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O ministro das pescas 
pon cara de rabada 

T rescentos dias sen que lle remexa a palpebra ao ministro das 
pescas polo mutismo sobre as pesqueiras do Sáhara_ Silenzo, un 
cheque ao mes e que os barcos continuen amarrados; silenzo, 
un cheque ao mes e que a produción de leite vaia esmorecen, 
do. É o decreto da Unión Europea para a produción galega. 

A pesca na beira do Sáhara xa está adxudicada a Holanda, Xa, 
pón e Taiwan entre outros. O acordo do govemo de Madrid co 
de Rabat ten como centro o paso da tubeiria de gas de Alxer e 
as indústrias do téxtil españolas instaladas arredor. Estas pren, 
das interesan máis a ambas partes ca da pesca. Rabat prefire 
vender o caladoirn a outros e Madrid e a UE están dacordo. O 
ministro das pescas pon cara de rabada e di que hai que e pe, 
rar. Esperar coma no Gran Sol, onde aturamos todas as tram .. 
pas e bocados que nos quixeran meter A famosa capacidade 
negociadora _de Bruxelas fronte terceiros paises é na realidade 
unha careta para saldar o potencial ga pesca galega.• 

O PsdeG aborta a moción de censura 
do PP en Pontevedra 

(Páx.4) 

O conselleiro Gago veta ao SLG 
nas reunións do leite 

'· 

(PáJCí. 5) 

Castelao e Bóveda 
na pedra dos monumentos 

(Páx.13) 

Beatriz Dacosta Molanes 
-Cascas de noz 

CASCAS 
DENOZ 

Relatos con sabor a salitre, 
de grande intensidade poética, 
escritos desde unha · 
perspectiva conscientemente 
f eminina. Unha· descuberta. 

No seu mode1o, o esforz-0 maior é para a extinción e non para a prevención 

A Xunta combate o lume 
pero non remata cos incéndios 
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Os recursos aumentan ano tras ano pero os resultados non varian. 

. Cincocentos pirómanos detidos en once anos e negunha trama descoberta 
. . 

Sete mil persoas, oito avións e catorce helicópteros 
non dan rematado cos incéndios forestais 

-e>- H. VIXANDE -G. LUCA 

·A debilidade do sistema de intervención contra o lume quedou ao descoberto cos exten~os incéndios de agosto de 1995 e 
1998: Neste mes de agosto arderon seis mil hectáreas da terra de Valdeorras o que confirma as graves fallas do sistema. 
As denúncias de labregos, alcaldes da comarca castigada polo fago, sindicalistas, técnicos forestais e bombeiros coinci
den nunha crítica: hai bombeiros pero falta prevención. Once anos de guerra contra as lapas nos que o governo do PP 
non produciu nen unha relación de causas. Enumeramos aqui algunhas das que se veñen denunciando dende hai anos. 

iume expresa en moitos 
casos un conflito sobre os 
usos do monte. De crer os 
comunicados da consellaria de 
Meio Ambiente, os incendiários 
son maniáticos que extenden o 
lume por unha teima compulsi
va. Se este pulo fose vesánico e 
irracional como pretende a Xun
ta, non haberia máis de 500 de
tidos en once anos nen terian 
explicado como fixeron as ra
zóns concretas polas. que que
ri an que o monte ardese. A 
maioria das detencións chega
ron por denúncias dos próprios 
viciños. As máis das veces a ac
tuación dos incendiários era ex
presión confesa dun conflito que 
se producia por non delimitar os 
usos .do monte: que parcelas es-

conflitos cos proprietários parti
culares de montes. 

O lume limpa o mato que 
medra pola despoboación e 
o abandono de terras. Hai 
agricultores que queiman o mon
te porque é acubillo de alimañas 
que estragan as colleitas. Ao 
·perder poboación e medrar as 
terras a ermo, uces e carpazas 
cercan as casas e extenden o 
territorio natural da fauna -en li
berdade. O lume en moitos ca
sos o único recurso para esta
blecer un espazo protector entre 
as casas e o monte, despois de 
comprobar que a Administración 
prefire ignorar os danos gravísi
mos das alimañas á agricultura. 

se considera a opción do gado 
lignóvoro para desbrozar co que 
se reduce o combustibel vexetal 
e engádes·e a producción de 
carne á de madeira. Neste once 
anos de combate contra o lume 
non se abordou o ordenamento 
do combustibel vexetal para 
conseguir que o monte non arda 
ou teña dificuldades para arder. 

ros forestais nas áreas conside
radas de alto risco, prolifera a 
tentación de chantar lumes para 
facer que medre a nómina. Este 
vezo é recusado enérxicamente 
pala Consellaria pero a realida
de demonstra que as listas de 
contratados medran nas áreas 
de depresión económica cun cri
tério clientelar. A CIG denúncia 
que os intereses da contratación 
da policía do monte favorecen o 
lume. · 

A Xunta aumentou este ano en 
3.500 millóns de pesetas a can
tidade para combater o lume. 
Ainda que a Administración non 
especifica todas as partidas 
contra o lume no monte, calcula
se que anualmente destina máis 

- tán destinadas á silvicultura, que 
outras a prado e cales a cultivo. 

O monte nunca estivera 
tan abandonado. A medida 
que aumentan os orzamentos 
para avións, helicópte~os e in
fantería de intervención rápida 
contra os focos de lume, crece o 
desorde de espéci~s e reborda 
a maleza. A Xunta di que non 
ten orzamento para limpar todo 
o monte e sobre a auséncia de 
·crdenamento culpa ás xuntas de 
montes en Man Común e aos 
proprietários partict.:lares. Non 

O lume favorece o eucalipto. 
A extensión da espécie austra
liana de crecemento rápido é in
terese das indústrias pasteiras. 
O eucalipto é unha espécie piró
fita (que tira porveito do lume, 
sobre outras espécies, para se 
reproducir) que se ten extendido 
extraordinariamente como con
secuéncia dos lumes. Na mariña 
luguesa naceu o aforismo pinar 
queimado, eucaliptal plantado. 
Xa que a Xunta non adoita ins
peccionar as platacións subven
cionadas, os proprietários priva
dos poden reforestar ainda con 
eucalipto ainda que as espécies 
declaradas para subvención se-, 
xan caducifólias. 

. de 10.000 millóns a este concei
to. As brigadas de bombeiros 
medraron até 7.000 traballado
res que operan co apoio táctico 
de 14 helicópteros, oito avións e 
400 cisternas. Este esforzo non 
impediu que cada ano (ver nú
mero 948 de ANT) se produza o 
mesmo número de lumes con 
crecente superfície queimada, a 
pesar da cortina de fume dunha 
calificación arbitrária da impor
táncia de cada incéndio. • 

A porfía entre gandeiria e 
silvicultura está viva en to
do o país. No ano 1945, a Ad
ministración franquista expropiou 
o monte comunal para repoboa
cións intensivas e o lume consa
grouse como forma de protesta. 
Cando a devolución dos Montes 
en Man Común (a Leí Rosón) o 
lume segueu a empregarse nos 

A extinción do lume dá sa
lários onde non os hai. Co 
crecimento do carpo de bombei-

.. r ' ( 1, f .. t 
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Viciños e alcaldes· da comarca recl~man máis prevención O incéndio de 
Valdeorras non 
seguiu a León 
porque ali non hai 
economia do lume 

O lume marchou coa principal fonte de riqueza 
de Valdeorras: a castaña -
"Aquí houbo xente que perdeu 
millois e millois porque se lle 
queimaron todos os castiñeiros, 
ainda que quen máis perdemos 
fomos nós, que ademais de ar
d ern os noventa castiñeiros, 
queimáronsenos düas viñas", 
explica Xosé Fernández, viciño 
da Veiga de Cascallana, no con
cello de Rubiá. A Veiga foi azo
na de maiores perdas polos lu
mes que asolaron Valdeorras 
nas duas últimas semanas. 

mativos a un incéndio das dimen
sións de Valdeorras. "Calan por
que isto desprestíxia ao Governo 
da Xunta, con. tanto carta gastado 
e a pesar de todo pasa isto", di 
Eduvixes ao tempo que sinala os 
montes .tíegros polo lume. 

Alcalde de Rubiá 

O alcalde de Rubiá, o socialista 
António Cao, tampouco está 
contento coa Xunta nen coa 
Consellaria de Meio Ambiente. 
"Ffesulta curioso que a política 
de extinción teña · máis recursos 
que a · de prevención'', protesta. 

O incéndio de Valdeorras deteu
se no Bierzo porque en Castela
León non se dá a economia do 
lume. O sistema que rexe nesa 
e outras comunidades autóno
mas é o oposto á Galiza. Na 
meirande parte do Estado con
trátanse tratamentos selvícolas 
coa obriga de sair ao lume. Os 
tratamentos consisten na· reali
zación de podas, claras no bos
que e traballos de caracterís
ticas semellantes para ter coida
do o monte. Na Veiga de Cascallana quen 

máis e quen menos perdeu boa 
parte dos seus castiñeiros. "E ha
bia quen sacaba un millón de pe
setas cada ano a canta das cas
tañas", explica Eduvixes Fernán
dez, muller de Xosé Fernández. 
A economia da vila dependía di
rectamente do monte, nomea
damente dos castiñeiros e das 
castañas. O resto dos ingresos 
viñan preferentemente das pen
sións, xa que a povoación está 
moi avellecida. "A xente daqui 
está chamada a desaparecer por 
culpa do lume", di Eduvixes, que 
a continuación engade: "e deus 
nos libre de que veña unha tor
menta, porque marcha con todo". 

Xosé Feméndez e Eduvlxes Fernéndez perderon noventa castit\eiros no incéndlo 
de Valdeorras. 

1- "Sobretodo para estes resulta
~ dos", engade elocuente. A tace 

do alcalde de Rubiá ten unha fe
rida polo lume e el mesmo estivo 
a piques de perder a vida. Para 
el, ·a política que levou a cabo a 
Xunta nestes dez últimos anos 
revela un "fracaso por completo". 

Nese sistema, cando aparece un 
lume, os traballadores encarga
dos de tratamentos selvícolas ta
ñen a obriga de acudir a apagalo 
e por esa actividade cobran a 
mesma cantidade que cando es
tán a realizar podas. O feíto de 
que sexa máis cómodo realizar 
traballos de selvicultura que apa
gar incéndios é un incentivo para 
que non se produzan e para que 
haxa intereses en preparar mé
todos preventivos que deteñan 
as lapas con máis velocidade. 

costou extiguilo, se non chega
mos a a-pagalo, pensa que ia
mos dicer que tomos nós?" 

Pero si ninguén sabe cal é a ori
xe deste lume, Eduvixes resume 
nunha palabra como evitalo: 

Dos casusantés nada se sabe, 
pero, ás veces, si das circunstán
cias da sua estensión. "Hai oito 

"Prevención". Para esta viciña da 
Veiga de Cascallana, "o Governo 
ten que intervir no monte, limpar 
os camiños, as beiras das vilas ... 

- Ademais, Cao está molesto por
que a Xunta descalificou aos al
caldes da comarca e pouco me
nos que lles botou a c.ulpa de 
que se teña producido o lume 
por ter descoidados os montes. 
A resposta do rexedor non pode 
ser menos que contundente: "A 
Consellaria de Meio Ambiente 
ten a responsabilidade sobre os 
montes e da loita contra o lume, 
para·iso se criou, que non boten 
balóns tora, porque é o seu tra
ballo". Pero António Cao matiza 
que "se queren transferirnos 
funcións e médios económicos e 
materiais para loitar contra o lu
me, estaremos encantados". 

A situación é dramática en toda 
Valdeorras. ''Os piñeiros que arde
ron hai que cortalos e vendelos po
lo que dean, porque dentro de un 
mes caen", explica Xosé Femán
dez. lsto significa que até o benefí
cio que se tirará do lume será moi 
pasaxeiro: como moito un mes de 
traballo dunha partida de traballa
dores que se dediquen a talar a 
madeira queimada. "Non podo si
nalar culpábeis, só quen se vai be
neficiar, os madereiros, pe"To non 
sei que prendeu porque o incéndio 
veu de lonxe'', explica Xosé. 

e non gastar 
tanto carta en 
apagar, porque 
non resulta. As 
cuadrillas que 
estiveron aqui 
levaban 48 ti.o
ras a traballar, 
non durmiron, 
non coñecian o 
terreo, asi co
mo ian facer 
nada?". "Aqui 
houbo unha 
cuadrilla hai 
anos -interrom
p e o seu ho
me-, que esta
ba no monte, 
mantíñano lim-

En realidade, na Galiza súcede 
o mesmo nos casos das comu
nidades que coidan elas mes
mas o moríte. Neste caso a eco
nomía que xera o monte é un in
centivo maior que a que poda 
xerar a derivada do lume e son 
contados os casos de incéndios 
de comunidades de montes pro
dutivas. lsto é, cando un monte 
produce, non arde. 

ou dez anos 
houbo outro lu
me grande, ain
da que non era 
nen primo des
te, e daquela 
estendeuse 
porque un rapo
s o fuxiu men
tres ardía"; di 
Xosé Fernán
dez. "Agora non 
se sabe como 
se estendeu, 
houbo causas 
curiosas, como 
que arderon as 
follas, pero non 
o chan, que es
taba limpo", di 
Eduvixes. Outra António Cao, alcalde de Rubiá (PSOE}. po e coñeciao, 

O principal incéndio en Valdeo
rras marchou con 5.000 hectáre
as de monte, pero os danos se 
incrementaron ao arder mil hec
táreas máis. A enxurrada de crí
ticas· contra a Xunta de momen
to só provocou unha reacción 
que non varia o modelo de xes
tión forestal, xa que a resposta 
oficial foi criar unhas axudas pa
ra repovoar. • 

No plano global, apenas hai tra
ballos de coidado do monte no 
noso país. A Administración si 
ten prev.istas unhas liñas de 
axudas para estas actividades, 
pero as subvencións saen no 
mes de Xullo e non dá, tempo a 
realizar a prevención. E máis, o 
habitual é que estes traballos re
maten no Nadal, cando xa non 
hai perigo de incéndios. Para o 
verán seguinte, o combustíbel 
xa medrou de novo.+ 

Félix Blanco, tamén natural da 
Veiga de Cascallana, ve dificul
dades en saber quen iniciou o 
luma. "Hai anos nós queimamos 
maleza, pero se descontrolou e 
tivemos un incéndio que nos 

razón para que polo que lle era 
o lume se estendese con máis fácil atallar os incéndios". 
facilidade é que "eran castiñeiros 
centenários, cos troncos asi de 
grandes", di Xosé, mentres abre 
os brazos o que dan de si. 

Outro aspecto que inqueda aos 
viciños da Veiga de Cascallana foi 
o trato que deron os meios infor-

A formidábel política contra o lume 
derrotada por conspiradores anónlmos 
A organización dun exército de 7.000 persoas, oito 
avións, 14 helicópteros e un mundo de-cisternas de 
todas as medidas e formas de contrata; non dá 
reducido en once anos o número de lumes e a 
importáncia e calidade dos bosques queimados. Pola 
trocha de Fraga contra a~ chamas, circulan os 
incendiários coa mesma impunidade coa que os 
mambises bailaban a Weyler o corredor defensivo de 
Júcaro a Morón. Esta enxurrada de efectivos que 
medra enormemente cada ano a canta das arcas da 
Autonomía non pode impedir que ardan de vez seis mil 
hectáreas en Valdeorras. Previamente, non deu para 
evitar que as lapas devoraran enormes extensións en 
1995 e 1998. A Consellaria de Meio Ambiente, 
instituida como departamento de conservación da 
natureza, di que hai xente disposta a queimar Galiza. O 
que aqui importa. é que eles non son quen de evitalo. 

· Non é a primeira vez que o actual presidente da Xunta 
aplica recursos para evitar un mal e o seu esforzo 
acaba engo'rdando viciosamente o mesmo problema 
que debia solucionar. Sendo ministro de Franco 
prometera liberdade de Pren$a e acabou como 
paradigma da censura con procesos a eito, multas, 

publicacións pechadas e un dlário dinamitado; como 
vicepresidente do primeiro governo da Monarquía 
prometera Estado de direito ao tempo que promovía 
de feito unha situación de terror. Eis como na 
campaña do 98 para a presidéncia da Xunta 
prometera acabar de vez cos incéndios forestais, con 
durísimas incriminacions contra os que naquela altura 
cuidaban o monte, e despois das labaradas do 95 e 98 
quéimanlle de vez aterra de Valdeorras. 

Fraga aborda o lume como unha cuestión de 
capacidade técnica. Confía a s·olución ao tamaño do 
extintor e á importancia do orzamento pero a vista está 
que a acumulación de recursos non acaba co lume. 
Seguro de que a máquina contra o lume esmagaria todo 
o que se lle puxese no camiño, chegou a proclamar que 
vários governos do mundo querían copiar o seu 
sistema. Que grande novidade saber da Xunta que e~ta 
máquina insigne non funciona porque existe unha 
conspiración crimi~al que quer arreguizar ao país. • 

O actual presidente da Autonomía é un político que 
dixo hai non moito tempo que a Guardia Civil poderia 
solucionar a guerra do Vietnam. Porén unha relación 

de adulación permanente para este e outros carpos de 
, intervención, imprópria dun sistema democrático, non 
deu en once anos con nengún proceso c_ontra as 
chamadas tramas incendiárias, as innominadas e 
pantasmagóricas hostes que o conselleiro del Alámo 
sinala corno responsábeis da hecatombe. Mais ben, 
do orzamento acumulado nesta especialización nace a 
tentación do lume mesmo para xustificar o crecimento 
das brigadas, unha tendencia perniciosa denunciada 
dende hai anos. 

Unha política contra o lume tan auto-gabada de 
enerxia e critério de Estado como esta, non pode en 
once anos dar unha explicación racional de tanto 
estrago? Onde vai a prometida estatística que debería 
acaer cada atenta~fo incendiário coas particulares 
circunstáncias económicas e estacionais da poboación 
na que se produce? A única resposta que sabe dar o 
Governo autonómico a tanto mal é a da acumulación 
militar. Abondo ten probado Fraga a s_ua natural 
predisposición a repartir mandobles contra os 
problemas. Pero os problemas, amais de combatelos, 
hai que solucionalos. • 

ANOSA TERRA 



4 GAL IZA 
A dirección galega tamén descarta unha moción de censura co PP ao BNG 

O PSOE· non se incorporará ao governo municipal en Pontevedra 
* H.V. 

A invitación cursada polo PP 
ao PSOE en Pontevedra para 
apresentar unha moción de 
censura contra o governo lo
cal nacionalista do BNG non 
irá adiante porque a Dirección 
Nacional do PSdeG-PSOE de
sautorizouna. Por outra ban
da, tras a torpeza, os socialis
tas non se incorporarán ao 
governo municipal. 

O PSOE asumira as críticas 
vertidas contra o governo muni
cipal por parte do PP despois 
de que os na-
cionalistas retira-
sen a eleición da 

da, pero deuse un prazo de un
ha semana para respostar. 

Ao dia seguinte de darse un 
prazo o portavoz socialista, che
g o u a resposta do PSdeG
PSOE por boca do seu secretá
rio de Organización, Antón Lou
ro. Nunha entrevista publicada 
nun meio de comunicación, Lou
ro negou a posibilidade de cal
quer moción de censura contra 
o governo municipal nacionalis
ta, e moito menos por xunto co 
Partido Popular, formación Q.Ue 
vén de arrebatar a socialistas e 
nacionalistas a alcaldia da 

· Guarda, através 
dunha moción de 

raiña das festas 
do programa fes
tivos da cidade. 
As críticas tamén 
se facian eco das 
protestas dos 
sectores mars 
ráncios da cida
de pola retirada 
de subvención ás 
corridas de tou
ro s. A respeito 
da raiña das fes.
tas, o portavoz 
socialista Rober
to Taboada de
fendera a conti 
nuidad e dunha 
vella tradición se
xista e coincidira 
nas valoracións 

A torpeza 
política ao 

censura apoiada 
tamén por dous 
concelleiros 
tránsfugas de 
Esquerda Unida. 

sumarse ás 
críticas de 
Pedrosa (PP), 
levou a Taboada 
(PSOE) a 
quedar fóra do 
governo e a 
converterse en 
títere do PP 

Desautorizado 
Roberto Taboa
da por parte da 
dirección na
cional - do PS
deG, o PP non 
terá que agardar 
unha semana a 
coñecer a res
posta dos socia
listas. Os popula
res terán que 
continuar na 
oposición munici
pal ao longo dos 

co afirmado no 
mesmo sentido 
polo portavoz do PP, Xosé Luís 
Pedrosa. 

As coincidéncias nas críticas le
varan a Pedrosa a cursar unha 
invitación ao PSOE para apre
sentar unha moción de censura 
no concello. En Pontevedra o 
BNG está en minoria e ten dez 
concelleiros, os mesmos que o 
PP. O PSOE, pola sua banda, 
canta con cinco edis, polo que a 
suma dos dous grupos dá unha 
maioria sobrada. As cantas de 
Pedrosa tamén as facia Taboa-

tres anos q_ue 
quedan de man
dad o da actual 

corporación municipal. 

