bal
de a través do correo xoselo@jazz
free.com mailto:xoselo@jazzfree.com 

• Á vosa disposición dous novos 
números d' A Escolma. Pódense so
cilitar gratuitamente, tan só enviando 
un selo de 35 pta, a Alberte Monán 
Noval, rua Espiño 162, 15.405 Ferrol. 
- . 
•Vendo autocaravana (cociña, cale
facción, baño, água quente, liteiras, tol
do ... ), con motor Mercedes diésel. Ba
rata. Telf. 986 324 432 / 600 717 628. 

• Vendo acordeón diatónico dunha 
só ringleira en tonalidade de Do. Me
nos de un ano e case sen emprego. 
Axeitado para folc. Marca Hohner. 
60.000 pta. Perguntar por Xoán no 
telf. 981 316 543. 

• A Taberna de Pancho de Bueu 
apresenta actuazóns todos os Xoves. 
Se fas música, teatro, títeres, foto
grafía •.• aquí tes un sítio no que po
der expresarte. Chama ao 986 324 
432 ou 600 717 628 .• 
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valadares, Vigo; tfno.: 986 
467 053 . Fax.: 986 467 
052. 

ción do coro do Maestro 
Mateo. A entrada será 
gratuita. 

Grupo de 
Cámara da 
Universidade 
de Santiago. 

J OAQUrN SABINA 
Remata con esta actuación 
o ciclo musical Para Vigo 
'me voy o sábado 12 co can
tante Joaquín Sabina e os 
seus "19 dias e 500 noches" 
no Auditório de Castrelos. 

CARLOS NUÑEZ 
Presentará seu novo tra
ballo Mayo longo no Au
ditório Quiñones de León, 
no Parque de Castrelos o 
Venres 11, ás 23 horas; 
organizado pola Fundación 
Barrié con motivo do 12 

aniversário da reconstru-

Vil.agarcia 
• EXPOSICIÓNS 

MANUEL BUSTO 
Poderemos ollar unha mos
tra da sua pintura, 14 obras 
nas que convoca a unida
de, o espácio onde ocorre a 
pintura. Estará até o 2 7 dis
te mes, na galería Arcana. 

MARIA EUGENIA 
ÜALINOO 
Colga as suas pinturas na 
Casa da Cultura. 

Xun.queira 
de. A.mbia 
•MÚSICA 

MUSICA DE ORGANO 
Con Pilar Cabrera & 
Gary Dilworth na Colexia
ta de Santa Maria a Real, o 
Martes 15, no programa O 
canto das pedras. 

León 
•MÚSICA 

IN lTINERE 
Grupo de Cámara da 
Universidade de Santia
go de Compostela, dirixi
do por Carlos Villanue
va, ofere·cerannos un 
concerto na lgrexa de 
San Marcos, o Xoves 17 
ás 20:30 horas. O concer
to realizarase coas répli
cas en madeira dos ins, 
trumentos do Pórtico da 
Gloria co motivo da ex-

posición do mesmo títu
lo, que pode visitarse até 
o 27 diste mes.+ 

En rota 

RUTA oos ALABANCOS 
Das Gaivotas e dos Mazaricos, excur
sións sobre as que se pode obter infor
mación no Concello de Cambados. 

AULA DA NATUREZA 
No castelo de Sobroso. Máis informa
ción no Tfno.: 986 661 050, Ponteareas. 

PERCORRIOOS POLA VlA DA 
PRATA. 
Na provincia de Ourense. Organizado 
pola Asociación Galega de Amigos dg Ca
miño de Santiago. Coordinador: Osear 
Sánchez Ruido; tfno.: 988 235 712 

A VIAXE MARITIMA XACOBEA 
Organizado polo Clube Náutico do Ca
sino de Viveiro. Primeira etapa: ·ruta Vi
veiro e Sada; segunda: Camariñas; e ter
ceira remata na comarca de Arousa. In
formación no Clube NáUtico de Viveiro. + 
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-. * A. ESTÉVEZ 