Consecuéncias do aborto 
da moción 

Pero o aborto da moción de 
censura non é a única conse
cuéncia da crise rnuniCipal, crise 
que afectou ao PP e ao PSOE 
pero paradoxicamente non ao 
BNG, que era o obxecto do ata
que popular. Os socialistas ta
mén quedaron tocados e agora 
verán moi complicado o seu 
aceso ao governo municipal. Só 

XAT\ CARBALLA 

Cacharro, canto vello 
Como se produto dunha reflexión complexísima se tratara, o presi
dente do PP de Lugo, o sempiterno Francisco Cacharro Pardo, ven de 
anunciar nunha entrevista que non se apresenta á reeleición á presi
déncia provincial. A reacción dos seus é própria dun réxime de v::i.sa
laxe, cantando loas e pouco menos que declarando ao presidente da 
deputación luguesa como insubstituíbel. Bágoas falsas porque, de to
das todas, a persoa que o reemprace terá que entrar rapidamente en 
controvérsia se é que segue os <litados de Madrid, que quer unha re
novación da que só exclue irremediabelmente a Fraga, activo que a 
dereita usa como conta a resesa historiografia española da Reconquis
ta que a pantasma do Cid gañaba batallas despois xa de morto,. 

Cacharro, senador desde 1977, ten ases na manga para calar aos da 
vella garda, in el u ido ao Fraga ao que segundo Jorge Verstrynge 
mandou á merda cando o de Vilalba quixo impoñer a Antonio Ca
rro como cabeceira de lista nunhas eleicións ao Congreso. Pero en 
Madrid a sua influéncia é menor, Desasistido na capital do reino o 
barón lugués enfila a sua derradeira lexislatura nun Senado no que 
leva desde 1977, sen que coñezan as suas iniciativas e ao que el se 
refire non como Cámara política senón como "un lugar de ambente 
moi agradábel". Para que todos saiban que non e vai retirar sen ba
talla avisa que "Cuiña é un bon candidato para suceder a Fraga".+ 

un acontecimento excepcional 
poderia permitir a incorporación 
de Taboada ao executivo local, 
sobretodo despois da desautori
zación da dirección do PSdeG e 
do innecesário enfrentamento 
co governo municipal naciona
lista, enfrentamento no que por
fiou mesmo despois da desauto
rización de Louro. 

Si algo conqueriu Xosé Luís Pe
drosa coa sua oferta a Roberto 
Taboada foi evitar que frutifica
sen os contactos iniciados entre 
nacionalistas e socialistas para 
a incorporación destes últimos 
ao governo municipal. 

Cando Miguel Anxo Fernández 
Lores foi eleito alcalde de Pon
tevedra en Xuñó de 1999, Ro
berto Taboada declinou formar 
parte do governo local, suposta
mente á espera do seu desgas
te. Mália a oposición tentar indu
cir várias crises, a saude do 
executivo de Lores non se re
sentiu e mesmo acadou maior 
recoñecimento cidadán. Ante a 
evidéncia da popularidade e es
tabilidad e do governo de Fer
nández Lores, Taboacfa formu
lou a posibilidade de incorporar
se ao governo e chegou a de
signar algunhas áreas como a 
de Cultura como obxectivos a 
xestionar por parte dos social is- · 
tas. A resposta dos nacionalis
tas tora positiva, só habia que 
celebrar unha negociación para 
estabelecer as condicións de in
corporación dos socialistas ao 
governo, a sua reestruturación e 
a eleición das áreas a xestionar 
por cada grupo. Nese ponto es
taban as relacións entre socia
listas e nacionalistas cando Xo
sé Luís Pedrosa iniciou os seus 
ataques contra o governo muni
cipal a respeito do programa de 
festas. Pasado o dia, dá a im
presión de que ·máis que criticar 
aos nacionalistas, Pedrosa que
ria deixar patente a torpeza polí
tica de Roberto T aboada e con
denalo a unha oposición títere 
do Partido Popular.+ As peñas taurinas toman a :zona vello de Pontevedra despois de cada corrida. 

Do fracasó ao éxito nos festas locais 
A crise local en Pontevedra ten 
unha clave empresarial vence
llada á direita tradicional na ci
dade. As festas locais deste 
ano incluiron algunhas modifi
cacións relacionadas coa raiña 
das festas e as corridas de 
tauros e coincidiron coa deci
sión do Governo municipal de 
non permitir que certos estabe
lecim entos instalasen unhas 
barras que sempre ocupaban 
unha rua enteira e que ade
mais prexudicaban ao resto do 
sector. 

A resposta dos proprietários 
dos estabelecimentos hostalei
ros foi montar unha campaña . 
de tintes políticos que comezou 
coa edición de dous autocolan
tes contra o BNG e que conti
nuou ao corear consignas con
tra os nacionalistas durante a 
celebración unha corrida de 
tauros, consignas qu~ y~ p_úbli-

co da direita local repetiu 
maioritariamente. 

O PP veu nesta situación unha 
oportunidade para sinalar que 
habia na cidade unha forte con
testación social. Os meios de 
comunicación seguiron a con
signa. O PSOE foi o último en 
sumarse ·ao carro. Pero estes 
tres factores desencadearon un 
torrente de críticas que denun
ciaban un fracaso do Governo 
·municipal na programación das 
festas . . 

O Governo de Miguel Anxo 
Fernández Lores mantivo a fir
meza e distintos sectores cida
dáns amasaron o seu apoio ªº 
governo . Entre este colectivo 
estaban os hostale iros , que 
vian que os resultados econó
micos das festas eran inéditos 
desde habia trinta anos: nunca 
ho uberaiLJnhas fe_stas máis 

) ... .) .:> J j • • 

rendíbeis desde os anos se
senta. Por outra banda, tanto 
o secretário xeral do PSOE, 
Emílio Pérez Touriño, como o 
secretário de Organización 
desta forza, Antón Louro, son 
de Pontevedra Pontevedra, 
coñecen a. situación política da 
cidade e asustáronse polo ca
riz que tomaban as críticas 
contra o Govérno. Por esa ra
zón, Lauro desautorizou a Ta
boada. 

A suma de sectores cidadáns 
a prol das festas organizadas 
polo Governo municipal, o 
éxito das mesmas e a desau
torización de Taboada cam 
biaron subitamente a correla
ción de forzas e os meios de 
com unicación sumáronse aos 
elóxios á equ ipa de Miguel 
Fernández Lores. O que tora 
fracaso, pasaba a ser rotundo 
triunfo.• ... 

-
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Os gadeiros manifestáronse o Venres 18, dionte do Delegación do Govemo en Coruña. 

A organización sindical apresentou unha denúncia por discriminación sindical 

Castor Gago impide que o SLG 
participe nas reunións do sector lácteo 
-0- P. BERGANTIÑOS 

O Sindicato Labrego Galego 
foi excluido da reunión que o 
conselleiro de Agricultura, 
Castor Gago, mantivo o pasa
do Mércores 23 con represen
tantes das indústrias lácteas, 
cooperativas e organizacións 
sindicais co fin de analisar a 
situación do sector. A pol icia 
impediu a entrada na xunta 
dos representates do SLG Lí
d ía Senra , Xelásio Varela e 
Mariano Pazos, que pola tarde 
apresentaron unha denúncia 
nos xulgados de Santiago ao 
considerar que se vulneraron 
os seus direitos sindicais. 

Con anterioridade, o Venres 18 
produciase a primeira das mani
festacións convocadas polos ga
deiros en protesta polo anúncio 
do cobro das multas por exceso 
de produción. Máis de cen dele
gados SLG concentráronse ante 
a sede da Delegación do Gover
no na Coruña. 

Pero tres dias máis tarde, o Mér
cores 23, o conselleiro, lonxe de 
escoitar as suas demandas, im
pediu a participación dos repre
sentantes deste sindicato na 
reunión que convocou co obxec
to de analisar a situación do sec
tor e que terá continuidade cada 
mes. Gago xustificou o veto ao 
SLG por non estar disposto a 
asumir a legalidade, pero para a 
organización sindical "mobilizar
se para defender que a superta
xa non recaía sobre o conxunto 
do sector lácteo galega non é in
compatíbel con abrir un diálogo 
para buscar unha solución bene
ficiosa para o sector". 

Neste sentido o SLG reafirmou
se igualmente ha sua intención 
de convocar novas ·mobiliza
cións contra a supertaxa 99/00 
para o mes de Outubro. en caso 
de non receber nengunha res-

posta por parte do Ministério de 
Agricultura ás suas reivindica
cións. Fan especial fincapé na 
proposta de incluir as 550.000 
toneladas concedidas pala UE a 
efectos de liquidación da super
taxa desta campaña. 

Pero a Consellaria xa indicou 
que a Xunta ia manterse "firme" 
no cumprimento do sistema de 
cuotas e a normativa comunitá
ria, segundo a Administración, 
"única garantia de futuro para o 
sector". Esta afirmación non 
coincide cos· dados difundidos 
polo SLG e segundo os cales 
das 30 .000 explotacións exis
tentes, 20.000 superaron os lí
mites de produción e destas 
máis da metade corren perigo 
de desaparecer como conse
cuéncia de facer frente ao pago 
das multas e o baixo prezo do 
leite. A sua secretária xeral , Li
dia Senra, aponta ao tempo que 
isto vai provocar a perda· de 
15.000 empregos directos. 

En contra do que quer facer crer 
a Consellaria, o SLG di que o 
peche das explotacións non vai 
resolver o problema. Desde o 
ano 90 teñen desaparecido 
70.000 explotacións leiteiras e a 
supertaxa lonxe de desaparecer 
converteuse nun problema 
maior, até o ponto de que este 

que atravesa o sector lácteo. A 
petición , formulada polo BNG, 
produciase unha vez coñecida a 
reclamación imperiosa por parte 

- do Governo central do pago da 
supertaxa. 

Neste sentido o BNG calificou 
de "perigosa e discriminatória" 
a reunión convocada polo con
selleiro de Agricultura co sector, 
xa que a invitación non foi aber
ta a todas as organización impli
cadas. A primeira forza da opo
sición tamén sinalou que esta 
xunta ten como único obxecto 
"facer promesas valeiras aos 
gadeiros" e "seguir enganando 
ao sector". 

Para os nacionalistas, as solu
cións que se vaian formular nes
te encontro poden resultar un 
"perigoso narcótico, que a longo 
prazo vai demonstrar como o 
que se conseguiu finalmente é 
seguir presionando aos afecta
dos por sobrepasar cuotas esta
belecidas". O BNG insiste en 
que a situación é suficientemen
te grave con:io para demandar 
unha solución política que, en 
princípio teria que ter pasado 
pola celebración do. pleno extra
ordinário que solicitou a forma
ción e que foi rexeitado pala ma
oria do Partido Pop1Jlar. 

ano os gadeiros enfréntanse as A organización política sinala ao 
multas máis elevadas da sua fío que non se pode talar de que 
liistória. De feíto dos 5.195 mi- a supertaxa é consecuéncia da 
llóns de pesetas de multa que "avarícia" tal e como afirmou o 
ten que pagar o Estado español, conselleiro, cando a situación 
2.100 millóns, é dicer o 40%, co- do sector é caótica e están en 
rrespóndenlle a Galiza. perigo de desaparición moitas 

d.as explotacións. A este respei-
0 PP négase a debatir a to o BNG, que participou na 
supertaxa no Parlamento concentración convocada polo 

SLG, impi.¡lsou a redacción do 
A reunión convocada por Castor Manifesto en Defensa do Sector 
Gago celebrolise un dia despois Lácteo, que até o momento xa 
de que o PP rexeitara, o Martes foi asinado polo próprio SLG e 
22, convocar un pleno extraordi- un bo número de cooperativas, 
nário no Parlamento co obxecto entre elas Feiraco, Usag ou Co-
de tratar a grave situación pola ' pacios. + 

ANOSATERRA 

Os ecoloxistas opóñense 
ao porto deportivo da Toxa 
O informe realizado polo secretário do concello do Gro
ve sinala que o proxecto de porto deportivo que promo
ve lnmobiliária La Taja non se axusta á legalidade. O in
forme , que foi solicitado polo ente Partos de Galiza, es
tabelece que o proxecto ten que axustarse aos planos 
especiais de ordenación do espazo portuário, que non 
existen no concello. Ademais deste informe, esta sema
na a Federación Ecoloxista Galega pronunciouse' en 
contra do proxecto porque "destruiría un importante 
banco marisquejro e incidiría negativamente no comple
xo intermareal Umia-0 Grave". Lembran os ecoloxistas 
que o complexo formado pola enseada do Úmia-0 Gra
ve, A Lanzada, Lagoa Bodeira e Punta Carreiro "consti
tue un dos espazos naturais máis valiosos da Península 
Ibérica".+ 

Querela criminal de Benposta 

5 

Ante a posibilidade de que o fiscal arquivé a denúncia 
apresentada poloa Cidade os Muchachos no xulgado 
numero 3 de Ourense contra as persoas que acusaron á 
institución de utilizar os maos tratos contra os nenos, 
os responsábeis de Benposta decidiron apresentar un
ha querela criminal. O avogado da Cidade dos Muchac
hos explicou que querian chegar ao fondo despois de 
"todo o lixo que se verquera enriba de Benposta". A 
querela diríxese contra Marisa de Martínez, que di 
representará ONG "Fe y Alegria" e contra outras tres 
persoas, unha delas membro da fundación holandesa 
·"Bernard Van Leer".+ 

Daniel Varela explora as posibilidades 
de pesca no Pacífico e Groenlándia 
Tras unha viaxe pola costa mexicana, o eurodeputado 
popular e presidente de Comisión de Pesca do Parla
mento Europeo, asegurou que hai moitas posibilidades 
de obter licéncias para pescas experimentais no Pacífi
co. Nun intento de lanzar alternativas á crise da pesca 
do país, Varela sinalou que os importantes como o Láza
ro Cárdenas están abertos á utilización da frota galega. 
Varela viaxaba posteriormente a Groenlándia para coñe
cer as posibilidades de pesca, agora proibida polo acor
do coa UE. Groenlándia permite traballar a Dinamarca, 
Alemaña, Gran Bretaña e Noruega, entre outros. + 

O PSOE leva a subci de taxas en Ourense 
aoTSXG 
O PSOE de·Ourense lembrou o Martes 22 de Agosto que a 
suba dos impostas municipais que foi motivo dunha ma
siva mobilización na cidade a finais do ano pasado ten si
do levada aos tribunais. O grupo municipal socialista de
manda do alcalde, o popular Manuel Cabezas, que non 
aplique a suba do_ 40% no recibo de recollida de lixo men
tres non se resolva o contencioso-administrativo 
apresentado no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. O 
grupo socialista, cuxo protavoz é Antonio Troitiño, sinala 
que as taxas deben destinarse a cubrir custes e non para 
recaudar cartos. + 

Máis verquidos nas praias arousás 
Na fin de semana do Sábado 19 e Domingo 20 de. Agosto 
apareceron manchas, -segundo o concello posibelmente 
de fuel-, nas praias da Concha e Compostela, en Arou
sa. Segundo o concelleiro Emílio Barreiro, que descartou 
que se tratara dun verquido dun barco, as manchas te
rian sido producidas por unha fábrica achegada. Os 
membros da Plataforma en Defensa da Ria sinalan que 
se trata do quinto verquido en dous meses e relacióna
nos coa posta en marcha dos depósitos de hidrocarburos 
de Ferrazo .. + · 

CCOO reseña o "afan recadatório11 da Lei 
de Extranxeiria 
CCOO de Galiza, que xa manifestou o rexeitamento á re
forma da Lei de Extranxeira en troques de regular a que 
existia, reseña que a~emais de vulnerar direitos como a 
reunion, manifestación e educación ten un "salientábel 
afán recadatório" No sindicato denúncian a imposición 
"da obrigatoriedade de pagamento por todos os permisos 
e autorizacións, coma sempre, pagan máis ·os que menos 
teñen". + 
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OPtNIÓN 

SESENTA ANOS DA ENTREGA DE LLUIS COMPANYS POLOS NAZIS A FRANCO 
,..,.,, 

A VERGONA DA PONTE DE HENDAIA 

O dia vintenove, no ponte de 
Hendaia, tributarase unha xusta 
homenaxe ao Presidente da Ge
n erali ta t Rep.ublicana, Lluís 
Companys i Jover, con motivo do 
sesenta aniversário da sua entre
ga, no devandito lugar, por parte 
da policía nazi de Hitler á policia 
fascista· de Franco. Como conse
cuencia desta lóxica e criminal 
colaboración, o quince de Outu
bro seguinte, foi asasinado ao 
mencer, despois dun simulacro de 
xuizo, celebrado o dia anterior e 
que durou unha hora. Ditada a 
senténcia aquel mesmo dia, o di
tador, sen nen tan sequer ler nen 
a instrución nen o sumário, deu o 
"enterado". 

Hai duas opinións e unha frase de 
· Companys que desexaria fose o 
eixo <leste artigo, non teño a 'se
guridade de conseguilo- Expresar 
ideas resulta difícil, comunicar 
sentimentos, que é o que preten
do, vaime ser case imposíbel, pido 
a comprensión do leitor e en cal
quer caso pensen que este artigo é 
máis froito dunha necesidade ín
tima que dun desexo de conven
cer a ninguén. O traballo sistemá
tico levado a termo co fin de des-· 
prestixiar a figura de Companys 
foi tan planificadó e tan eficaz, 
que é evidente que un artigo nada 
vai cambiar. 

}ORDI CLIVILLÉ 1 RIBES 

Uuis Companys. 

A primeira frase á que fago refe-
réncia expresouna o Conde de Güell no 
"Joumal d ' un expratie catalan". Pola sua 
condición de nobre ninguén pode tildalo, 
·nen de republicano nen de esquerdas. Di así 
"Companys presidiu e govemou Cataluña nas 
horas máis tristes e amargas da sua história. 
N ós, os cataláns, non esqueceremos nunca a 
sua.morte" . 

Certo, o presidente 
Companys, durante os 
dous periodos de man
dato, tivo que facer 
fronte a situacións difí
ciles e comprometidas 
tomando decisións arris
cadas e non sempre tivo 

feítos de Outubro eran unha resposta á revo
cación, por parte do Tribunal Constitucio
nal, da lei de Contratos de Arrendamentos 
Agrários, aprobada polo Parlamento catalán. 
Detrás daquel pronunciamento había unha 
postura de solidariedade co povo asturiano 
que foi cruelmente reprimido polo xeneral 

Franco, enviado polo 
governo español con 
poderes ilimitados, dán
d o 11 e ocasión a unha 
aprendizaxe que apro
veitou no golpe de esta
do do 36. 

• GOLPE MILITAR. A 
Companys responsabili

detrás aqueles que o vo
taron. É máis, os demó
cratas de hoxe oculta
ron ás xeneracións ac
tu ais, todo o positivo 
que. houbo na sua ac
ción de governo, acen
tuando aqueles erros 
que puido cometer. Así 
apresentan os feítos do 
seis de Outubro [procla
mación do Estat Catalá 
dentro da República] 
como unha loucura 
independentistq., omi
tindo que aquel acto de 
rebelión foi un enfron
tamento co governo de 
Madrid, en mans cristia-

'Saiu de Cataluña 
polo paso de Vajol, 

non acompañado dos . 
xerif altes da 

República española, 
que estaban ali 

mesmo, senón do seu 
amigo o lehendakari 

Aguirre" 

zárono dos asasinatos 
perpetrados pola masa 
incontrolada e incon~ 
trolábel, nos primeiros 
dias do golpe de estado 
franquista, asasinatos 
que non se terian p10-
ducido se Franco non se 
alzara e que terian sido 
moitos menos se boa , 
parte de cataláns me
drosos e calculadores, 
que o votaran, tivesen 
acudido en masa a reco
ller as armas nos cuar
teis. Non se dixo que 
salvou, proporcionán
dolles moitos pasapor-

node mócra tas, Partido 
Radical de Lerroux e 
monárquicos travesti-
dos, coalición que pros-
tituía o verdadeiro con-
tido republicano instau-
rado, por vontade do 
povo, o 14 de Abril de -193~ e non esquen
cemos que Companys proclamou a Repúbli
ca antes que ninguén. Omitironse, que os 

tes, a mHes de cataláns 
de dereitas, miles de mi
litantes da Lliga, moitos 
dos cales, os rnáis no
vas, agradecéronllelo 
entrando en Barcelona, 
como "tenentes provi
siona is" ao fronte dos 

Regulares que tantos crimes e violacións co
meteron. Podería citar casos concretos de 
"demócratas de toda a vida". 

A segúnda frase expresada polo 
presidente Nehru, reflexa a reper
cusión internacional do asasina
to, di "o que fixeron ca presidente 
de Cataluña Lluis Companys é un 
dos crimes máis monstruosos que 
rexista a humanidade". 

O penoso é que esta frase tivo 
que pronunciala un hindu, non 
saiu da boca de ningun presiden
te democrático do Estado espa
ñol, non a pronunciou nen Sua
rez, nen Calvo Sotelo, nen Gon
zález, nen moito menos Aznar, e 
o que é máis triste, porén, é que 
tampouco o fixeron nen T arrade
llas, nen Jordi Pujo l. 