O lugar da cita era a ponte so
bre o rio Lagares, no Parque 
de Castrelos. Centos de per
soas cruzárona na noite do 
Sábado 5 de Agosto para acu
dir ao concerto de Siniestro 
Total. " Are back in town!" 
anunciaban os cartaces. Co
mo se dunha grande festa de 
cumpreanos se tratara, o gru
po gravou esa noite un disco 
en directo na sua cidade. E é 
que vinte anos non se cum
pren todos os dias. Convida
ron aos amigos ao pastel: ali 
estiveron o gaiteiro Budiño, os 
cómicos de Magical Brothers, 
o diplomático Rómulo Sanjur
je, oacto~anuel Manquiña e 
o Coro Clásico de Vigo, total
mente fóra de si ao berro de 
cuanta puta y yo que viejo. 

-Volveu soar a sintonia de Co
rrupéión en !!Jjami;para receber 
aos síRiestros, vestidos con 
monos bracos e dispostos a di-

. vertir aos milleiros de persoas 
que presenciaron o que no 
2001 será un disco en directo. 
"Esta noite follamos todos". Era 
a premonición de Xulián Her
nández. Non sabemos se a 

,, profecia se cumpriu, pero o que 
si houbo foi unha boa dose de 
risos. Xa desde o momento no 

., que apresentaron o "himno non 
oficial do Celta", unha versión 
do Thunderstruck, de AC/DC, 
que eles converteron en "trueno 
azul". Unha chamada a violén
cia, "n9da de futbol, nada de 
espectáculo, ao rival hai que 
mandalo ao hospital". A propos
ta deste novo himno -moi tara
reado incluso horas despois de 

-, rematado o concerto- incluia fa-
~ ";.;,• ....- cer de Balaidos "a catedral do 
tr~~~ ·· . q_ulto a Belcebtl' . 

·•-ºA festa de cumpreanos, de ca
rácter subversivo-infantil , non 

podia prescindir dos amiguiños. 
Os primeiros en solidarizarse 
con Siniestro nesta difícil tarefa 
de cumprir anos foron Metais 
Preciosos e Rómulo Sanjurjo, 
acordeonista de Diplomáticos 
e, sobre todo, unha persoa con 
moi bon humor. Despois che
gou o turno de Xosé Manuel 
Budiño , como non podia ser, 
con Miña terra galega. O con
certo do grupo liderado por Xu-
1 i án Herná,ndez incluiu só un 
par de temas da sua Historia 
del Blues para deixar soar os 
seus clásicos como Mata hip
pies en las Cíes, Ayatollah, To~ 
do por la napia, Alégrame el 
día, torero, Camino de la cama 
ou Ay Dolores. 

Os feos somos máis 

Continuan sendo un grupo vi
gués, ainda· que máis afeizoado 
ao blues e menos proclive 
a ir .matando greñudos. A 
proba da madurez é que 
subiron a un gaiteiro con 
guedellas, Budiño, .a com
partir escenário. A sua vi
sión sobre a relixión tamén· 
se moderou, xa non sinten 
a opresión do Corán e coi-· 
dan que "Deus é enrolla
dO". Cambiaron a illa do 
Caribe por Nova Orleans, 
resgatando a figura "dun 
tal Jack Griffin". Recons
truí ron a sua biografia e de 
aí saiu a Historia del 
Blues, un traballo nas antí
podas daqueles primeiros 
berros de Germán Coppini 
hai xa perto de vinte anos. 
Pero seguen pensando 
que son "chusma" e que 
non ten sentido o poder da 
"xente guapa" cando "os. 
feos somos moito máis". 

O concerto ainda agacha
ba máis surpresas como a 
ranche ira a duo co actor 

Manuel Manquiña -mestre de 
cerimónias do espectáculo co 
cal Siniestro le.va apresentádo 
disco este ano- ou o número re
volucionário dos Magical Brot
hers, que ao berro de "Vivo en 
America, Dios existe" prende
ron lume a bandeira das barras 
e estrelas para, das cinzas, sa
car unha relucinte bandeira ga
lega. ·O público a esas horas, 
engaiolado. 