A terceira pronuncia o próprio 
Companys a madrugada do dia 24 
de Xaneiro de 1939, poucas horas 
antes· da entrada dos fascistas en 
Barcelona, antes de abandonar a 
cidade acompañado de Josep An
dreu Abelló, presidente do Tribu
nal de Casación, Companys qui
xo ir, por última vez, á Plaza de 
Sant Jaume, como si quixera des
pedirse do palácio da Generalitat. 
Ali dixo ao seu acompañante, 
"tardaremos moito tempo en regre, 
sar á nasa terra" . 

Companys, naquel momento, 
non podia imaxinarse, que el vol
taria ao cabo de ano e médio, pa
ra ser fusilado clandestinamente 
e soterrado un nicho anónimo. 

Os seus restos hoxe acougam nunha tumba 
digna , a carón do foxo comun onde foron 
parar os restos anónimos de milleiros de de
fensores da libertade, perro dos seus. Por des
ventura, o que non regresou a Cataluña foi o 
seu espírito, ·o seu sentimento nen a sua xe
nerosidade. Ten un ridículo monumento 
inaugurado non hai máis de dous anos e case 
clandestinamente, coa estatua dunha muller 
ao seu lado que .simboliza unha anécdota da 
sua vida, non un obreiro que simbolizaría a 
sua entrega como avogado da CNT, que 
tantas veces lle custou o cárcere. Saiu de Ca
taluña polo paso de Vajol, non acompañado 
dos xerifaltes da República española, que es
taban ali mesmo, senón do seu amigo o le
hendakari Aguirre. A homenaxe do dia vin
tenove rendiráselle na pátria <leste, o que lle 
debemos os cataláns, desgraciadamente, terá 
que agardar.+ 
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OCABALINO 
DEBUXO 

XESUS REDONDO .ABUIN 

T eño para min que o autor de O ca
baliño de Buxo non gasta armadura, 
coma os heroes antigos, se é que eles 
existiron, nen que o corpo lle pida 
cada mañanciña desafiar destemido 

. todos os perigos. Nada cliso me pare
ce el a min. Máis ben me· parece un 
canteiro da palabra esculpida. Nen 
que fixera a navalla cada sílaba. Co
ñece o catecismo do idioma noso 
coma pouquiños. Poucos cinceis da 
tinta se manexaron asi. Cóntanse 
cos dedos das mans os de toda Gali
za. Non é que narre coma ninguén o 
que pasou e pasa onde o mundo se 
chama Gres, que tamén: é que desde 
ali nos di con mestria exquisita que 
o duro ofício de aridar ao xornal é 
cuspidiño en todos o sítio . Gre é 
namais o seu obradoiro de escreber. 
E máis de vivir. Foino toda a sua vi
da. A sua longuísima auséncia foi un 
simples accidente físico. Como fis¡, 
cas foron as causas que o fixeron fu, 
xir, físicas e ríspetas: o galega emi
gra e non pede. Sábias palabras non 
miñas. O seu cincel de escreber non 
daria pé con bola en sítio distinto, 
estou segurísimo: "levo a Gres den
tro de min, son <leste anaco do 
mundo" ten escrito nalgun sítio, 
creo que no monolito que lle ergueu 
en Ponte Ledesma a Asociación de 
Escritores en Língua Galega o 18 de 
Setembro de 1999. Que en realidade 
é o motivo que me dita estas liñas. 
Cando foi colocado estaba fóra de 
Galiza e non puiden asistir. Fun ve
lo este domingo. Gostoume moito 
por dobre motivo: porque a forma 
de libro aberto que ten o monumen
to tróuxome á cabeza O cabaliño de 
Buxo namais o vin e porque sente
mento e beleza rivalizan entre i na 
própria lenda que el mesmo trazou a 
golpe de corazón e algo ben mái no 
granito. Granito feíto ledícia. Ledf, 
cia qué non merece eguir en equilf
brio precário por mái temp enriba 
dun palé que se engruña e anica un 
pouquiño máis cada día. Tanto pa
rece o risco de debruc que m dá 
que está a pique de pr <lucir e. 
Ameaza que entraña dous perig 
que esmague a algun cristián se é 
que cae para <liante e se cae para 
atrás que se cerre para empre o li
bro. Seria ben triste. Xa o é tanta 
desídia . • 
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R~tiran os permisos ás mariscador~s da ria de Ferrol que non_ coti_z-ªn 

Gañar 15.000 pesetas para pagar -~ --
15.300 ao Instituto Social da Mariña -~ 
-0- A. ESTitVEZ 

Quince mil trescentas pesetas 
mensuais é a cantidade que 
deben pagar as mariscadoras 
para darse da alta no Réxime 
Especial da Seguridade Social 
do Mar. Esta é a exixéncia que 
desde o pasado ano fai a Xun
ta aos ao redor de oito millei
ros de mariscadoras do país. 
As da confraria de Barallobre 
manitestáronse o Venres 18 
de Agosto xa que a consella
ria de Pesca retirou os permi
sos ás que non se deran de 
alta no Instituto Social da Ma
riña. Os ingresos médios das 
mariscadoras da ria de Ferrol 
achéganse ás quince mil pe
setas ao mes. 

Estaba previsto desde 1995, 
ano no que Xunta emitiu un de
creto desenvolvendo a Lei de 
Marisqueo de 1992, que os ma
riscad ores tiñan que cotizar 
mensualmente. O obxectivo do 
decreto é acadar a profisionali
zación do sector, ponto no que 
están de acordo tamén as cen
trais sindicais. Pero non deste 
xeito, xa que tanto CIG como 
CCOO apoiaron as tres mobili
zacións na ria de Ferrol , as 
duas primeiras en Mugardos, 
onde as mariscadoras se pe
charon tres dias, e a última en 
Fene. En ambos concellos, as 
mariscadoras teñen o apoio 
dos grupos políticos munici
pais, incluído. o PP, cuxos res
ponsábeis comarcais visitaron 
ás mulleres pechadas en Mu
gardos. 

A situación en Ferrol é ben dife
rente á doutras comarcas como 
a de Arousa, onde os ingresos 
médios sen ser extraordinários, 
achéganse a un salário mínimo. 
Nas contrarias de Mugardos, 
Barallobre, Cariño ou Cedeira, 
os ingresos nos meses máis 
produtivos non pasan de vinte
cinco mil pesetas, o cal fai difícil 
o pago de cuotas á seguridade 
social. 

Na manifestación do pasado 
Venres fíxose destacar o grupo 
de mariscadoras máis afecta
das se cabe: as que teñen máis 
de cincuenta anos e uns ingre
sos complementários ás pen
sións de vellez ou desemprego 
do home. "Ademais de precisar 
os cartas para sobreviver, que 
cotizan a partir dos cincuenta 
anos, que 11~ aportar cando _ 
chegue á idade da xubilación? 
Son mulleres que levan desde 
que tiñan quince ou vinte anos 
marisqueando, pero nunca coti
zaron", sinala Xesus Anxo Ló
pez Pintos, responsábel de Ac
ción Sindical da CIG na comar
ca de Ferrol. 

A denegación dos permisos de 
explotación levou ás mulleres a 
baixar á praia como medida de 
presión. Pero a consellaria 
abriulles expedientes de infrac
ción, cuxas notificacións come
zaron chegar estes dias. A can
tidade das multas posíbeis aba
la entre as quince mil e as cen 
mil pesetas. As mulleres xa non 
baixan á praia, pero continuan 
coas manifestacións. 

Nas manifestaci6ns que se celebraron en Mano en Compostela lembrouse que 2.300 
mariscadoras estarian trabollanclo "ilegalmente". 

Unha via para negociar 

O colectivo de afectadas teñen o 
apoio do concello de Mugardos, 
governado polo PSOE, BNG e 
IU, máis de Fene, rexido polos 
nacionalistas. Ademais, ten o 
apoio dos grupos da oposición, 
populares incluídos. A via de 
negociación coa 
consellaria está 

mén debe tela en conta", sinala 
López Pintos. 

As centrais sindicais sosteñen 
que non se pode medir a todo o 
sector mariscador pala mesma 
vara e que hai que considerar 
os ingresos das mulleres da ria 
de Ferrol. "Non se pode incre-

mentar a lista de 
altas· na Seguri
dade Social a aberta a través 

da constitución 
dunha mesa na 
que están pre
sentes tamén 1 
contrarias e sindi- 1 

1 

catos. Está pre- : 
visto que a me- 1 
diados de Setem- ! 

A CIG, apoiada 
por CCOO, 
propón unha 
moratória de 

bro se reuna en 1 cinco anos para 
Compostela por ¡·as mar1·scadoraS segunda vez para : 

conta de persoas 
que non poden 
pagala", sinalan. 
Ante o feito de 
que Xunta incen
tivara a alta das 
mariscadoras co
mo autónomas 
con duascentas 
mil pesetas por 
criación de em
prego, López 
Pintos sinala que 
"con esa cantida
d e páganse as 
cuotas do primei-

atapar unha solu- : d 
ción ao conflito. A : que non pO en 

1 

alcaldesa acci- : pagar ao ISM 
dental de Fene, • 
Alicia Martínez, 
comprometeuse 
o Venres 18 de Agosto coas rei
vindicacións das mariscadoras e 
considerou a medida da Xunta 
de retirar os permisos como un-_ 
ha "imposición". 

A proposta da CIG na mesa de 
negociación, apoiada por 
CCOO, pasa por unha moratória 
de cinco anos para as marisca
doras que non poden afiliar ao 
Réxime Especial do Mar. "Apos
tamos pola profisionalización, 
pero isto non significa só pagar 
a seguridade social senón ter un 
salário digno e unha ria produti
va. Na de Ferrol non hai nen tan 
sequer depuradora e a Xunta ta-

ro anos, pero vol
tan a estar na mesma, non é o 
camiño da profisionalización". 

As afectadas subliñaron -na ma
nifestación a imposibilidade de 
facer frente ao pago da Seguri
dade Social. Son frecuentes os 
casos de mulleres casadas con 
pensionistas que cobran 60.000 
pesetas mensuais. As quince ou 
vinte mil que aportan as amei
xas á mariscadora son nécesá
rias. Moitas delas traballan ma
reas que, ao sair de vender na 
lonxa, engordan menos de mil 
pesetas o seu peto, pero, por 
ser poucos cartos, non deixan 
de serlles imprescindíbeis. • 
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- A rev1sta-13ªraSilclr~ EPOCA -
dá conta das-denúhcias do 

· senad~r cP:i:leno Jorg~_ 
Lavandere-sobrelanzamen
tos ~o=mar U.e _op-0sitor~~Q _ 
ditador -Plnochet: "Há: p-efo 
menos cinco anos o mundo 
civilizaQO-sabia que, entre --
19/6 e 1983, militares 

- argentinos a servi90 do regt
me ditateríatexterminarain-

-oposi~~1-1-js~-Co~m@_to, 
do siñgül~rffi-=enre·_Jj.rut~cl~-=-
pois a:e dt>pados, presos ~ram 
embarc~4~&-~ avi.§fs oo_¿ -
tripulanres...tgitav..ii.m-de-~-= 
rá? los ao Rio da~. ---- ---
Gra9as ao senador democra, 
ta,cristao Jorge Lavandero, 
soube,se que a ditadura de _ 
Pinochet \1973 ::-1990)-
copiou essa tnoderniza9ao do 
assasinato. Com uma 

- ( fiferen9a: os presos eram 
executados antes de ser ati, 
rados ao mm. Segundo 
Lavandero, apoiado em cen, 
fiss5es de ex,agentes de 
Pinochet, 1.200 carpos 
foram arremessados ao Pací, 

José Luis Uriz, membro do 
comité federal do PSOE en 
Euskal Herria, publica en 
DEIA unha carta aberta a Fer, 
nando Savater: "Decote 
defendin o entendimento cos 
meus diferentes, endebén 
non queiran eles entenderse 
comigo. Só dende a defensa 
do diálogo, do entendimento 
e da busca de lugares de 
encentro, é posibel resolver 
diferéncias. Ou é que alguén 
pensa solucionalas só con 
medidas policiais? A.caso non 
viron os milleiros que se ma, 
nifestaron en Bilbo o dia 12 
pese á crueldade da campaña 
da ET A? Saben que na loca, 
lidade francesa de Cambó 
xuntáronse vinte mil mozos e 
mozas para transfoirnaren Ja, 

- rrai en Haika?". Uriz recusa a 
imputación de que escreber 
en Deia e apostar polo diálo, 
go "dá unha espécie de salvo, 
-conduto perante a ET A: ao 
pé desta calaña direille que a 
miña cabeza periga máis cá 
sua porque a diferéncia de 
vostede eu non teño escolta 
nen protección e son polo 
tanto un alvo ben <loado. Te, 
ño que recoñecer que estou 
algo farto de que ·os que van 
protexidos queiran darme 
leccións de valentia. A diário 
na miña vila de Villava Ata, 
rrabia defendo as miñas teses 
críticas coa violéncia da 
ET A. Eu tamén sufrin amea, 
zas e pintadas pero non as de, 
nunciei porque penso que iso 
é botar máis leña ao lume e 
que xa outros fan abondo por 
iso. Ao tempo defendo dende 
hai anos que o problema bas, 
co ten unha raíz política e · 
polo tanto precisa de 
solucións políticas. Que unha 

- parte importante da comuni, 
dade autónoma basca e me, 
nos importante pero non des, 
preciábel de Nafarroa xa non 
está a xeito neses marco xurí, 
dico constitucional e que a 
Constitución o Estatuto de 
Guemika e O Amejoramiento 
del Fuero teñen manee aban, 
da para explorar un marco 
novo no que todos esteamos 
sen pena e recuperemos o es, 
pírito constitucional de ima, 
xinación, afouteza e xenero, 
sidade".+ 

fico. "Costumava,se abrir o 
estomago das vítimas para 
que nao flutuassem", disse 
Lavandero. O senador espera 
que as fontes das quais se va, 
leu, porta,vozes de um grupo 
de 200 ex,agentes do regime 
militar, confirmem as 
acusa96es quando confro~ta, 
das com integrantes da Mesa 
do Diálogo, encarregada pelo 
govemo de esclarecer o des, 
tino dos desaparecidos". • 

Odomínio 
dos operadores 
turísticos 
O concelleiro de Turismo 
de Eivissa, Josep Marí 
Ribas, explica a realidade 
do sector na illa balear no 
decurso dunha entrevista no 
DIARIO DE IBIZA. "0 turis, 
mo de Eivissa está nas mans 
dos operador~s turísticos. Js, 
toé o malo. E evidente que 
os operadores fan que veña 
moita xente a Eivissa e en 
moitos casos teñen 
financiado proxectos hosta, 
leiros ... Pero nestes intres 
controlan absolutamente 
todo o turismo. Os contra, 
tos cos hoteleiros son por 
moitos anos, pero cando as 
vendas comezan a baixar, 
renegócian os prezos, e a 
maioria das veces, o turismo 
é de baixa calidade. Se nós 
controlasemos máis os pre, 
zos ; non estaríamos tanto na 
man dos operadores. Cóm, 
pre que os nosos 
empresários teñan a vale_n, 
tia de arrepoñerse contra 
eles e se asociaren para exi, 
xir mellares prezos e uns yi, 
sitantes roáis interesantes 
economicamente. Son moi 
rápidos en protestaren con, 
tra a ecotaxa pero non son 
quen de falar de ti a t i cos 
operadores".• 

. •. 
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Homenaxe en Ponteve.dra no centenário do ·seu nacemento 

As cinzas de Víctor Casas deixan de ser anónimas 
-0- CARME VIDAL 

As cinzas do galeguista Víctor 
Casas, fusilado o 12 de No
vembro de 1936, levaban máis 
de sesenta anos gardadas 
nun nicho anónimo do pante
ón do que fora alcalde de 
Pontevedra, Bibiano Osório 
Tafall. O pasado Venres, dia 
18 de Agosto os restos do 
que fara director de A Nasa 
Terra e un dos principais teó
ricos do nacionalismo foron 
transladados ªº seu destino 
definitivo no cemitério de 
Pontevedra, ao pé de onde re
pousa Xermán Adrio -asasi
nado canda el- e moi perto de 
Alexandre Bóveda. 

Caia a tarde do dia 18 de Agos
to cando o filio de Víctor. Casas 
tomaba na man do pantéon de 
Bibiano Osórro Tafall a caixa de 
chumbo que contiñan as cinzas 
de seu paj. Nun nicho anónimo, 
a viuva do que fora alcalde de 
Pontevedra tiña gardado os 
restos de vários fusilados en 
1936. Para ela foi a primeira 
lembranza de agradecemento 
por se ter atrevido, naquel tem
po de persecución, a abrir o 
seu panteón e mesmo a gardar 
a memória daqueles que dificil
mente poderian atopar lugar no 
cemitério de· Pontevedra. A cai
xa de Víctor Casas tiña estam
pado o seu nome en letras de 
chumbo. 

ó translado a un nicho particu
lar foi o acto principal da home
naxe que a Asociación Alexan
d re 'Bóveda, o Concello de 
Pontevedra e A Nosa Terra tri
butaron ao galeguista no cente
nário do seu nacemento. A car
ga simbólica do acto que, á fin, 
daba nome á memória de Víc
tor Casas palpábase na emoti
vidade da xornada. Os gaiteiros 
tocaron-a Marcha do Reino de 
Galiza na solemne procesión 
que acompañou polos corre
dores do cemitério ás· cinzas de 
Víctor Casas, presidida polo 
seu tillo Víctor Casas Xulián 
que portaba a caixa. Entre os 
asistentes atopábanse os alcal
des de Pontevedra e Poio, Mi,.. 
guel Lores e Luciano Sobral, a 
directiva da Asociación Alexan
dre Bóveda, o presidente da 
Fundación Castelao, Avelino 
Pousa Antelo, e, con especial 
emoción presenciaban o acto o 
tillo de Víctor Casas, dous tillos 
de Alexandre Bóveda -compa
ñeiro e amigo de Víctor Casas- · 
e o irmá de Xermán Adrio, o 
avogado e ex-concelleiro socia
lista en Pontevedra, Gonzalo 
Adrio. 

A marcha conduciuse paseniño 
baixo a choiva que caía no ce
mitério pontevedrés até dar no 
que será o emprazamento defi
nitivo dos restos de Casas. Os 
irmáns Bóveda decatábanse, 
nada máis chegar, do perto que 
o nicho se atopaba do panteón 
familiar, onde repousan as cin
zas de Alexandre e onde, cada 
ano, se realiza a oferenda froral 
o Dia de Galiza Mártir, o 17 de 
Agosto. As coroas coa cinta de 
cores azul e branca deposita
das ainda na víspera daquel 
dia facian máis ·patente esa 
proximidade. Os Bóveda perci-

O fillo de Víctor Casas transportou as cinzas do seu_ pai cubertas pola bandeira galega. 

bian a cercanía como os· ali 
presentes titaban nunha lápida 
que . identificaba a Xermán 
Adrio, xusto ao pé de onde na
quel momento se introducia a 
caixa de Casas. A data da mor
te de Adrio .-12-Xl-1936- coin
cide coa de Víctor Casas; os 

dous foran fusilados no mesmo 
dia, naquela aciaga mañá na 
que o monte da Caeira presen
cjou o asasinato tamén de Be
nigno Rei, Telmo Bernárdez, 
Paulo Novás, Amáncio Caama
ño, Xosé Adrio, Luis Poza e 
Ramiro Paz. 

A leitura da última carta de 
Víctor Casas enviada desde 
o cárcere de Pontevedra, 
despois de rememorar a sua 
figura e lembrar as palabras 
que lle adicou Otero Pedrayo, 
deu paso á interpretación do 
himno galego que puxo fin ao 

PAULA BERGANTJÑOS 

acto. Víctor Casas Julián , o 
fillo do galeguista, recibia o 
saudo dos asistentés aos que 
facia partícipe do seu agra
decemento por se ter feito 
xustiza máis de seis décadas 
despois de que asasinaran a 
seu pai.+ 

"No intre do trunfo non esquezan os culpábeis" 
Diante do que será a tumba de
finitiva de Víctor Casas, leuse 
unha reseña biográfica do que 
tora presidente do Partido Ga
leguista de Pontevedra e direc
tor de A Nosa Terra. De Casas 
destacouse o activismo militan
te a prol do galeguismo, en es
pecial desde a sua partici
pación nas lrmandades da Fala 
e no PG do que foi membro 
fundador. Lembrouse asimes
mo a sua participación na de
fensa da legalidade republicana 
nos dias posteriores ao alza
mento militar de Xullo de 1936 
nos que Víctor Casas artellou a 
defensa de edifícios oficiais 
promovida por organizacións 
obreiras, agrárias e republica
nas. Despois dunha farsa. de 
consello de Guerra xunto a vá
rios dirixentes da Frente Popu
lar de Pontevedra, Víctor Casas 
foi fusilado na mañá do 12 de 
Novembro de 1936. 