Pero os de Sinies tro querian 
dar o g_olpe. E conseguírono 
cando unha morea de señores 
e señoras moi ben. vestidos que 
estaban espallados entre o pú
blico, subiron ao escenário. Era 
o Coro Clásico de Vigo! Todo 
semellaba normal coa sua in
terpretación dun fragmento da 
cantata Carmina Búrana -os 
Siniestro chiscaban asi o ollo 
ao conselleiro Pérez V~uela-

pero cando as partituras voaron 
e comezou a soar Cuanta puta 
y yo que viejo, o delírio foi total. 
Director e membros do coro pa
sárono en grande berrando os 
delírios deste tema; os seus ti
llos, maridos, mulleres e sogros 
tamén, véndoos perder a com
postura. 

O fa moso accidente 

Algunhas causas cambia ron 
desde que Siniestro adicaba as 
suas cancións aos líderes sovie
ticos mortos até esta Historia del 
Blues, por moito que boa parte 
do público non dera crédito que 
alá van vinte anos. Desde o fa
moso accidente automobilístico 
que en 1981 deu nome ao gru
po, algims membros como Cop
pini, Alberto Torrado ou Miguel 
Costas foron quedando no cami
ño. O grupo, xa co liderato claro 

de Xulián Hernández, 
achegouse nos últimos 
anos ao rock & roll e ao 
blues, facendo revisións 
dos seus próprios temas 
dos primeiros oitenta. 

Pouquísimos grupos ga
legos e contados tamén 
no Estado chegan a un 
cumpreanos coma este, 
con boa saude e con total 
liberdade criativa. Xulián 
Hernández tan pronto es
crebe un libro como actua 
nunha película porno; Se
gundo Grandio adícase 
ao que lle gesta, producir 
grupos e encarregarse do 
seu estudio de gravación 
Casa de Tolos, no que se 
gravou Historia del blues. 
Cumpren anos, cada vez 
son mellares músicos, 
pero se resisten a aban
doar o estado da infáncia. 
Son Siniestro Total e 
cumpren 20 ·no 2001. To
da unha odisea. • 

Proporción 

XOSÉ A. GACIÑO 

X a non son capaz de dis, 
cern'ir se a si t uación 
crón icamente marxinal 

de África é máis grave que a a 
do industrializado e moderno 
(ainda que dependente) Eus, 
kadi. Pode que non sexa máis 
perigoso ser un kurdo devolto 
a Turquía, despois de que as 
autoridades españolas lle ne, 
guen o asilo político, que ser 
un presunto etarra entregado 
polas autoridades holandesas a 
España. 

Tampouco sei e os inmi, 
grantes -africanos, asiáticos, 
latinoamericanos ou euro, 
peus do Leste-, que desbor, 
dan as posibilidades de con, 
trol das fronreiras da Unión 
Europea, veñen dunha itua, 
ción de opre ión comparábel 
á opresión contra a que din 
combatir os eu kaldúns que 
xogan coa vida (as suas e, so, 
bre rodo, as dos demais), 
mentres os seus compañeiros 
políticos dispoñen dunha nu, 
trida representación parla, 
mentar, várias alcaldías e 
meios de comunicación a 
proba de xuices. 

Non estou seguro de nada 
porque, neste verán de espe, 
radamente quente, e de poi 
de repasar tantas desgrácias 
dos que viven nos países que 
os mapas situan aos no o pé 
(na Idade Media, había cartó, 
grafo magrebí e andalu í 
que ituaban ul na part 
superior dos mapas, pero iso 
non debeu de durar m ito), 
sempre remata por arecer 
en primeiro termo a espiral da 
violéncia etarr e íni: m 
desconcertado palas propor, 
cións das respostas diversas a 
conflitos diver o . E e a si, 
tuación de Euskadi produce 
estas carnicerías, non entende 
cómo os africanos non teñen 
bañado en sangue a toda Eu, 
ropa. • 

V oLVER Ao REGO 

O PP marca unha nova 
liña de opos ic ión en 
Pontevedra e o ex al , 

calde X.L Pedrosa considera 
que é causa de moción de cen, 
sura e acorde co PSOE: non 
se celebran con boato abondo 
as corridas de touros e non se 
elixe raiña das festas. O asun, 
to vai pasar ao programa cul, 
tural de Pérez. Varela e Pilar 
del Castillo, como nova estra, 
téxia na polémica de Humani, 
dades.t 