"En todas as vilas e cidades 
galeg~s ·a figura de Casas le- . 
vaba serenidade e pulo, un pu
lo severo, as nasas tertulias. 
Pois grande e ledo conversa-

Víctor Casas Julián e~ose Luis Bóveda abrazaronse no cemiterio de Pontevedra. 

dor non perdia de olio o fito e o 
emprego do tempo. Ben infor
mado sobre homes e cousas, 
levaba en todo un espírito re
quintado do. deber. Era home 
da mesma entrana, traballado 
nas mesmas forxas do metal 
dP- Alexandre Bóveda. Entram
bos gostadores da vida sabian 
sen dúbida o seu camiño en 

cada intre ... ". As palabras de 
Otero Pedrayo adicadas a Víc
tor Casas no Libro dos amigos 
par-tillaron tarnén : da . homena
xe, na lembranza da sua "leda 
e vella enerxia". Pero foi a últi
ma carta do galeguista escrita 
desde o cárcere de Pontevedra 
o dia 2 de Novembro de 1936 e 
dirixida a Manuel Gómez Ro-

mán a que máis conmocionou 
aos ali presentes. No que xa 
pasou a ser o seu testamento 
político, Víctor Casas denúncia 

. a inxustiza do crime pero aven
tura un trunfo cercano. Pide o 
galeguista a poucos dias de 
ser .asasinado que "no intre do 
triunfo e de liquidación do su
cedido non esquezan os culpa
bles". Deixaba tamén Casas o 
seu legado político: "Confio en 
que seguirán traballando para 
T erra encamiñándoa polos vei
ros da sua liberación definitiva. 
Reorganizar o Partido, o noso 
grorioso Partido, e xa crara
mente, pois non pode haber 
dúbida para ninguén, con un 
matiz netamente izquierdista 
dentro das esencias vivas da 
personalidade de Galiza". Tór
nase a misiva a cada 'pouco 
máis inter:isa, cargada de afec
tividade e preocupación cando 
menta á muller, fillos e nai e pi
de o amparo aos familiares dos 
que cairon e dramática cando 
se achega ao adeus definitivo: 
"Morro pensando nos meus e 

. na Madre te-rra. Despídame de 
todos".+ 



24 DE AGOSTO DE 2000 

O Acuário vén de celebrar o 
pasado 16 de Agosto un con
curso de pesca bastante pe
culiar, só explicábel nun cen
tro deste tipo. 

Os concursantes non collen os 
peixes para que morran, senón 
que son peixes que van vivir ao 
Acuário. Para os peixes supón 
pasar do anonimato e dos peri
gos da vida marma a unha es
pécie de cenário moito mais se
guro onde a comida téñena ga
rantida. Non quero facer unha 
apoloxia da vida en catividade, 
pero o destinó deses peixes é 
distinto do que habitulaménte 
ten. O obxectivo do Aquarium é 
amosar o ecosistema das cos
tas galegas, con toda a sua va
riedade, tanto de peixes como 
de todo tipo de organismos e 
esta é unha maneira de recoller 
exemplares para· coñecermos 
eses ecosistemas. 

Unha das chaves destes mu
$eus é a interactividade do vi
sitante coas mostras expos
tas e cos aparellos ali presen
tes. Unha finalidade didáctica 
e, ao mesmo tempo, de lecer. 

Hai quince anos non soñabamos 
coa dimensión que a Casa das 
Ciéncias primeiro e logo os ou
tros museus foron collendo co 
tempo. Xa ·non só en Galiza, se
nón o que esta experiéncia su
puxo no desenvolvimento dos 
museus interactivos no resto do 
Estado español. A Casa das 
Ciéncias foi neste ámbito o pri
meiro centro de titularidade pú
blica e hoxe xa son case duas 
dúcias en todo o Estado. Ade
mais tivo unha implicación fun
damental na evolución da muse
oloxia de fínais de século. Até 
entón, os museus eran os tradi
cionais, foran de arte, de hístó
ria, de arqueoloxia ou de história 
natural, eran centros do século 
XIX, nos que se tentaban poñer 
etiquetas e amosar cousas mor
tas e contemplación pasiva. Ho
xe en Galiza xa se sabe que hai 
outro tipo de museus, nos que 
se poden dar respostas diferen
tes a estímulos tamén distintos 
dos visitantes. O diálogo da inte
racción é manipular, premer al
gún botón e xenerar constantes 
pregunas e respostas. 

Outro aspecto importante dos 
museus da Coruña é o xogo cos 
distintos suportes tecnolóxicos 
na procura de sensac!óns. 

O xogo con estes suportes ex
positivos reférese sobre todo á 
aplicación ao$ audiovisuais nos 
seus variados formatos. Toda a 
informática, que ten distintas uti
lidades, entre elas a realidade 
virtual ou as holografias pode 
aportar informacións comple
mentárias como situarse no co
razón de mecanismos que ser
ven para facer cousas . Orabén, 
tamén están presentes aquelas 
maquetas e pezas orixinais que 
concorren nos museus tradicio
nais. Téntanse enxergar sensa
cións, non so mirar. 

_Calé a incidéncia que poden 
ter estes centros na relación da 
ciéncia co cidadán de a pé? 

• 

A meirande incidéncia vén do 
cámbio de relación que se expe- . 
rimenta aqui. A ciéncia desde 
que somos cativos, asóciase a 
causas desagradá_beis, na esca
la aquelo era o máis difícil, o 

· máis abstracto e moitas veces 
carente do máis mínimo senso. 
A química, para moitos, era 
aprender as valéncias, formular e 
nada mais, o cal non é de estra-

GALIZA 
ANOSATERRA 

Ramón Núñez, 
director dos museus de ciéncia da Coruña 

'A aprendizaxe construese 
fomentando o espirito crítico' 

-0- SANTI CARBALLIDO 

O PASADO ·MES DE MAIO CUMPRIUSE O DÉCIMOQUINTO ANIVERSARIO DA INAUGURACION DA CA- . 
SA DAS CIÉNCIAS DA CORUÑA. NO PALACETE DO PARQUE DE SANTA MARGARIDA INICIOUSE NO 
SEU MOMENTO UNHA ANDAINA DE DIVULGACION CIENTIFICA QUE ANOS MAIS TARDE COMPLETA
RIAN A DOMUS-CASA DO HOME E O AQUARIUM FINISTERRAE, AMBOS OS DOUS UBICADOS NA PE
NINSULA DA TORRE. O DIRECTOR DOS TRES MUSEUS É O PROFESOR RAMON NUÑEZ CENTELLA. 

ñar que lindara co absuFdo. A fí
sica podíase reducir a calcular a 
velocidade dunha pedra que cae 
da Tor(e de Hércules para abai
xo, o cal non lle interesa a nin
guén, xa que non hai xente que 
vaia ali tirar pedras. Mesmo aso
ciada ás desgracias do progreso 
a ciéncia pintábase de maneira 
desagradábel. Pois ben, para 
moitos rapaces da Gal iza de ho-. 
xe ciéncia é tamén unha cousa 

relacionada cuns museus aos 
que se pode· ir e pasalo ben, des
frutando de cousas · ben intere
santes e surprendentes. 

Pode ser xermolo de voca
ción~ científicas? 

Sen dúbida; pero a min interésa
. me máis a formación do científi

co non tanto como un especialis
ta, senón como alguén que vexa 

a ciéncia como unha parte da 
cultura da humanidade. O cientí
fico debe saber que non vive 
nun mundo illado; senón que o 
seu obxecto de traballo ten ta
mén relación coa história, coa 
economia e coa literatura nos 
seus mais diversos eidos e mes
mo coa arte. É importante 
constatar que a existéncia des
tes centros crea un foro de en
centro entre os científicos e a 
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sociedade. Un exemplo pode ser 
unha conferéncia dun poñente 
prestixioso na universidade, on
de só acode xente da comunida
de universitária, pero non a xen
te da rua. Aqui ven todo o mun
do, non asi na universidade, on
de, quizais por mor da sua histó
ria, segue a ser un núcleo da eli
te e dos intelectuais. 

Outra función pode ser o de
senvolvemento de actitudes 
científicas 

En primeiro lugar a aprendizaxe 
precísase construir sobre o es
pírito crítico e iso xorde da acti
tude científica, xa que a xente 
non admite argumentos sen 
xustificación, non ere na máxia 
nen en cousas raras. Quere 
analizar e buscar un fluxo cons
tante de perguntas e respostas, 
entender coa sua mente as 
cuestións que se formulan. Ou
tro elemento chave é potenciar 
a curiosidade, que é a fonte de 
todo coñecimento. Todo iso é o 
que procuran fomentar esta cla
se de centros, asi como a cons
táncia no traballo para atopar 
esas respostas e a creatividade 
para observar relacións inéditas 
ou que pasan desapercibidas. 

Cal é a aportación destes 
tres museus a ese modelo de 
educación .científica? 

Son tres peares básicos. A Ca
sa das Ciéncias apóiase no 
pensamento científico en xeral, 
na racionalidade ou na crenza 
de que a ciéncia é un trebello · 
válido para entender o entorno, 
tanto o natural coma o tecnoló
xico. A Domus é un basamento 
que se resume no coñecimento 
do home como indivíduo e como 
espécie, ollándose cada un a si 
mesmo, na seguranza de que 
mirando ao fondo de cada un o 
que irnos atopar é que somos 
todos ¡guais. A terceira parte 
deste trébede é o Aquarium, 
que ten o sanso de pertenza a 
un mesmo plañeta, a idea eco
lóxica. Este centro está ubicado 
n-un lugar simbólico, ondé em
barrancou o "Mar Exeo", nunha 
cidade na que houbo tres catás
trofes ecolóxicas, por iso é ta
mén unha espécie de homena
xe ao mar, tan presente na nosa 
vida e na nosa história. 

A repercusión destes museus 
no deseño da infraestrutura 
de divulgación científica en · 
Galiza é fundamental. 

A potencialidade destes centros 
non se mide en parámetros eco
nómicos, senón en baremos edu
cativos e culturais. De feito xa en 
todo o Estado se fala da escola 
galega de divulgación científica e 
contamos con expertos en expli
car e amosar á xente aspectos 
da actualidade científica máis 
latexante, tanto na sua vertente 
puramente científica como na sua . 
r.esonáncia ética e humanística. 
De cartos mellor non talar, xa que 
até agora o concello da Coruña é 
o único que mantén económica
mente estes centros. O déficit 
acumulado este ano ascende a 
mais de 140 millóns de pesetas e 
nós falamos igualmente de éxito, 
xa que os verdadeiros obxectivos 
si se están a cumprir. Orabén, eu 
tamén considero que se poderia 
conseguir un compromiso econó
mico por parte doutras institu
cións como a Xunta ou .as Depu
taci óns. Nalguns casos ténse 
conseguido, como co concello de 
Vigo, que poñia autocares de bal
de a todos os nenes da cidade 
que quixesen acudir a visitar as
tes centros.• 
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Representantes das seis operadoras gañadoras da poxa alemana sorrin a pesar de acabar de gastar máis de 8 billóns de pesetas. 

O modelo de licéncia directa, único no seu contorno, só recadou 87.000 millóns 

O governo español deixou de gañar case 4 billóns 
de pesetas na nova telefon.ia móbil 
.. Clé:SAR LORENZO GIL 

Logo de coa~probar como os 
Estados alemán e británico 
conseguirán ingresar no te- · 
souro público 8,5 e 6,5 billóns 
de pesetas, respectivamente, 
en concepto de oferta en poxa 
de obtención de licéncia para 
a telefonia móbil UMTS, todas 
as olladas se dirixen ao go
verno español, o único do seu 
contorno no que estas licén
cias se. deron directamente a 
un prezo que agora parece ri
dícul9, 87.000 millóns. Os mi
nistérios de Facenda británi
co e xermano xa adiantaron 
que estas cantidades paliarán 
o déficit público e farán máis 
doado o futuro de investimen
tos sociais. 

Cando o anterior ministro de Fo
mento, Rafael Arias-Salgado, 
concedeu as catro licéncias a 
Airtel, Telefónica, Xfera e Ame
na por unha cantidade fixa de 
21.500 millóns de pesetas cada 
unha, case ninguén soubo que 
o governo Aznar. acababa de fa
cer o máis grande regalo do Es
tado a unhas empresas priva
das, no mesmo mes das elei
cións xerais. Os médios de co
municación máis fortes, que xa 
coñecian os movimentos espe
culativos na poxa de 'Gran Bre
taña -que rematou en Abril co 
resultado de 6,5 billóns de pe~ 
setas para as arcas públicas
calaron o grande pelotazo que 
se acababa de dar. 

A partir de Maio, o PSOE, 'logo 
de ver como o Reino Unido con
seguia un diñeiro importantísimo 
para acondicionar o sistema pú-

... • .. r r '!"" • • 

blico de pensións na illa, come
zou a reclamar a marcha atrás 
na decisión governamental. Des
de o novo ministério de Ciéncia 
e T ecnoloxia facíanse oídos xor
dos, aludindo a que o mellor sis
tema para garantir a dignidade 
no servizo e os investimentos 
das .empresas era a licéncia. 

Agora, outravolta unha paxa 
pon de actualidade a xenerosi
dade española. Os 8 billóns lon
gos que recibirá a facenda ale
mana deberian arrubiar os ros
tros dos responsábeis econó
micos de Aznar, moi dados a re
clamar os seus valores cando 
conseguen que algunha variábel · 
depdendente dos seus departa
mentds se volva ao seu favor. 
Nen Cristóbal Montoro, ministro 
de Facenda, nen Rodrigo Rato, 
vicepresidente xefe da área · 
económica, dixeron nada. Am
bos os ·dous, sempre presentes 
perante os micrófonos para 
anunciar que .baixa o paro ou 
que a polític¡;¡ de privatizacións 
reduciu o déficit, non quixeron 
interromper as suas vacacións 
por un tema "menor". 

Qs grupos da oposición, en tro
ques, pretenden que este sexa 
o primeiro tema quente do novo 
curso parlamentário. O deputa
do do BNG Carlos Aymerich xa 
apresentou unha pergunta na 
Cámara dos Deputados para 
exixir que o Estado español co-· 
rrixa o mal paso dado e abra un 
proceso de poxa. Para o grupo 
galego, a facenda española non 
pode permitirse o luxo de perder 
case 4 billóns de pesetas, "un 
clarísimo caso de má adminis
tración dos intereses públicos'', 

tal e como figura na pergunta de 
Aymerich. A-proposta de correc
ción do Bloque contempla a in
denización ás empresas que ob
tiveran a licéncia, tal e como fi
gura na Lei de Contratos da Ad
ministración. 

_ Para os nacionalistas, ese diñeiro 
viria moi ben para adiantar moitos 
dos proxectos de infraestruturas 
que prevé o govemo e para aca
bar coa débeda pública sen ata
car directamente, como até ago
ra, a calidade de vida da cidada
nia. Esta tese é a que manexa o 
PSOE, quen pretende criar unha 
unidade de toda a oposición para 
lle-obrigar a Aznar a aceptar que 
se equivocou cando decidiu optar 
polo modelo de licéncias. 

Escusas de cartón 

A notícia do billonário investi
mento en Alemaña foi obxecto · 
do xurdimento de dúbidas entre 
os defensores do modelo de 
concesión. Segundo estes, a for
te suma gastada polos operado
res verase compensada por un 
·incremento da factura para o 
consumidor, prexudicado en últi
ma instáncia do endebedamento 
das empresas. A hipótese destes 
técnicos resúmese afirmando · 
que o E~tado recibirá os benefí
cios, a indústria pasará moitos 
anos amortizando o investimento 
e mentres, os usuários pagarán 
os excesos de uns e doutros. 

Mais estes argumentos caen 
polo seu próprio peso, coma un 
castelo de naipes. Por esa regra 
de tres, afirman os economistas 
críticos co sistema español, aos 
españois terian que lles regalar 

este tipo de telefonía. O máis ló
xico, incluso tendo en canta, o 
grande investimento dunha 
compañia como Telefónica, que 
participa dos mercados alemán 
e español, equiparará as cuotas 
para tirar dun país o diñeiro sufi
ciente para recuperar a sua dé
beda. Oeste xeito, os usuários 
galegos, por exemplo, ademais 
de comprobar que non hai diñei
ro para adiantar en temas coma 
o tren, que ben poderian recibir 
un pulo importante co diñeiro da 
poxa; terán que pagar tanto co
ma os alemáns. 

Outra escusa que formulan os 
defensores da concesión de 
Arias-Salgado retírese ás abri
gas de investimento e criación 
de emprego que deben ter pre
sentes as empresas concesioná
rias. Pois ben, en Alemaña, ade
mais de ter que pagar máis de 
1,2 billón por cada licéncia, es
tas compañias teñen que gastar 
case o dobre para poñer en fun
cionamento toda a sua estrutura. 

De fundo, nesta febre aparece 
reflectido o interese das gran
des indústrias das telecomuni
cacións para se tacaren cun 
mercado, o dos móbiles con ac
ceso a servizos de internet e vi
deoconferénGias, cunha poten
cialidade enorme de cara ao fu
turo. Igual que pasou ca cibe
respáci o, repartido entre as 
grandes corporacións ao seu 
xeito, os grandes impérios da' 
comunicación pretenden criar as 
bases para que calquer avance 
que se dea nesta tecnoloxia 
-ainda nada explotada- pase· 
obrigatoriamente polos seus 
consellos de administración.• 

Os emigrantes galegos, 
abandonados polo 
govemo central 

Os sindicatos CIG, CCOO, 
UGT confirmaron o seu apoio 
ás mobilizacións que a Mesa 
Multisectorial polos Direitos do 
Emigrante do. Estado Español 
prepara en Arxentina. As 
centrais, que están a espallar 
a información relativa ás 
protestas no país austral, 
pretenden tamén facerse oír 
diante das autoridades. Este 
colectivo de traballadores, 
entre os que hai 
maioritariamente galegas, 
exixe o recoñecimento dos 
direitos que, como cidadáns 
do Estado español, teñen, 
mália que vivan noutro 
território. Entre as suas 
demandas están a 
equiparación das pensións 
non contributivas, 
gratuidade nas menciñas para 
os xubilados, as garantias de 
direito de nacionalidade e a 
posibilidade de votar através 
dos consulados en mesas 
eleitorais. • 

Perguntan polas causas 
da desaparición de 
Astano como empresa 

O feito de que Astano tora 
absorbido por Bazán e que 
a unidade resultante pase a 
formar parte do grupo 
español de construción 
naval, constituído polo 
Governo,suscita,segundo 
o BNG, preocupación sobre . 
a carga de traballo. O 
deputado nacionalista no 
Congreso, Francisco 
Rodríguez, pergunta ao 
Govemo central se o feito 
de que Astano desaparecera 
como empresa ten que ver 
coa proibición de non 
construir buques até o ano 
2007. Rodríguez considera 
preocupante a absorción 

-"se non se garante carga de 
traballo de abondo de 
acordo coas 
potencialidades dos dous 
centros da unidade da ria de 
Ferrol".+ 

A inflación está 
mermando os ingresos, 
advirte a CIG 

Non vale botar-man da 
contención salarial para 
rematar coa inflación, cando 
son os traballadores e os 
pensionistas os directamente 
afectados pola mesma. Asi o 
considera a CIG, cuxo 
secretário xeral Fernando 
Acuña,. ven de "alertar sobre 
o descontrol das inflacción" 
subliñando que o aumento 
nominal dos salários na 
Galiza non chegou ao 3% e 
está por baixo da taxa de 
inflación. Tamén rexeita a 
CIG que se xustifique a 
inlfación en base ao 
encarecemento dos produtos 
enerxéticos xa que os datos 
do INE "apuntan que a 
contribución deste capítulo ao 
medre do IPC de Xullo estaría 
como máximo no O, 1 %". • 
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O euro caeu por baixo de 0,90 por dólar 

O .Banco Central .Europeu prepara 
un novo incremento dos tipos de xuro 
-0- RA_MÓN MACEIRAS . 

Os cidadáns europeus están a 
pagar cun· encarecimento do 
prezo ·do diñeiro as políticas 
devaluacionistas do BCE e a 
reticéncia dos governos euro
peus a rebaixar os altos im
p ostos aos carburantes. O 
Banco Central Europeu prepa
ra á opinión pública para ou
tro incremento dos tipos de 
xuro e bótalle a culpa aos pre
zos do petróleo e á deprecia
zón do euro. 

Pero a política de mantero euro 
barato a fin de facilitar: as expor
tacións europeas a Estados Uni
dos está claramente orientada 
desde o núcleo duro de Alemaña 
e Franza, principais exportadores 
europeus. No caso dos carbu
rantes, o alto compoñente impo
sitivo na formación dos prezos fi
nais, súmase á debilidade do eu
ro para encarecer ainda máis as 
importacións de petróleo. 

O resultado final é que os eleva
dos prezos do petróleo e a pro
longada debilidade do euro abri
garán nos próximos dias ao Ban
co Central Europeo (BCE) a su
bir os tipos de interese antes do 
previsto a fin de combater o des
control da inflación na eurozona. 

A moeda única, en contra -do 
que se percebia recentemente, 
non acaba de despegar e seguía 
trocando-se algo por encima dos 
90 centavos de dólar, é dicer, 
perto do 23% menos que cando 
viu a luz o 1 de Xaneiro de 1999. 
Esta semana baixou até 0,8 cen
tavos de dólar, obrigando ao 
BCE a intervir no mercado de di
visas para· manter o prezo da 
moeda única, expediente ao que 
ten que recorrer con moita fre
cuéncia nos últimos meses. 

Esta depreciazón, que encare
ceu os prezos das importacións 
na Unión Monetária, pero que 
tamén favoreceu as exporta
cións, persistirá mentres perdu
re a vitalidade económica en 
EEUU, que pese a unha leve 
desacelerazón é ainda superior 
ao nivel europeu. 

Outro motivo do decaimento da 
eurodivisa radica en que os in
vestidores seguen preferindo o 
dólar pala sua maior rendabi
lidade e tipos máis altos que os . 
do euro. 

Dáse case por seguro que a Re
serva Federal estadounidense 
manterá inalterado o prezo do 
diñeiro, actualmente do 6,5%, 
na sua reunión desta semana, 
até o ponto de que moitos parti
cipantes no mercado xa descon
taron esta medida. 

O Banco Central Europeo (BCE) 
subirá os tipos de interés entre 
un cuarto e meio ponto nas pró
ximas semanas, ainda que o 
proceso de subas, non obstan
te, está lonxe de ter acabado no 
presente ciclo. 

A entidade europea estivo a 
preparar ao mercado para unha 
nova suba dos tipos de interés 
que, segundo prevé, será de un 

A suba do prezo do diñeiro anúncia o aumento da morosidade nos créditos. 

cuarto de ponto se o aumento 
se decide o 31 de Agosto e de 
meio ponto se a suba se produ
ce o 14 de Setembro. 

Inflación 

O obxectivo do BCE é evitar "a 
toda costa" unha espiral inflacio
nista que ameace a medra eco
nómica estábel da zona euro, 
cuxa truca de prezos atinxe xa a 
2,4%, catro décimas máis do 
obxectivo fixado polo Banco 
Central Europeo (2%). 

Os economistas máis precavi
dos descartan que o BCE suba 
as taxas en meio ponto, porque 

esta cantidade daria a impresión 
de pánico ante a opinión pública 
e, ao mesmo tempo, poderia 
acarrear un descenso do ritmo 
da medra económica europea. 

Ultimamente, o eurobanco ad-

medra económica ca conseguin
te maior perigo de inflación, cu
xo índice meio para os once pa
íses do euro foi en Xullo do 
2,4%, catro déCimas· por encima 
do teito estabelecido polo BCE. 

vertiu dos riscos de inflación Os prezos enerxéticos en Euro-
duas veces, mediante o seu bo- lándia aumentaron só en Xullo o 
letin mensual de Agosto e por 13,7% respeito ao mesmo mes 
boca do seu influinte chefe eco- de 1999 e os custes dos trans-
nomista, Otmar lssing, o que se · portes medraron no mesmo pe-

. interpretou como un claro indí- - ríodo un 5,8%. 
cio da sua disposizón de incre: 
mentar as trucas. 

Os riscos de inflación mundial 
medraron, e máis ainda en Eu
ropa, que rexista altas trucas de 

Sen incluir a enerxia, a inflación 
ascendeu o mes pasado un 1,3 
%, ainda que os prognósticos 
apontan a unha tendéncia ao al
za nos próximos meses.• 

O gasóleo subiu un 60% máis en España . 
que na UE este ano 
O prezo meio do litro do gasó
leo de automoción en España 
subiu 9,5 pesetas durante o pri
meiro semestre do ano ao pa
sar das 103,34 pesetas de prin
cípios de xaneiro ás 112,84 de 
finais de xuño, suba un 59% 
maior á rexistrada na Unión Eu
ropea (UE), onde este carbu
rante subiu 5,6 pesetas. 

Esa liña parece manter-se este 
segundo semestre, xa que a 
petroleira Cepsa; cunha cota de 
mercado do~%. decidiu esta 
semana subir duas pesetas o li
tro do gasóleo, até as 117 ,9 pe
setas, e unha o da gasolina sú
per e a sen chumbo de 95 octa:
nos, que agora valen 149,9 e 
139,9 pesetas respeitivamente. 
Os transportistas din que esta 
nova suba confirma o "pacto de 
prezos" entre Repsol YPF, 
Cepsa e BF?. 

As principais petroleras que 
operan en España (Repsol 
YPF, Cepsa e BP) subiron os 
prezos do gasóleo en menos 

de seis dias. Cepsa e BP fixe
ron o próprio cos prezos da ·sú
per. 

As patronais do transporte de 
mercancias por estrada Cone
trans e Fenadismer afirmaron 
que as subas das tres petrolei
ras responden ás "prácticas oli
go p olí sti cas" e ao "pacto de 
prezos" entre as tres compa
ñias que controlan case o 75% 
do praza. 

A finais de 1999, o prezo máxi
mo do litro de gasolina súper 
rondaba as _:129 pesetas, oito 
meses despois é unhas 20 pe
setas máis caro. No caso do 
carburante sen chumbo· de 95 
octanos, o incremento foi de 
aproximadamente 14 pesetas e 
o gasóleo unhas 1 O pesetas. 

As aso.ciacións de transportis
tas· pediron ás petroleiras "un 
esforzo de contención nos pre
zos" e que nori trasladen ao 
consumidor o encarecemento 
do cru. O barril de Brent ven-

deu-se en Londres a 31, 1 O dó
lares, un incremento do 2% 
provocado polo aumento da de
manda para o inverno boreal e 
as escasas reservas de EE UU. 

• 
Por outra parte a Confederazón 
de Consumidores e Usuários 
abogou por unha "liberalizazón 
total do mercado das gasolinas, 
dada a excesiva homoxeneida
de que hai nos prezos". 

Repsol vende a gasolina sen 
chumbo de 95 octanos a un 
máximo de 138,9 pesetas o li
tro, unha peseta máis barata 
que Cepsa, e a de 98 octanos a 
153,9 pesetas , unha peseta 
máis cara que a segunda 
operadora de. España. O prez o 
da súper tradicional, a de 97 
octanos, é a mesma nas tres 
pri'ncipais compañas (149,9 pe
setas/litro) e o litro de gasóleo 
de automoción é igual en Cep
sa e Repsol (117 ,9 pesetas/li
tro) e duas pesetas mais barato 
nas estacións de servizo da bri
tánica BP.+ 
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Repsol cualifica de 
"excesivos" os impostos 
do combustíbel 

O presidente de Repsol, Al
fonso Cortina, cualificou on
te de "excesivos" os impos
tes que gravan aos 
carburantes. A guerra de 
opinión pública está servida 
xa que o Governo central es
tá a praticar a táctica de ba
lón fara e deixar que o peso 
do desgaste se desvíe cara 
ás petroleiras, acusadas. de 
fixar prezos cartelizados e 
de enriquecer-se coa suba 
dos prezos. dos ·carburantes. 
O tema dos impostas que 
pechan aos carburantes está 
de novo servido ·e o 
presidente de Repsol se pre
para para unha nova truca fi
xada pola UE que pretende 
estimular as enerxías alter
nativas e que caerá como 
unha lousa sobre os prezos 
dos combustíbeis. O 
presidente de Repsol tamén . 
lle botou auga fria ás políti
cas "liberalizadoras" de Rato 
e engadiu que será difícil a 
entrada de operadores 
estranxeiros xa que "non ten 
sentido investir porque os 
actuais marxes comerciais 
son escasísimos". • 

IBCA asigna calificazón 
. á nova caixa galega 

A axencia Fitch IBCA asig
noulle unha calificazón A 
(a longo prazo) e un F1 (a 
curto prazo) a caixa de 
aforras Caixanova, con 
perspectivas positivas. 
Esta entidade xurdiu · 
recentemente a raíz da fu
sión entre Caixavigo, Ou
rense e Pontevedra. A 
axéneia cualificadora de 
risco tivo en 
consideración "a forte re
de rexional de sucursais 
de Caixanova, a sua sólida 
rendabilidade, a calidade 
dos seus activos e unha 
boa base de capital". A 
nova caixa de aforres ga
lega, resultado da integra
ción de Caixavigo, Ouren
se e Pontevedra, se deno
mina Caixanova e xestio
nará un volume total de 
negócio de tres billóns de 
pesetas. O símbolo da nó
va caixa está inspirado 
nunha fita de Moebius, un
ha figura que semella xirar 
indefinidamente no espa
·zo e que reflecte a 
vocazón de contínua evo
lución desta entidade. As 
novas cores corporativas 
son o azul, que evoca ao 
mar, e o verde dos 
campos galegos. O 
eslogan da nova entidade 
será A Caixa Galega dó 
Século XXI.+ 

O novo logotipo de Caixanova. 
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Tampóns 
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Adega da Coruña ven de 
facerse eco da nova divu-1-
gada polas profesoras Don
na C.Boisseau e Stephanie 
C. Baker do Departamento 
de Bioloxia Molecular da 
Universidade de Illinois se
gundo a cal as marcas de 
tampóns máis coñecidas do 
mercado (Tampax, Playtex, 
O.B, Kotex) ·incluen na sua 
composición substáncias 
que producen o chamado 
shock tóxico, unha enfermi
dade que p~de causar a 
morte. 

Unha delas é o asbesto que 
aumenta o sangrado da mu
ller e polo tanto as ganán
cias das empresas que se lu
cran co seu consumo. Ou
tras das substáncias alta
mente tóxicas que incluen 
estes tampóns na sua com
posición e que se despren
den facilmente en contacto · 
coa vaxina son o raión e a 
dioxina . A asociación eco
loxista sinala que na indús
tria do tampón están con
vencidos de que as .. mulle
res necesitan orodutos de
colorados con fin de velos 
puros e limpos. "O proble
ma é que a dioxina empre
gada neste proc~so de de
colorado pode traer proble
mas moi sérios tanto á mu
ller como ao home pois foi 
asociada á endiometriose e 
ao cancro, e é tóxica para 
os sistemas inmunolóxicos 
masculinos e femininos 
orixinando no home baixos 
contidos de esperma", en
gaden . . 

Ademais de denunciar a si
tuación, Adega propón que 
se elaboren produtos da hi
xiene feminina non decolo
rados e elaborados comple
tamente en algodón, o que 
contribuiría a preservar a 
saude e a coidar o planeta, 
xa que se trata du material 
cen por cen reciclábel. 
Afortunadamente xa hai 
compañias que fabrican es
te tip9 de tampóns como 
Organic Essentials e T erra 
Femme.+ 

COMPROBE 
a eficácia 

de anunciarse en 
ANOSA TERRA 

Chame ao 986 433 830 
e solicite 
as nasas 

tarifas publicitárias 
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Os novos cesteiros fórmanse duronte un ano co ánimo de abrir os seus proprios obradoiros. 

Novos artesáns fórmanse no ofício na Casa do Cesteiro 

Quen fai un cesto fai un cento 
-0. A. ESTÉVEZ 

Poden competir os cestos tra
dicionais nun mercado inzado 
de to,do a cene de produtos 
"made in China"? Na Casa do 
Cesteiro en Vigo coidan que o 
que está ben feito e ben dife
renciado ten saida comercial. 
Por esta razón, o centro forma 
a persoas de todas as idades 
-"o único que se exixe é que 
teñan interese no ofício"- coa 
idea de que no futuro podan 
abrir o seu próprio obradoiro. 

Os turistas que pasean polo ca
so vello da cidade entran na Ca
sa do Cesteiro, unha iniciativa 
do concello que xa cumpriu tres 
anos. Alguns deles perguntan 
se poden mercar as pezas ex
postas, feitas por mestres ou ex 
alunas. Chámanse culeiros, pa
telas, ce·stas ou sementeiras. A 
só uns metros, a rua dos cestei
ros, onde si poden mercar, so
bre todo, produtos de vímbio. 
Pero como recoñece Antonio 
Suárez, neto de cesteiro, pro
prietário dunha das tendas e 
mestre na Casa, hai moito tem
po que os produtos de importa- · 
ción invadiron a rua. Fata con 
mágoa e coa esperanza de que 
os futuros artesáns revitalicen 
un ofício e "fagan da rua un es
pazo de cesteiros de verdade". 

Na Casa do Cesteiro fórmanse 
aos novas artesáns para que 
non marran as técnicas e se re
cupera o traballo dos vellos. 
"Non somos nen unha escala ta
ller nen un museo. Buscamos 
un espazo vivo e que o ofício 
'Sexa unha saida para quen o 
aprenda", di Montse Rial, direc
tora da Casa do Cesteiro. Un 
grupo de dez persoas de idades 
diversas aprenden durante doce 

- meses as técnicas de mimbre, 
madeira e palla . A primei ra, 
máis urbana, a segunda, própria 
das zonas de monte e a últimas, 
máis característica de terras se
cas. Durante as úliimas serr.a-

nas, cada un especializarase na 
. que máis lle preste. 

Auga nun cesto . 

António González domina o ofí
cio mália non ser vello. É un dos 
mestres da Casa do Cesteiro e 
mentres dá indicacións a unha 
das alunas sobre o xeito de cor
tar a madeira, explica como co
mezou a trenzar madeira. "Can
do era novo, a cidade e os estu
dios enchéronme a cabeza e 
decidín marchar á aldea. Non 
aprendin o otício do meu pai, 
que era cesteiro, pero si apro
veitei a ferramenta. Ao irás fei
ras comprobei que habia intere
se por este produto e, uns anos 
despois, xa comecei a transmitir 
os meus coñece-
m entos", sinala. 

llante. Por isto, para nós é pri
mordial afianzar a produción , 
que cando saian formados co
mo artesás comecen traballar e 
exciten o mercado. Agora, se 
non hai demanda é porque non 
hai oferta, porque ninguén está 
disposto a conducir non sei can
tos quilómetros para atopar o ta
ller dun vello artesán", explica 
Rial. 

Os que si tan quilómetros son 
os responsábeis da Casa do 
Cesteiro que percuran aos ve
llos mestres para que lles con
ten os segredos. "Non irnos só 
ver como traballan, irnos apren
der. Ao princípio surpréndense 
de que alguén este interesado 
no seu ofício xa que entenden 

que co plástico 
supliuse toda ne
cesidade de ces-

Montse Rial coi
da que se as ce
rámicas galegas 
teñen unha im
portante saida 
comercial, tamén 
os ce~tos poden 
tela. "E certo que 
os cesterios, 
dentro dos ofí
cios artesanais, 
eran os menos 
valorados, é que 
apenas ternos bi-

Se alguén quere 
mercar un cesto 
tradicional vai 
ter moitas 
dificultades 
para atopalo 

tos. Pero despois 
síntense orgullo
sos do seu traba
llo, ao comprobar 
que existe intere
se na xente no
va", di Montse 
Ria l. 

Mondariz ou A 
Guarda son vilas 
nas que ainda se 
traballa a ceste-

bliografia sobre o 
seu traballo. Partimos case de 
cero, pero cando alguén busca 
un cesto tradicional galega non 
se conforma cun cesto de im
portación. Queren os que se 
usaban sempre nas tarefas do 
campo e do mar", di a director.a 
da Casa. "Se alguén merca un 
cesto, está mercando o traballo 
dun artesán e parte da história 
dunha zona", engade o mestre 
António González. 

Os traballos dos futuros arte
sáns expóñense en fe iras. "Se 
alguén quer mercar ternos difi
cultades para darlle referéncias 
de onde pode adquirir un seme-

r i a tradicional, 
ainda que o ofí

cio estivo extendido por todo o 
país. As suas técnicas teñen ou
tras aplicacións como nos ca
nastros ou me~mo nos peches 
de fincas. Os cestos deron lugar 
a diferentes refráns como "Quen 
fai un cesto, fai un cento, se lle 
dan vergas ·a tempo" ou "Amor 
de nenas, auga nun cesto". Ta
mén a arte de tecer fibras vexe
tais deu pe a frases como "cesta 
rota", adicada a esas persoas 
que non saben gardar segredos, 
ou "ser un cesto", ser torpe. Ou 
sexa, todo o contrário que os 
vellos e futuros artesáns, que 
traballan no cesto para que se
xa unha peza de arte. • 

Bello lembra a Quintanilla 
como "modelo de 
actuación social" 

Os que morreron na defensa 
das libertades deben ser mo
delos de actuación social, 
política e ética. Esta foi unha 
das mensaxes de Xaime Be
llo, alcalde nacionalista de 
Ferrol, na homenaxe a 
Xaime Quintanilla Martínez, 
alcalde da cidade durante a 
11 República. O Diada Galiza 
Martir foi lembrado o que to
ra o último alcalde republica
no nun acto no concello pro
movido pota asociación que 
recolle o seu nome. Quintani
lla, a quen mataron no Cas
telo de San Felipe, foi un dos 
setecentos fusilados na cida
de ferrolá na represión de 
1936. Tanto o seu fillo como 
dous dos seus netos tamén 
participaron da vida política 
de Ferro!. Quintanilla fo i 
rememorado neste acto co
mo un dos máximos 
expoñentes do social ismo 
galeguizador. • 

fu equipas modestas, 
contra a Federación 
Galega de Futbol 

Son 38 equipas da segunda 
e terceira rexional as que 
estudan non apresentarse 
á competición oficial na 
próxima tempada. Se 
primeiro fora o Fúria de 
Valga o que fixera públicas 
as dificuldades para poder 
facerlles frente aos fortes 
pagamentos exixidos pola 
Federación, agora estas 
equipas retoman a sua idea 
de asociación e xa pensan 
en criar un grupo de 
presión que obrigue ao or
ganismo que preside Xúlio 
Meana a reestruturar o fut
bol modesto. Entre as pro
postas adiantadas por este 
grupo opositor atópanse 
rebalxas nas cuotas que a 
Federación cobra as equi
pas por se manter 
federadas e unha maneira 
máis económica de compe
tición, con grupos de equi-
pas próximas · 
xeograficamente entre si.• 

Denúncian a rixidez 
do baremo para as 
pensións 'da SIDA 

Ao redor dun cento de perso
as permanecían deitadas en 
toallas de praia na tardiña do 
Luns 21 na rua Príncipe de 
Vigo. Respondia á chamada 
do colectivo de enfermos da 
Sida, ·que denúncian os no
vos baremos para acceder 
ás pensións pola doenza. 
Son cuarenta mil pesetas 
mensuais que axudan á inte
gración social do enfermo e 
que xa teñen sido retiradas 
nalgun caso, tal como se de
nunciou o Luns. Segundo os 
responsábeis do grupo de 
autoapoio "El Imán", as exi
xéncias para obter pensión 
céntranse agora máis en. 
cuestións biolóxicas que só
cio-econo.11icas. • 
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Pontevedra é a única localidade que ten monumentos aos dous galeguistas 
. . 

A lembranza en pedra de Castelao e Bóveda nas prazas 
'* c.v. 

O pasado dia 17 de Agosto 
comemorábase o Dia de Gali
za Mártir. As obras impediron 
que o acto se celebrase dian
te do monumento a Alexandre 
Bóveda na praza de Curros 
Enríquez como ven aconte
cendo desde a sua inaugura
ción. Os discursos e a oferen
da froral transladáronse á 
praza de Santa Mariá, ao pé 
do monumento a Castelao 
inaugurado en 1983. Ponteve
dra é a única cidade que ten 
nas suas prazas monumentos 
que homenaxean a Castelao e 
Bóveda pero, desde 1975, a 
sua memória pregóase en vá
rias vilas e cidades. 

O primeiro monumento instalado 
no país na lembranza de Caste
lao data do fin da ditadura fran
quista. En 1975 inaugúrase con 
estreta vixiancia policial en Rian
xo, a sua vila natal, o busto en 
bronce que reproduce a imaxe 
do autor de Sempre en Galiza. A 
estátua procedia de Bos Aires, a 
cidade que viu morrer no exílio a 
Castelao. Tamén o monumento 
na sua honra que preséncian os 
viciños de Arcade (concello de 
Soutomaior) ten a sua orixe alén 
mar, de Montevideo neste caso. 
O exílio e a emi-

Dous dos monumentos máis coñecidos. O de Castelao en Rianxo e o de Alexandre Bóveda, abaixo, en Pontevedra. 

gración foron pio-

rianxeiro. En Lugo e A Estrada, 
dous monolitos lembran o nome 
do autor de Causas en ruas a el 
adicadas e serven de espazos 
para a celebración de actos co
memorativos. A Fundación Cas
telao prevé abrir en breve o Mu
seo Castelao que ten na rede 
para que os viciños das .distintas 

localidades po
dan incorporar 

neiros á hora de 
inmortalizar en 
bronce a Caste
lao e, de feíto, as 
duas cidades 
americanas te
ñen dos primeiros 
monumentos que 
se lle adicaron. 

Despois da 
ditadura as 
estátuas a 
Castelao 

ruas, nomes, co
léxios ou placas 
comemorativas 
que lembren ao 
galeguista. 

Un dos monu
mentos máis 
agardados foi o 
que ia lembrar a . 
Castelao en Pon
tevedra, cidade á 
que estivo en vida 
tan vencellado. O 
escultor Buciños 
foi o encargado 

Se o de Rianxo 
foi o primeiro mo
numento galega 
a Castelao, o últi
mo inaugurado 
instalouse no 
xardin botánico 

promovíaas un 
sentimento 
colectivo de 
recoñecemento 

do concello de 
Padrón que o recibia de agasallo 
do de Rianxo. Con anterioridade 
a vila natal de Castelao acollia 
un monumento a Rosalia envia
do desde Padrón. Entre Rianxo 
e Padrón, as prazas de Redon
dela, Santiago, A Coruña, Pon
tevedra, Negreira, As Pontes, 
Soutomaior ou Betanzos viran 
erguer estátuas coa figura do 

do deseño da 
obra que lago se 

instalaria nos xardins de Santa 
Maria, na zona monumental da 
cidade. Eran vísperas do Dia da 
Pátria de 1983 e o governo mu
nicipal, presidido por AP senda 
alcalde Rivas Fontán, impedia a 
instalación do monumento apre
sentando atrancos que os impul
sores da homenaxe, a aso
ciación Amigos da Cultura, en-

tenderon como un boicot á ho
menaxe. Unhas mil persoas asis
tiron ao acto de desagrávio no 
dia e no lugar onde estaba pre-

vista a inauguración e despois 
transladáronse aos xardins da 
Seara en Moaña onde, temporal
mente, ~e colocou o monumento. 

Despregaron u~ha pancarta durante a actuación da Banda de Gaitas da Deputación de Ourense 

Os gaiteiros de Soutelo "contra a desprezo á cultura" 
Os mozos gaiteiros de Soutelo 
de Montes xuntáronse o Sábado 
19 de Agosto e despregaro·n un
ha pancarta na festa do gaiteiro, 
que se celebra anualmente en 
homenaxe a Avelino Cachafeiro 
nesta parróquia de Forcarei. De
nunciaban a marxinación dos 
grupos de gaitas en favor da 
Real Banda de Gaitas da Depu
tación de Ourense e da sua pro
xección na música do. páis. A · 
policia municipal interviña na 
festa do gaiteiro para retirar a 
molesta pancarta ainda que non 
pudieron evitar que os concen
trados repartiran panfletos. 

"R.l.P. A nasa cultura está a 

morrer'' era o lema escrito nos 
panfletos repatidos durante a 
festa, da que foi pregoeiro o 
com¡elleiro .Xosé Guiña. O pro
grama incluia para o Sábado a 
apresentación dun libro sobre 
Avelino Cachafeiro, por parte 
do novo director de Política 
Lingüística, Xesus González 
Moreiras e a inauguración dun
ha mostra por parte dun repre
sentante da consellaria de Cul
tura. Foi a actuación principal 
por parte da Banda de Gaitas 
da Deputación de Ourense, di
rixida por xosé Luis Foxo, a 
que provocou a protesta dos 
gaiteiros de Soutelo . "O des
prezo .á nos a ·eultura faise 

Tardou abando Compostela en 
lembrar en pedra a Castelao. 
Foi en 1995 cando a capital de 
Galiza celeb"aba a inauguración 
da escultura de Leiro na carba
lleira de Santa Susana. A pro
posta viña de dez anos atrás, 
cando tora apresentada por un 
grupo de persoas entre as que 
se atopaba Manuel Beiras. 
"Desde este domingo 11 de 
Abril, velai ternos a sorte de que 
un monumento como este, no 
curuto do Castro de Santa Su
sana, nos veña a servir de lem
branza e reflexión, aos galégos 
todos, eneal da figura e humani
dade do naso guieiro" dicia en
tón Manuel Beiras , mentor da 
iniciativa. 

Coa axuda de todos 

Despois da ditadura as estátuas 
a Castelao qparecian aupadas 
maiormente por un sentimento 
colectivo de recoñecemento. 
Fóra a partiFipación dalgun coo
cello, cativa é a preséncia insti
tucional na sua materialización. 
Despois de campañas de subs
cripción popular conseguiron 
tornarse realidade as estátuas 
de Redondela, Negreira e Pon
tevedra. A ese sistema, o apoio 
colectivo en ás veces pequenas 
cantidades de cartas, débese a 
lembranza a Alexandre Bóveda 
en forma de pedra e metal. 

O galeguista asasinado na Ca
eira en 1936 tiña que esperar o 
cincuenta cabodano da sua 
morte para que a cidade de 
Ponteveda, onde viviu boa parte 
da sua vida, abrise os seus es
pazos públicos á sua memória. 
En 1986 por subscripción popu
lar conséguese erguer a estátua 
da praza de Curros Enríquez 
que, desde aquela, acolle a lem
branza anual aos mártires gale
gas. Os impulsores da homena
xe constituirian posteriormente a 
Fundación Alexandre Bóveda, 
impulsora, dez anos despois, do 
monumento na Caeira -concello 
de Poio-, cando se cumpria o 
sesenta cabodano do seu fusila
mento. O Grave e Oleiros teñen 
tamén nas suas prazas lem
branzas para o galeguista e a 
Fundación canta seguir a idea 
que deixou Manuel Beiras de fa
cer un recento de ruas, prazas 
ou placas nas que a xente pode 
ver· inscrito o seu nome. • 

patente por segunda vez na 
festa do gaiteiro'', rezaba a 
pancarta. Aludía ao feito de 
non ter contado cos gaiteiros 
locais para a principal actua
ción da xornada e si en troques 
cunha formación, a da Deputa
ción, criticada por importar o 
seu concepto de música e in
dumentária. 

Tras ser retirada a pancarta, os 
gaiteiros de Soutelo acusaron 
ao PP, que governa Forcarei, de 
"politizar" a festa de homenaxe 
a Avelino Cachafeiro. Os popu
lares. defendéronse diferencian~ 
do entre "institucionalización" e 
"politización". • 



14 SOCIEDADE 
Nº 949 - ANO XXIII ANOSATERRA 24 DE AGOSTO DE 2000 

. A CELEBRACION DO DIADA PATRIA GALEGA EN Bos AIRES TIVO ESTE ANO ACENTO po, 
LÉMICO. A XUNTA DIRECTIVA DO CENTRO GALEGO PRETENDIA QUE O ORADOR DO ACTO 

FOSE UN REPRESENTANTE DA EMBAIXADA DE EsPAÑA, FRONTE AO CRITÉRIO DE PERSOAS 

PROXIMAS AO INSTITUTO ARxENTINO DE CuL TURA GALEGA QUE DEFENDERON A PRE, 

SÉNCIA DO GALEGUIST A HISTORICO FIZ FERNANDEZ. 0 DISCURSO AO FINAL PRONUNCIOUSE 

O 21 DE XULLO NO SALON CASTELAO, E O QUE SEGUE É UN BREVE EXTRACTO DO MESMO. 

Estimado público, a presenza nesté acto dé, 
bese á miña coñecida cultura tradicional, 
mente galeguista. 

No devir cósmico do noso planeta arredor 
do sol, anualmente -ao' se repetiren os mes, 
mos feitos pontuais- celebramos emocio, 
nalmente un novo aniversário. Ao nacer, 

-mos vamos tomando contacto -primeiro- e 
coñecimento -despois- do mundo íntimo 
que nos rodea. Primeiro integrámonos no 
ámbit~ familiar, logo no mundo máis afas, 
tado. E asi como chegamos a ser parte do 
micro,cosmos natural, que en forma de di, 
ma nos rodea como paisaxe física e ao cal 
hai que agregar algo superior que nos ensi, 
nan que se chama Pátria. Todos os pavos 
teñen unha pátria. Uns pavos viven en te, 
rritórios mediterráneos echaos como -o Pa, 
raguai, outros en territórios montañosos, 
como a Suíza, moitos son mariños como a 
Grécia e outros están condicionados· flu, 

. vialmente como Exipto. Galiza reúne na 
sua xeografia todo iso, éoas montañas do 
Noroeste da Península Ibérica rodeadas po, 
lo Oceano Atlántico que acarícia a sua fis, 
terra ou fin do mundo antigo. 

Mais a pátria acrescenta a ist9 o que pode, 
riamos chamar o espírito da natureza ani, 
macla polo espírito do seu povo. Pavo que· 
ten história porque ten cultura própria, e 
a lembranza disto é o que os alemáns cha, 
man patriadálxi.a, ou a dor da pátria ausen, 
te, nostalxia que nós chamamos morriña, 
e que precisamente fai de cada aniversário 
pátrio un sentimento especial de vivéncia 
misteriosa, case sobrenatural: a nosa mo, 
rriña. O próprio Kant quíxoa explicar. O 
sábio médico galega profesor Rof Carba, 
llo, no seu Mito e Realidad.e da Terra Nai, 
<licia que os galegas somos un dos povos 
quemáis intensamente sentimos a nostál, 
xia da terra nativa. "Todo bo galega -afir, 
ma- camiña pola vida con isa espécie de 
estrano meigallo". Se a isto engadimos 
que Hipócrates, o pai da medicina, dicia 
que o mellar medicamento para sobrelevar 
os achaques da vellez era retomar para pa, 
-sar unha tempada no lugar .de orixe -se for 

SERGALEGOS 
FIZ ANTONIO FERNANDEZ 

posíbel, na mesma época do ano-, quer di, 
cer, o regreso ás fontes, comprendemos o 
significado profundamente místico que 
ten para nós a celebración, asi reunidos 
nunha comuñón espiritual, a comemora, 
ción anual do noso Dia da Galiza. Por iso 
dicimos que o que nace na Galiza é gale, 
go, pero o que ademais patrioticamente 

·· ama a sua Galiza natal, os próceres da no, 
sa cultura chamárono 
sempre galeguista. 

sús Canaval, Manuel Martínez Lamela, 
Bieito Cupeiro, o Dr. Alberto Vilanova, 
Afonso Femández Prol, Campos Couceiro, 
os irmaos Blanco Amor. Avelino Díaz, 
Cláudio Femández, Dani~l Nogueira, Ma, 
nuel Corbacho Monteagudo, Xoán Manuel 
Pérez, Manuel Pedreira, Maximino Reí, 
Xosé Bieito lglésias, Arturo Cuadrado, o 
case centenário Ricardo Flores, Valeriana 

· Saco, António Gó, 
mez, Luís Guede, Va, 
lentín Femández ... En 
fin, o escultor Domin, 
gos Maza, que me in, 
troduciu no mundo da 
pintura xunto con 

Mais a Galiza non é 
unicamente unha emo, 
ción renovábeL Galiza 
como povo é unha na, 
ción e, portante, ten 
un conteúdo histórico 
[ ... ]. 'Os galegas o que 

Osar Vaz. Non debo 
esquecer os arxentinos 
galeguistas. En primei, 
ro lugar o Dr. Afonso 
Díaz Trigo, que me 
iniciou no estudo da 
história da Medicina, 
o Dr. Pedro Prado, o 

Non me consideraría 
satisfeito coÍ:nigo mes, 
mo se aproveitando a 
miña presenza neste 
aniversário do Día da 
Óaliza non fixera unha 
evocación á memória 
dos que lonxe da nosa 
terra me fixeron pervi, 
ver a sua presenza nun, 
há comunidade de ide, 
ais que oxalá perdure 
nas xerazóns futuras 
dos seus descendentes. 

somos, moito ou 
pouco, sempre o 

conseguimos polo 
no so próprio esf orzo 

,, pintor Luís Seoane ,de 
• quen se realiza arestora 

unha exposición re, 
trospectiva no Museu 
Nacional de Arte Mo, 
<lema'. Lembro ter si, 
do o orador nunha das 
home~es que se ren, 
deron no Centro Ou, 

Alén de Castelaó, An, 
tonio Alonso Rios, Suárez Picallo, Elpídio 
Villaverde; quero lembrar hoxe perante to, 
dos vostés aqueles que veñen á miña me, 
maria en tropel, sabendo que xa esquezo al
guns a quen pido perdón: son eles Manuel 
Puente, cuxa filla Rosa é un exemplo de 
fidelidade filial, António Alonso Pérez, os 
doutores Ramón Rei Baltar 'º médico poe, 
ta, e 6 Profesor Gumersindo Sánchez Gui, 
sande, ex,decano da Faculdade de Medid, 
na de Zaragoza a quen tiven a honra de 
render homenaxe no ateneu de História da 
Medicina da Faculdade de Medicina de 
Buenos Aires; señores Daniel Calzado, Xe-

rensano. 

_ Alén de termos un 
idioma próprio, hoxe consagrado, ternos os 
galegos como resultad<;> da secular asimila, 
ción dos primitivos habitantes --0s celtas, 
os suevos e outros rastos de menor contia
unha maneira de ser, de actuar e de convi, 
ver que sempre trascende pola sua moral. O 
que somos, moito ou pouco, sempre o con, 
seguimos polo naso próprio esforzo. Así_ so, 
mos os galegos que un dia como hoxe nos 
reunimos xunto coas autoridades deste 
Centro para seguir lembrando a nasa ama, 
da Galiza. · 

Terra a Nasa!• • 

NOVIDADE 

Frz FERNANDEZ, 

UN HO~ 00 CONSELLO DE ÜALIZA 

Fiz -António Femández é orixinário dos Aneares. 
Nascido no concello de Cervantes en 1916, con 
s6 cinco anos emigrou coa sua família á Arxenti, 
na. Compaxinando traballo e estudo, conseguiu o 
doutoramento en Medicina pola Universidade de 
La Plata en 1943 e desde entón altemou o com· 
plemento da formación académica coa prática ~, 
nitária en diversos hospitais bonaerenses. En 
1973 incorporouse á docencia e obtivo a cátedra 
de História da Medicina na Universidade Na
cional de Buenos Aires. Como resultado do seu 

labor investiga, 
dor, Fiz Femán· 
dez conta con 
numerosas obras 
publicadas: Cara 
a unha medicina 
sen fronteiras 
(1952), Antropo
loxia, cultura e 
medicina indíxena 
en América 
( 1977) e Propos
t.as para a educ~ 
ción e a cultura 
(1981) entre ou
tras. A Aso
ciación Médica 
Arxentina e a 

Sociedade Arxentina de Historiadores distinguí
rono co título de membro vitalício. 

Desde a mocidade, senda un estudante universitá, 
rio, Fiz Femández estivo vinculado con ootábel 
protagonismo en todas as instituizóns representati· 
vas do nacionalismo galego no exilio bonaerense. 
Coa chegada de Castelao, participou da fundación 
da Imumdade Galega -a institución catalizadora das 
actividades políticas do galeguismo. En 1946 ta
mén estivo en primeira liña e foi membro funda
cional da Comisión Intersocietária de Entidades Ga
legas, organismo encarregado da coordenación da 
comemoración das datas patrióticas: Banquete de 
Conxo, Dia da Pátria, Dia dos Mártires .... Desde o 
11 de Xullo de 1960, con Antón Alonso Rios -co
mo Secretário Xeral-, Ramón Suárez Picallo e El
pídio Villaverde, foi eleito Conselleiro dentro do 
organigrama do Consello da Galiza, responsabilida
de que renovou en 1963. Na actualidade, con Ri
cardo Flores e António Mendez, é un dos patriar
cas da asociación Amigos do Idioma Galego, a insti
tuizón que mantén permanentemente os curso de 
idioma ao servizo da colectividade e que periodica
mente edita a revista Adigal. + 

Historia de Galicia infantil 
P.V.P. 1200 pta. 

Á VENDA EN QUIOSQUES E LIBRERIAS 
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Máis de 200 persoas concéntranse di ante da praza para protestar contra o espectáculo 

A política cultural do PP 
déixanos unha bochornosa fin de semana toureira en Bueu 
9<>- SANTI CARBALLIDO/ 

IVÁN G. RIOBÓ 

Bueu tamén tivo a sua toura
da. Despois de Pontevedra, 
de Sárria, de Noia e da Coru
ña correspondeulle a este 
concello morracense comple
tar o ciclo de verán taurino no 
noso país. O Sábado 19 e o 
Domingo 20 de agosto unha 
"becerrada" e un espectáculo 
cómico-taurino deron por fe
chada esta penosa e lamentá
bel travesía. 

Máis de duascentas persoas 
protestaron no exterior da pra
z a-circo montada no parque 
empresarial de Bueu. A mani
festación, convocada pala Pla
taforma Antitaurina Galega a 
xeito de festa popular alternati
va á corrida de tauros, estaba 
formada maioritariamente por 
mozas e mozos desta vila. En
tre lemas como "Touradas son 
tortura, nen arte nen cultura" e 
consignas como "iAsasinos, ig
norantes!" os manifestantes diri
xian os seus berros cara ao in
terior do recinto, onde se distin
guia os promotores da corrida 
de tauros, entre eles o alcalde, 
o popular Tomé Barreiro, o con
celleiro de Cultura, Manuel Frei
re e a concelleira de Turismo, 
Miluca Quintela. O evento con
tou cun orzamento aproximado 
de sete millóns de pesetas, dos 
que, segundo membros da Pla
taforma Anütaurina, "seis foron 
postas polos hostaleiros de 
Bueu e un polo próprio conce
llo." Eva Bastón, membro deste 
grupo, subliñaba a particular vi
sión que desde o governo muni
cipal teñen do lecer e da cultu
ra, "negan cartas para concer
tos, para deportes. Non queren 
organizar o campionato de traí-

A oposición popular marc:ou o desenvolvemento das touradas. 

ñas, que foi ao final para Can
gas, e, sen embargo, traen esta 
barbaridade." 

Fracaso ·bárbaro e 
estrepitoso 

A afluéncia de púb.lico non che
gou nen á metade do aforo pre
visto de tres mil persoas e mes
mo calquer observador notaba 
máis espectáculo cara a fóra que 
cara ao interior da praza. Os pre
zos da tourada tamén foron ob
xecto da irónica protesta dos ali 
congregados. As entradas custa
ban cinco mil pesetas a mais ca
ra e mil pesetas a mais económi-

s.c. 

Contemporáneos 
e primitivos 

Unha das actividades mais antigas que se lle lembran á espécie hu
mana dende os seus primeiros asentamentos foi a caza pola supervi
véncia. Aqueles "protohomes" de longas e povoadas greñas e pro- · 
nunciada xiba procuraban o seu alimento e o das suas comunidades 
na tenra carne crua de calquera incauto herbívoro ceibo na nature
za. Aqueles metais punxentes non tiñan mais motivación "artística" 
que a que <litara coa sua lóxica esmagante o estómago dos cazado
res. O espectáculo nunca foi a caza, o alucinante, o dionisíaco de 
verdade era a bacanal despois da caza. A festa era a ledícia de gozar 
do alimento, non da penúria de ter que cazalo. 

Xa postes no noso tempo, a anos luz daquelas bestas humanas limos 
nun xomal hai uns días a notícia de que o concello de Bueu "solici
tará o título de Capital do Polbo tras a.festa de degustación <leste 
cefalópodo", que terá lugar o vindeiro mes de setembro. Resulta cu
rioso reparar na peculiar gastronomía que van poder gorentar e ho
menaxear estes días nas hostalerias de Bueu, xa que por todos é sa
bido que despois das touradas, os habitantes das zonas que as alber-
gan poden degustar a carne dos malogrados animais nas camicerias 
do lugar. Resulta tamén singular a relación que isto semella ter coas 
aspiracións de sospeitosá capitalidade dalguns xefes e xefas de tribo 
(ou de manada) da devandita vila. E é que algo que ninguén dubida 
é que queda moi moderno, moi culto e moi tecnolóxico ser Capital 
do Cefalópodo e Capital do "Torismo" de sangue do Morrazo. Non 
foi de estrañar que, nembargantes, sempre houbese alguén disposto 
a berrarlles "¡Ignorantes, ignorantes!".+ 

ca, precisamente para os máis 
cativos. Os manifestantes chega
ron a berrarlles aos¡ organizado
res "¡corruptores de menores!" 

A pesar disto, Xabier Castro, vo
ceiro da Plataforma Antitaurina 
en Bueu mantén certo pesimis
mo respeito a unha posíbel re
capacitación dos responsábeis 
.do concello e di que "dende que 
a Plataforma Antitaurina empe
zou a facer tarefa de divulgación 
e a dicer que era un espectácu
lo macabro non teñen outra tei
ma que seguilo facendo". Castro 
sinalou, en relación aos dirixen
tes municipais, que "xentes da 

sua militáncia arrincaron os na
sos cartaces da rua e no pleno 
do concello botáronnos enriba a 
policía municipal aos dez segun
dos de despregarmos a pancar
ta antitaurina. Esa é a sua idea 
da toleráncia e do respeito." 

A re·sposta do alcalde Torné Ba
rreiro non se fixo agardar-e má
lia a evidéncia da penúria dos 
resultados non dubidou en afir
mar a sua disposición a conti
nuar coa celebración das toura
das. A razón brandida por Ba
rreiro referiuse a repercusión 
mediática: "Bueu nunca saiu 
tanto na prensa."• 

Esta imaxe poderia facerse habitual nos veráns de Bueu: 

Algo máis 
ca unha 

. / . inxerenc1a 
cultural 

O PP deu un paso máis no seu 
intento de demostrar que cul
turas alleas á nosa teñen re
servado un espacio privilexia
do no noso país. O absurdo é 
que estes señores teimen en 
importar precisamente un dos 
exemplos máis execrábeis da 
cultura española, un espectá
culo que converte en negócio 
o sufrimento de centos de 
animais. O resultado eviden
ciou que, por moito que quei
ran subvencionar con fundos 
públicos "acontecimentos 
culturais" deste tipo, a xente 
non traga. 

O balance non pode ser máis 
negativo: nen 1.500 persoas 
acudiron nos dous dias duran
te os cales se celebrou o es
pectáculo taurino en Bueu a 
pasada fin de semana (a "pra
za móbil" tiña capacidade pa
ra unhas 3.000 persoas). Alén 
cliso, máis de 200 persoas con
centráronse diante da praza 
para protestaren contra a ce
lebración da tourada, nun ac
to convocado pola Plataforma 
Antitaurina. lsto pon de ma
nifesto a oposición popular a 
celebracións deste tipo. 

Non cabe dúbida de que Ma
nuel Freire (concelleiro de 
cultura de Bueu) debeu ter 
poderosas razóns para organi
zar un "evento cultural" de 
tamaño calado. Os motivos 
non deberon ser outros que 
promocionar a cultura, ache
gándoa á xente. Que cultura? 
Os eventos taurinos constitú
en un importante negócio ho
xe en dia. Ao redor da morte 
pública <lestes animais mó
vense grandes intereses eco
nómicos que o .Concello de 
Bueu non deixou escapar. O 
que é intolerábel é que se uti
licen cartos das arcas públicas 
para sufragar os gastos dun 
acontecimento que vai servir 
para que intereses privados lo
gren pingües beneficios. 

Resulta irrisório que tenten de 
familiarizamos co que os teó
ricos da nación española cha
man "festa nacional". A nos a 
cultura non ten nada que ver 
con iso. No noso país non 
existe unha tradición vence
llada á morte pública dos tou
ros . Hoxendia as touradas son 
algo máis ca unha inxeréncia 
cultural, constituen unha cas
te de colonización.• 
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AS VIAXES llTERÁRIAS 

Carta que o escritor Suso Para
dela lle envía a súa compañeira 
Lucrecia Vargas lago de aceptar 
a proposta do editor para escribir 
un libro de relatos sobre o Bar
banza, un relato por concello, 
agás o de Noia, que desenvolva 
algunha das singularidades pro
pias dos mesmos. Suso Paradela 
levaba meses confinado nunha 
reclusión voluntaria na súa casa 
de Ourense, náufrago entre o fei
xe de libros, · folletos turísticos, 
mapas, literatura da zona, toda 
unha recompilación que atinxía 
dende a prehistoria ao remate do 
século XX, un trabal/o duro nun
ha peregrinación ficticia palas pá
xinas. Así, coa intención de eludir 
a evidencia diaria desa rutina vul
gar, desa situación parasitaria, 
decidiu facer unha primeira visita 
para confirmar a/gunhas das his
torias /idas nos libros e, tocado 
por unha dolménica ilusión, saíu 
unha tarde coas miras de facer 
noite en Noia e, de mañá, no 
concello de Lousame, principiar 
unha breve viaxe literaria que lle 
fose descubrindo esas realidades 
físicas que fomentaban os libros 
enviados polo editor. 

Querida Lucrecia: 

Dende un outeiro que me permite 
ver cómo o mar morre de horizon
te, escribo a xeito de diario e·sta 
miña viaxe de a penas dous días 
que me confirmou aínda mái~ no 
meu desexo de escribir o libro. E 
aproveito este solpor sonense pa
ra animarte a que me acompañes 
na vindeira andaina por este pa
raíso que acolle, coma unha nai 
vizosa, a serra da Barbanza. 

Onte, denantes de saír cara ao 
mosteiro de San Xusto de Toxo
soutos, almorcei na fermosa pra
za do Tapal de Noia, e gocei dun 
esplendoroso amencer que era o 
presaxio feliz do que máis tarde 
os meus ollas ían ver. Cando me 
apeei do coche e vin ao fondo o 
asomo pétreo do cenobio, o pei
to viróuseme accidentado pola 
emoción. Sabía que do aspecto 
monumental non había moito 
que tirar -o claustro románico foi 
vendido no primeiro cuarto do 
século XX por dúas mil pesetas 
e trasladouse en carros de bois, 
pedra a pedra, ao pazo da Pena 
de Ouro- pero si me sorprendeu 
a fermosura do contorno e as 
fervenzas do río San Xusto que 
por tras do cemiterio ergue un 
misterioso arrolo de frescura. Alí, 
diante dunha poza, abrazado pa
la paisaxe íntegra, lin en alto al
gúns versos do cura de Fruíme 
que vivira no século XVIII e que 
sen dúbida aínda é o personaxe 
máis sobranceiro _da historia do 
concello. Abandonei o mosteiro 
coa arreminada decisión de vol
tar axiña e entrei por Portobravo, 
a capital deste concello orfo de 
centro urbano, e fun bater á al
dea de Castro onde baixei ata o 
río Vilacova para ver o castro 
celta e unha das papeleiras máis 
importantes que fundara o xeó
grafo galega Domingo Fontán, 
fábrica na que se producía o pa
pel do Estado e a famosa carta 
xeométrica de Galicia. Emocio
nado desta obra da ilustración 
furada de fiestras para a seca do 

papel, ~vancei coa presencia 
oculta do río entre a mesta vexe
tación e virei á esquerda cara a 
Lesende para ver a ponte medie
val. Preto de alí, sería doado 
chegar aos petroglifos pero cum
príame o tempo e de novo na al
dea de Vilacova, seguín e fun 
deixando atrás as aldeas de 
Comparada, Xestoso e Aldarís 
bañadas polo silencio labrego 
dunh? paisaxe intacta que me le
vou por unha pista á esquerda 
ao cume da Muralla. Dende alí, 
sentín outra volta o abraio da 
paisaxe panorámica que domin·a
ba a ría de Arousa, Rianxo, a se
rra da Barbanza, as rías de Pon
tevedra, de Muros e Noia, a vea 
fermosa do río Ulla e mesmo 
Santiago de Compostela, ao. lon
xe. Impresionado, descendín e 
cheguei ás estremas líticas que 
dividen os concellos veciños: 
Lousame, Dodro, Rois e Rianxo. 

Ás once, baixando da Muralla en-· 
trei -no Araño e unha vella alomba
da pola artrose indi9oume que o 
hórreo máis longo de Galicia esta
ba no lugár de Traba. Gustoume 

. esta obra da arquitectura popular 
como tamén·o pombal derruído 
que aínda resistía ao tempo entre 
a· medra rápida dos eucaliptos. 
Crucei o río Te e, en Asados, pa
rei diante ·da casa do vangardista 
Manuel Antonio para ler un poe
ma de Catro a Catro. Poucos con
cellos de Galicia atesouran unha 
morea tan grande de escritores 
egrexios: o Chariño, Castelao, os 
Dieste, Rey Romero, Brea Sega
de, Roxerius, ... lmaxinei os últi
mos días da enfermidade do poe
ta, os estralos da súa tose rota, in
fartada de tuberculosa, coma poe
mas esganados, fumando con co- . 
biza na súa pipa lendaria. Cando 
entrei en Rianxo, virei á esquerda 
na procura da praia de Tanxil, 
cunha alameda teitada de pláta
nos e un fermoso paseo que fo
menta o silencio e abre as portas 
da . imaxin~ción. Dei un paseo ata 
onde se ergue a virxe rianxeira, 
que mira á paz das augas man
sas, e pensei nas palabras de 
Castelao que avisaban de que es
ta terra ía ser fecunda en artistas 
vendo as causas dende aquí: 
Ubérrima diría eu. 

Volvín á vila e deixei o coche na 
praza de Castelao, o.u Campo, 
case por baixo da ermida de Nª 
Sª d~ Guadalupe, a patroa das 
festas, unha capela que se er
gueu no XVII sobre outra máis 
antiga chamada W Sª da Cruz e 
dende mediados do XIX acolle a 
imaxe da Virxe de Guadalupe re
alizada en 1773 polo escultor 
rianxeiro Fray José de Santiago. 

A primeira sensación que tiven foi 
a de estar diante dunha vila con 
historia, unha vila na que nadaba 
unha certa melancolía pétrea. Por 
riba da praza, unha alameda con 
balaústres a xeito de miradoiro; a 
casa do Concello tamén vi:X:iante, 
de cara ao mar. Pola rúa de Abai
xo, a mesma impresión doce de 
percorrer o tempo deica chegar á 
casa de Castelao, e a uns metros 
a de Rafael Dieste, quen un pou
co máis adiante empresta o neme 
a unha fermosa e acolledora pra
za. Senteime nunha terraza é 
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Castro de Borona 

apalpei a historia. 
Fronte miña, o pazo de 
Paio Gómez Chariño, 
primeiro Señor de 
Rianxo e poeta do 
mar, que de primeiras 
só tiña unha única to
rre. Posteriormente, un 
dos herdeiros, tamén 
poeta, ·don Evaristo 
Martelo, arranxouno e 
deulle nome. Hoxe 

Senteime nunha terraza e apalpei a histori a. 

f mnte niiña , o pazo de Paio Gómez Cha riño, 

primeiro Señor de Ria nxo e poeta do mar. 

Hoxe acolle a biblioteca e ofrece unha fa ntástica 

solaina de balaústres sostida por gra ndes 

Madrid para fornece
re n os xantares da 
Casa Real en tempo 
de Coresma. 

Na praia de Car ra
gueiros hai un fermo
so areal que canta cun 
excelente paseo de 

· madeira e unha auga 
limpa e fría. Non moi 
lonxe está Cabo de 
Cruz unha pequena 

canzorros. 

acolle a biblioteca e 
ofrece unha fantástica solaina de 
balaústres sostida por grandes 
canzorros. No medio da praza, un 
cruceiro; á esquerda, casas con 
fermosas galerías e á dereita, su
bi ndo uns banzos de pedra, a 
igrexa parroquial de SªComba, 
construída no XV, con engadidos 
arquitectónicos posteriores como 
o gótico, plateresco e barroco. 

Baixei polo Consistorio Vello ca
ra ao mercado municipal, obser
vei o varadoiro, o paseo da Ri
beira e collín o coche para ir en 
cinco minutos a Taragoña. Alí fi
xen xantar en Casa lsolina, un 
restaurante con boa cociña e ex
celente trato. 

Pouco antes de chegar a Cespón, 
fun ver a lingua de tel'ra que se 
mete no mar chamada punta Nei
xón, onde fican, entre silveiras e 
plásticos, restos duns castros nos 
que se atoparon materiais de fe
rro que trasladan a súa pertenza 
ao final da. ldade de Bronce. 

Máis adiante, comprobei o cru
ceiro triple de Cespón, algo sen
lleiro en Galicia que adoitaba ser 

remate dos Via Crucis campes
tres en tempos pasados. A igrexa 
de San Vicenzo, de planta romá
_nica, deixoume a pegada dunha 
boa restauración; no interior con
serva un baldaquino de estilo gó
tico tardío, con arcos e un escu
do coa cruz dos Ribadeneira. 

A sensación de calor medrou ao 
entrar en Boiro, unha vila orienta
da ao sur e amparada dos ventas 
por esa gran parede que é a se
rra: Boiro ten dúas partes ben di
ferenciadas: a parte vella, cruza
da polo camiño Real, ou Camiño 
Vello, berce da vila, onde están 
algunhas das páxinas da historia: 
igrexa de SªBaia, Pazo de Fonte
neixe, a Casa Rectoral, a da Te
nencia ... ; e a parte de abaixo, xe
ometricamente urbana, con cobi
zas de pequena cidade. Ache
gueime a Abanqueiro, unha fer
mosa aldea mariñeira que, entre 
os séculas XVI e XVIII era o prin
cipal subministrador do Escabe
che Real de Ostras. Os expende
dores, a cambio de certos privile
xios como a exención do servicio 
militar, remitían as ostras en cai
xas de carballo que é'hegaban a 

vila mariñeira con porto, onde 
asoman os restos arqueolóxicos 
do castro do Achadizo. E volvín a 
Boira para ver o longo areal de 
Barraña, unha praia que, cunha 
boa xestión na súa limpeza, po
dería ser unha das praias urba
nas máis impresionantes de Es
paña, con piñeirais, céspede e 
augas mansas. Camiñei un pou
co polo seu paseo e agradecín a 
sombra alta dos pinos e o acou
go da tarde calorosa. Pregunteille 
a un vello cánto tardaría en che
gar a Cubelos -hai restos da cal
zada romana Per Loca Marítima 
que seica atravesaba a serra e, 
preto de alí, a fervenza do Cadar
noxo-, pero a información engue:
dellada do vello fíxome desistir e 
abondoume con ver de lonxe a 
torre de Goiáns, antiga fortaleza 
medieval que pertenceu a unha 
das estirpes máis sobranceiras . 
do nobiliario costeiro galega, e 
abandonei Boiro en dirección á 
Pobra, apegado ao mar, pasando 
primeiro por Escarabote, outra al
dea mariñeira cun porto entraña
ble e unha importante poboación. 

Cheg~ei á Pobra ás seis da tar-
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de, á Viana del Prior que bautizou 
Valle lnclán nas súas obras, fu
sión dunha vila mariñeira e outra 
poboación aristocrática, como me
llor escolma que se pode facer da 
ría, con·xugando montaña con 
praias calmas, pazos con humil
des construccións populares. 

Subín ao monte da Curota, o mellar 
miradoiro de Galicia, e a indumenta
ria tesa das historias dos libros es
piuse diante deste mapamundi acti
vo e impresionante. A sensación de 
liberdade é inmensa, semellante ce
cais á do cabalo barbancés, caste 
autóctona e robusta que convive 
coas vacas salvaxes, cabalas que 
andaron a sementar as Américas 
na época dos reis católicos. 

Na taberna de Rosa, axudado pola 
sensación de estar como na casa 
dun fami liar, ceei unhas ameixas 
saborosas e unha raia formidable, 
acompañadas dun bo Albariño ca
seiro e, sen caer a noite aínda, fi
xen un histórico paseo dixestivo 
polo núcleo urbano, preñado de 
monumentos sobranceiros: a Casa 
Grande de Aguiar, o pazo do Cou
to, do século XVIII , cunha fachada 
barroca e un soportal de seis co
lumnas que sostén unha galería de 
estilo compostelán, a igrexa parro
quial de Santiago do Deán e, no 
barrio do Caramiñal, a torre Ber
múdez, do XVI que acolle o Museo 
Valle lnclán,o pazo de Torres Xun
queiras, un edificio do XV erguido 
sobre unha antiga fortaleza medie
val e que conserva o nome dun 
dos seus fundadores, Fernán Mar
tín das Xunqueiras, señor e xuíz 
da vila do Caramiñal. Fóra da vila, 
na ribeira da enseada da Mercede 
están as ruínas do pazo deste 
mesmo nome onde Valle lnclán si
tuou algunhas das escenas de Co
medias Bárbaras e Romance de 
Lobos, páxinas que lembrei máis 
tarde mentres tomaba café nun bar 
da fermosa praia de Lombiña e a 
noite xa era unha evidencia. Esgo
tado, axiña p~guei no soño no ho
tel Lombiña. As nove da mañá xa 
eu deixaba a praia da Coma e visi
taba o porto de Palmeira, os pena
dos de punta Aguiuncho, onde se 
abre unha praia recollida e fermo
sa que se chama Río Azor. Máis 
adiante a praia longa de Coroso, 

Pazo da Hermida 

xa na cidade de Ribeira, título con
CE!dido polo rei Alfonso XI 11 por" mor 
do seu desenvolvemento industrial, 
comercial e tamén polo heroico 
comportamento dos seus habitan
tes no naufraxio do buque Santa 
Isabel encallado na illa de Sálvora. 
A pouco máis dun quilómétro, no 
monte Castro érguese o titánico e 
anfibio penedo da Ra coma un mi
radoi ro espectacular que, nunha 
céltiga ollada, abrangue con minu
ciosidade a lagoa e marismas do 
Carregal , a impresionante praia do 
Vilar, as dunas de Corrubedo, úni
cas en Galicia que, coma unha de
sértica mentira, desafían ao Atlánti
co, Aguiño, o monte Tahúme, a illa 
de Sálvora infartada de lendas e 
na que Cabanillas localizou as fan
tasías de Merlín e os soños do rei 
Artur nas súas sagas de "Na noite 
estrelecida", ou o faro cantado por 
Fermín Bouza Brey: "O faro de Co
rrubedo, co seu ollar largasío, ¡ay 
amor! Púxome medo". 

Preto de Corrubedo, no lugar de 
Bretal dei co dolmen de Axeitos e 
sentín un arrepío histórico diante 
deste emblemático monumento do 
megalitismo galego e cuspín en alto 
os adoecidos versos do escritor Ote
ro Espasandín dictados pola sauda
de: "vello dolmen ¿estás aínda en 
pé, alá n·o ermo, entre xestas e ur
ces, c~ntando os teus segredos?". 

Xa no concello de Porto do Son, 
pródigo en praias e cuadrantes, 
achegueime á fermosa praia das 
Fumas, onde o mar asoma con to
da a súa fortaleza, e dei un paseo 
polos arredores das lagoas de Xu
ño e Muro, acubillo de aves migra
torias e gran interese ecolóxico. 
Fixen xantar na terraza do Bar 
Fumas, coa ollada perdida na 
praia do río Sieir~. A pesar da ca
lor, animeime a camiñar deica a 
ponte rormma de Xuño. 

Dende a estrada a penas se ve un
ha pequena parte da praia de Sei
ras ou Seilas, en Queiruga. Aquí 
atopárase unha lápida funeraria ro
mana que hoxe está na parede de
reita da igrexa parroquial. Da outra 
banda da estrada, en Tarrío, hai un 
petroglifo onde convive a arte dos 
labirintos, navallas e cérvidos coas 
inscricións recentes dos gamberros. 

Ás seis da tarde baixei a Arealon
ga, unha fermosa praia nudista 
que está preto do Castro de Baro
ña, unha xoia da cultura castrexa, 
que ocupa a totalidade dunha pe
nínsula . Aquí, nesta punta do 
Castro, varrido das bategadas do 
mar que traballan, sobre todo, os 
cantís do oeste, é moi probable 
que sitúe un dos meus relatos. 
Este recinto, ateigado de edifica
cións, estimuloume a imaxinación 
e, musgando os ellos, crin restau
rar, por un intre fuxidío, a vida na: 
tribo dos Presamarcos que habita
ron este enclave estratéxico. 

Volvín ao coche e ·cheguei aquí, á 
ermida de Nª Sª da Misericordia, un 
outeiro ou atalaia, onde hai vestí-

. xios dun antigo castro e se contem
pla o Monte Louro e este solpor im
presionante que fai que o meu lapis 
corra vertixinoso sobre a superficie 
branca deste papel. Quérote. 4> 

Suso Paradela Soneira 

PENÍNSULA 
ANOSATERRA 

O PP segue a buscar disculpas para non sentar na mesa que propón lbarret.xe. 

O PP resístese a participar a pesar da exclusión de EH 

lbarretxe intenta lanzar 
un novo foro de debate 
entre os partidos bascos 
-<> x.c. 

O lehendakari parece tomar 
de novo a iniciativa e á espera 
da chegada do novo curso 
parlamentar en Gasteiz, que 
decidirá a continuidade doga
binete, lanza a idea dun novo 
espácio de debate, mentres 
PNV e EA estudan a posibili
dade de excluir a EH de Liza
rra por non respeitar acordos 
de condea da violéncia toma
dos no seu do foro. 

O asesinato de dous gardas ci
vís en Huesca acelerou a posi
bilidade de que a situación de 
bloqueo que se vivía nos últimos 
meses comezase a romper. O 
ministro do Interior, que se ne
gou á iniciativa do PSOE de 
reunir a todos os partidos no· 
Congreso dos Deputados, anun
ciou que os recibiria un por un 
na sede do Ministério, incluido 
ao portavoz do PNV lñaqui Ana
sagasti. 

lbarretxe pola sua banda anun
ciou unha nova convocatoria 
dos partidos, da que ficaria ex
cluida EH "por non respeiíar o 
direito básico á vida". Pero o 
que ás poucas horas da morte 
dos gardas civís semellaba un 
consenso para esa reunión, con 
un inaudito lturgaiz admitindo 
qúe iría a unha reunión "sempre 
qúe non esteña EH", comezou a 
ser matizado ao pouco tempo, 
tomando pé nunhas declara
cións de Joseba Egibar. O por
tavoz do PNV manifestou que "o 
respeito aos direitos humanos e 
que a sociedade basca decida 
libre e democraticamente", se
rian as premisas para un posí
bel novo foro de partidos, foi in
terpretado por Nicolás Redondo 
como "unha cambadela" e Ja
vier Arenas decentado voltou a 
esixir "como condición indispen
sábel" unha ruptura formal do 
PNV con Lizarra. 

Porén, a afirmación de Joseba 
Egibar coincide co guión de mí
nimos que lbarretxe entregou a 
primeiros de xullo a todas as 
formacións políticas. Ali falaba 
de "impulsar xestos de disten
sión e- de normalización do con
fl i to mediante un compromiso 
dos partidos sobre dous peares 
básicos: respeito aos dereitos 

humanos e compromiso de utili
zación das vías exclusivamente 
políticas e democráticas para a 
defensa das ideas". lbarretxe ta
mén trataba de buscar un punto 
de equilíbrio entre as diferentes 

· posicións "respeito ao construi
do até agora, ao que hoxe so
mos, aos ámbitos xurídico-políti
cos que nos ternos dotado, para 
desde esta realidade decidir li
bre e democraticamente o que 
queremos ser no futuro". 

Estas duas premisas coinciden 
no básico coa mesa de diálogo . 
proposta no seu dia polo PSE
EE, através de Jesús Eguiguren 
e Rodolfo Ares, na que se · 
avogaba pola criación dun novo 
foro de diálogo con todos os 
partidos, incluido EH "se renún
cia. ao apoio ao terrorismo ou a 
sua connivéncia con el". Rodolfo 
Ares, portavoz do Grupo Socia
lista no Parlamento basco en
tendía que "logrado ese acordo 
de mínimos se podía abordar, "a 
discusión desde a aceitación 
das reglas do xogo democrático, 
o Estatuto e a Constitución que 
teñen previstos mecanismos de 
cámbio de todo o noso ordena
mento xurídico". 

A opinión de Letamendia 

O que foi primeiro deputado 
abertzale en Madrid, Francisco 
Letamendia, hoxe profesor ..de 
Ciéncias Políticas na Universi
dade Autónoma de Barcelona, 
valorou alguns dos aco.ntece
mentos recentes en Euskadi 
nun curso sobre o futuro da es
querda celebrado en Jaen. Leta
m en d ia considera que unha 
grande parte de militantes de 
HB estarían "horrorizados pola 
ofensiva sanguiñenta que está 
desenvolvendo ET A", facendo 
fincapé na relativa falta de asis
téncia ás homenaxes aos mor
tos na explosión de Bilbao con
vocadas "cando HB ten chega
do a . concentrar unhas 100.000 
persoas nalgunhas das manifes
tacións que realizou outrora". 
Para Letamendia a sociedade 
española ten unha "visión me
diática 'falsa" porque "ETA se 
atopa · nun momento de grande 
desprestíxio non só no seo dos 
partidos nacionalistas como 
PNV e EA, senón tamén dentro 
da prápr.ia HB". + 
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Descóbrese que un 
guineano morreu 
maltratado nunha 

• • t • com1sar1a canar1a J ' / 
¡ i I 

Despois de catro meses de 
travesía polos labirinto's / 
xudiciais das lllas Canárias, 
Amélia Fonseca conseguiu 
que se lle fixese unha nova 
autópsia a seu irmán 
António, orixinário de Guinea 
Bissau, morto durante a sua 
estáncia na comisaria de 
policía de Arrecife, en 
Lanzarote. Na primeira proba 
forense que se lle realizara, 
en Maio, os xuíces 
decretaran que o . 

'falecemento se producira por 
inxestión masiva de drogas. 
Agora, no novo exame, os 
doutores atoparón defectos 
de forma e diagnosticaron 
que a morte se produciu por 
un forte golpe na caluga 
cando estaba na delegación 
policial. O grupo parlamentar 
do BNG apresentou o 
pasado 23 de Agosto a 
comparecéncia do ministro 
do Interior, Jaime Mayor, 
para que explique como é 
posíbel que este cidadán 
africano morreu asasinado 
nunha comisaria cando 
pasaba as suas vacacións 
nas Canárias. + 

A Generalitat pagaralles 
unha indenización aos 
presos polí~cos durante 
o franquismo 

A Generalitat de Catalunya 
aprobou unha partida 
orzamentária para todos 
os empadroados no seu 
território que pasaran 
alomenos un dia nos 
cárceres franquistas por 
motivos políticos e que 
fagan os 65 anos antes de 
fin de ano. O Governo 
catalán pagaralles aos 
interesados ou ás suas 
famílias 150.000 pesetas 
mensuais se pasaron 
menos de seis meses, cifra 
que pode chegar ao millón 
dependendo da condena.• 

A ONU sinala que 
o sistema penal español 
wlnera a-lexislación 
internacional 

A denúncia partiu do Comité 
de Direitos Humanos da 
ONU, que estima que a 
vulneración vén dada da 
imposibilidade de recorrer o 
fundo dunha senténcia 
diante do Tribunal Supremo. 
Este tribunal unicamente 
examina os aspectos formais 
e legais, pero non volve a 
examinar as probas do 
xuízo, polo que na prática 
non hai unha segunda 
instáncia xudicial. A 
declaración da ONU, que 
obrigará a cambiar a Leí de 
Enxuizamento Criminal, 
produciuse despois dunha 
queixa dunha persoa 
condenada a doce anos de 

, prisión que se atopa 
"agachada nalgun lugar de 
España" pola falta de 
garantías legais. + 
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O almirante Massera (á esquerda, na foto), membro da Xunta militar arxentina, segue reclamado internacionalmente polo xuiz Garzon. 

Os exércitos de toda a rexión colaboraron entre si para evitaren o triunfo da esquerda 

A CIA recoñece a sua coordinación 
na represión política en Latinoamérica 
eC> LOIS PÉREZ LEIRA O avogado paraguaio Martín Al- a lista de subversivos latinoa- Bolívia con Hugo Bánzer, un 

mada, grande investigador sobre mericanos. O tribunal ético ar- presidente golpista denunciado 
O levantamento da impunida- a Operación Cóndor, afirmou xentino e paraguaio pediron a pola violación dos direitos hu-
de do ditador chileno Augusto que foi o exército brasileiro o que Bánzer autorización para asistir manos e responsábel dun esta-
Pinochet é un paso fundamen- ·criou a teoría do "novo .inimigo", en calidade de observadores e mento militar notoriamente vin-
tal na esperanza de esclareci- en alusión aos inimigos internos exixir a lista dos 'novos subver- culada ao tráfico de cocaína. 
mento de todo o que sucedeu e opositores á ditadura castrense sivos' en democracia". 
en Latinoamérica na década imposta no Brasil _ en 1964. Lem- As relacións das ditaduras lati-
dos 70. Para esclarecer que · brou tamén que foi ese exército o Elos co Estado español nas co Estado español atinxiron 

. pasou realmente nesa rexión que brindou formación a outros tamén os meios de comunica-
son vitais os documentos cla- militares da rexión, entre eles o O presidente de honra do PP, ción. Contouse con empresas 
sificados do Servizo secreto paraguaio Alfredo Stroessner, Manuel Fraga está vencellado periodísticas españolas finan-
estadounidense. A desclasi- ·actualmente asilado en Brasília. aos tempos da ditadura por inu- ciadas polas ditaduras latinoa-
ficción destes non pon de merábeis elos. Recentemente mericanas, ás que lles encarga-
acordo as autoridades de Mais o ex preso político para- denunciouse que pr-ologou un li- ban a fabricación dun rostro hu-
Washington e os grupos de guaio tamén alertou sobre as bro que nega o holocausto xu- manitário para aqueles reximes 
defensa dos direitos huma- "novas ameazas do Operativo deu nos campos de extermínio sanguinários. A empresa máis 
nos. O vicepresidente da Fun- Cóndor 11, (Cóndor en democra- nazis, onde tamén houbo víti- coñecida foi Beta-Press que re-
dación contra a lmpunidade, cia ), que está funcionando atra- mas galegas. Fraga reduce o atizaba a campaña de imaxe da 
Lois Pérez Leira é autor dun vés da Conferencia de Exércitos xenocídio latinoamericano -on- Xunta Militar Arxentina en Espa-
informe sobre a Op'eración Americanos". de hai centos de vítimas de ori- ña, pero .que tamén actuou a fa-
Candor, do que oferecemos xe galega- a "propaganda de vor do partido Alianza Popular 
un extracto. O actual presidente e ex dicta- extrema esquerda". Ridiculiza o nunha campaña eleitoral en Ga-

dar militar boliviano Hugo Bán- xuíz Garzón e a xustiza españo- liza. Beta-Press constitúese no 
Documentos da Axencia Central zer precisou Almada "presidiu la, cando a imensa maioria da Estado español como unha deri-
de lntelixencia Estadounidense en Novembro de 1999 en La opinión pública internacional vación das axencias Ageurop e 
(CIA) qmosan que representan- Paz a derradeira reunión de mi- manifestan o seu apoio e simpa- Agepress, formadas, entre ou-
tes militares do Brasil, Arxenti- litares da rexión. Aí elaborouse tias por este xuízo. Abrázase en tros, por Jesús Sancho Rof e 
na, Chile, Bolivia, Paraguay e 

·--
Uruguay reuníronse do 13 ao 16 

. Almirón, asasino en Arxen6na e escolta de Fraga de Decembro do 1976 en Bue-
nos Aires para avaliar os resul-
tados das suas actividades e 
discutir planos de acción dentro 
da Operación Cóndor. Nos primeiros anos 80, a pren- como o asasinato no cárcere despois no Estado español. Lo-

sa esf:>añola fixo públicas unhas de Devoto de Miguel Prieto. O go da chegada do PSOE ao po-
"O principal tema d& axenda foi fotografías de Fraga acampa- 9 de Xuño de 1964, Almirón der, Almirón consegue ficar no 
discutir .as operacións da guerra ñado polos seus escoltas, entre mata o tenente norteamericano país grácias ao apoio de Ma-
psicolóxica dirixida contra gru- os que estaba Rodolfo Almirón, · Earl Davis, no médio dunha rifa nuel Fraga e Alfonso Osario. 
pos de esquerda nos seis paí- cofundador da Triple A e asasi- de rua. 
ses membros", di un párrafo do no convite várias veces. En Outubro do 1973 ambos os O escritor e periodista Miguel 
documento, divulgado polo diá- dous delincuentes foron convo- Bonasso falou asi do escolta de 
ria brasileiroO Globo, sobre a Rodolfo Almirón Cena naceu o cadas ao servizo e son aseen- Fraga." Eu acuso a Almirón de 
operación de coordinación re- 17 de febreiro do 1936 en Puer- didos e pasados a retiro en Fe- ter colocado unha bomba no 
-presiva entre as ditaduras que to Bermejo, província do Cha- breiro de 197 4. Durante 197-5 e meu despacho, na rua Piedras 
governaron o Cono Sul nos co, en Arxentina. Aos 18 anos a 1976 participou da estructura- e outra na miña casa, na rua 
anos 70 e 80. sú.a propia versión, ingresa na ción dos grupos Antiterroristas Moldes, en 1974, co propósito 

Policía Federal Arxentina. Almi- ETA (ATE), que actuaron no de asasinarme_. Tamén o res-
Segundo a profesora universita- rón foi expulsado da Policía Fe- país Basco Francés. Daquela ponsabiíizo publicamente da 
ria Patrice McSherry, que inves- deral nos anos 60 xunto a Juan xa formaba parte da Triple A, morte do deputado Rodolfo Or-
tiga o Plan Cóndor dende hai Morales -seu futuro sogro- tras grupo ultradireitista que funcio- tega Peña e dos asasinatos do 
1 O anos, esta guerra psicolóxica ser procesados e encarcerados naba.na Arxentina. sacerdote Carlos Mújica e dos 
utilizaba unha propaganda en- por ladróns, contrabandistas, asasinatos do ex xefe de policiq. 
ganosa para gañar adeptos en- traficantes de drogas e proxe- Almirón mantén contactos coa da província de Buenos Aires, 
tre a povoación. "Facíanlle crer netas. delincuéncia comun, pasa vá- Julio Troxler, quen escapou 
á xente que os crimes do Plano rías tempadas en Carabanchel dunha matanza anterior e foi 
Cóndor foran cometidos polos Tanto Morales como Almirón e mantén a sua relación coa di- caer vítima de Almirón". Asi o 
inimigos do réxime militar", de- foron ao cárcere, onde protago- tadura arxentina, para a que publicou a revista Cambio16 no 
clarou a profesora universitária. nizaron outros actos criminais, traballa, primeiro no seu país e seu nº 594.+ 
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O Exército británi~o 
retorna a Irlanda 
do Norte 

Coa escusa de pacificar os 
bairros e localidades 
lealistas, azoutados por 
loitas intestinas, Londr.es 
enviou novamente a Irlanda 
do Norte o Exército. Os 
grupos de paramilitares 
máis remisos a aceptar as 
novas regras de xogo que 
impuxo o autogoverno 
atacaron nas últimas datas 
os bairros católicos de 
Belfast. A vaga de violéncia 
tamén atinxiu o interior das 
comunidades probritánicas. 
Os grupos unionistas U DA 
e UVF declaráronse a 
guerra mutuamente e 
motivaron o retorno dos 
soldados, que estaban tora 
da illa irlandesa desde 
1998.t 

O Brasil recoñece 
que a sua policia 
segue a torturar 

Un informe do governo 
brasileiro diante das 
Nacións Unidas admite 
que, a pesar de que a 
democrácia modificou 
moito o comportamento 
policial nos últimos 15 
anos, persisten condutas 
como a tortura nas 
comisarias do país 
sulamericano. O gabinete 
de Fernando Henrique 
Cardoso continua, con 
esta confesión pública, a 
sua liña de denúncia da 
fonda corrupción que vive 
o seu estado. Cando hai a 
penas dous meses, a 
policia de Rio de Janeiro 
non foi quen de 
solucionar o secuestro 
dun autobus, o presidente 
criticou a polftica 
policial.• 

Xordánia reclama 
un papel no proceso de 
paz de Oriente Médio . 

A primeira visita do reí de 
Xorli:fánia, Abdalá 11, a Israel 
e Palestina, foi unha boa 
pedra de toque para 
comprender cales van ser 
os papeis de cada un dos 
países na zona de cara ao 
proceso de paz en Oriente 
Médio. Abdalá 11, que se 
·entrevistou co primeiro 
ministro hebreo, Ehud 
Barak, e co presidente 
palestino, lasir Arafat, non 
foi recibido polo novo xefe 
do estado israelí, Moshé 
Katsav. Este rechazo dá 
mostra do pouco interese 
que no diálogo cos seus 
viciños teñen os partidos 
sionistas máis de direita. O 
monarca xordano formulou 
a necesidade de que 
Xerusalén alcance un novo 
estatuto, para ser dividida 
entre palestinos e xudeus. 
Tamén solicitou que Israel 
pague 3,6 billóns de 
pesetas en concepto de 
indeniz!=l-ción por ter ao seu 
cargo os refuxiados 
palestinos estabelecidos ali 
lago das várias invasións 
israelís.+ 
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Resposta a . ,,. 
Del Alama 

Non é costume da Organización 
Galega de Comunidades de 
montes veciñais en man comun 

. (ORGACCMM), polemizar sobre 
os incéndios forestais no mo
mento en que estes están estra
gando os montes galegas, xa 
que nestes intres o que cumpre 
facer é combater o lume para 
que o desastre ecolóxico por el 
producido sexa o menor posí
bel. Os incéndios forestais apá
ganse no inverno sentando as 
bases para que non se produ
zan no verán. 

Sen embargo, e ante as decla
racións impresentábeis do Sr 
Conselleiro de Médio Ambiente 
nos meios de comunicación o 
pasado dia 14, culpando do 
arrasador incéndio dado en 
Valdeorras aos proprietários 
dos montes por non telas lim
pos, a ORGACCMM quer facer 
publicamente as seguintes re
flexións: 

Como é posfbel que afirme tal 
aberración cando el sabe que a 
Xunta de Galicia leva vários 
anos sen sacar Mas de subven
cións para a limpeza dos mon
tes e cando nos montes conve
n i ad os os plans de traballo 
anuai s só se cumplen mínima
mente? 

Como é posíbel que wlpe aos 
proprietários dos montes (so
bar de todo os viciñais en man 
comun) cando el sabe moi ben 
que, quen ten os montes 'gale
gas abandoados é a própria 
Conselleria de Médio Ambente 
incumprindo 
sistematica-
mente a lei 
de montes Del Álamo en 
veciñais en 
man comun o lugardefuxir 
seu Regula- para adiantee 
mento? 

sacarse 
responsabilidad 
es (políticas), 
que asten, 
convoque para 
despoisdo 

Como é posí
bel que afirme 
tal irracionali
dade cando el 
sabe que ter 
todos os mon
tes de Galiza 
limpos todos 
os anos, apar- verán a mesa 
te de non ser 
posíbel, non é "Por un monte 
a verdadeira sen lumes". 
política pre -
ventiva. A po-
lítica preventi-
va dos incén-
dios forestais 
(do que a política forestal da 
xunta adoece), é analisar as 
causas dos incéndios (que son 
provocados no máis do noventa 
por cen ) e ir pondo as bases 
para solucionalas? · 

A ORG.A.CCMM, na súa Asam
blea Constituinte do 16 de Xa
neiro do 1999, elaborou un 
manifesto titulado "Podemos 
vencer o lume", que asinado 
por diversos partidos, sindica
tos agrários e asociacións 
ecoloxistas, foi apresentado 
diante da Conselleria de Médio 
Ambiente hai mais de un ano, 
sen que esta o tivese en can
ta. Este manifesto "Podemos 
vencer o lume" apresentaba e 
apresenta as seguintes liñas 
para combater os incéndios fo
restais: 

A NOSA TERRA · 

5€6Vl~MEN'TE / O 
ÚNIGO QVE O FAÍ OS 

l>OM l#JttOS DE 
12. A 2,. u• 

1) Constitución da "Mesa por un 
monte sen lumes", integrada po
ta Administración Autonómica, 
as comunidades de montes e 
todos os sectores relacionados 
co mundo agroforestal. 

2) Análises das causas dos in
cé nd ios como primeiro paso 
para o establecemento dunha 
política preventiva que supere 
os factores que inciden no con
flito, factores diferentes en ca
da comar~a de Galiza e que 
esixen unha resposta diversifi
cada. 

E esg~t: 
o VNf lO P0'4Í1Co 
l>O MVtJDO GAPAi 
t>i INNflUAAQ. 
UN AU\()E'NTC 
'l. EO t¡p¡{f:.i GO ~ 

., 

(

/ * 

1 ,"' 
; 1 .... 

.Recuperar a Lagoa 
de Antela 

Máis umha vez fum á zona da 
Límia e achegueime onde esta
va a Lagoa de Antela, a máis 
importante da Nossa Terra e da 
Península e a mais bela, agora 
reduzida a mínima expressom, 
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despois do brutal aterramento 
que sofriu na etapa franquista. 
Despois de vela detidamente 
cheguei a conclusom de que se-
ria possível com relativamente 
pouco esforc;o e cos meios que 
hai agora, de fazela re'livir no-
vamente e que volvese ser o 
que foi nos seus tempos e ponto 
de atracc;om para a Límia. 

Por isso quera facer um chama-
mento a todos os grupos ~colo-
xistas para erguer a bandeira da 
regenerac;om da Lagoa da Ante-
la, para que os sin.os das igrexas 
da cidade de Antióquia, que está 
alí mergulhada, voltem a soar.+ 

C.H.A. 
(VIGO) 

Portugal 
reclama Oliven\:ª 
O território portugues de Oli-
venc;a encontra-se ilegalme nte 
ocupado por Espanha desde há 
quase 200 anos, facto que 
constitui urna vergonha e urna 
afronta a dignidade de Portugal 
e dos portugueses. Olivenc;a é 
portuguesa desde que D. Dinis, 
Rei de Portugal, e D. Fernando 
IV de Castela celebraram o Tra-
tado de Alcanizes, já lá váo 
mais de setecentos anos. Aínda 
há cento e oitenta e tres anos, a 
Espanha assinava o Tratado de 
Viena, pelo qual reconhecia os 
direitos portugueses, ·conforme 
consignados no artigo 105º do 
respectivo acorde. Os direitos 
nistóricos de Portugal sobre Olí-
venc;a sáo indiscutíveis e inalie- . 
náveis, razáo pela qual o Esta-
do portugués nunca reconheceu 
nem reconhece a soberanía es-
panhola sobre aquele te rritório. 
Aliás, por esse motivo, nunca ti-

3) Realización sen máis demo
ras de planos de ordenamento 
dos montes que contemplen as 
tres funcións tradicionais do 
monte {social, económica e eco
lóxica), que son tamen a mellor 
garantia de futuro, e revision da 
politica de reforestación das te
rras agrárias. · 

Os saltimbanquis no paraíso 
• 

4) Elaboración dun plano agro
forestal que aposte pola promo
ción dos diversos produtos do 
monte c0mo produtos de calida
de, a compatibilidade de todos 
os aproveitamentos e usos do 
monte, a utilización racional da 
biomasa forestal e o estableci
mento dunha alternativa ás te
rras abandonadas. 

Supoñendo que as declaracións 
impresentábeis do Sr Consellei
ro de Médio Ambiente,. Carlos 
del Álamo, despois do devasta
dor incéndio nos montes de Val
deorras, fosen produto do sofo
co producido pala 'calor do lume, 
a ORGACCMM quer suxerirlle 
ao mesmo que en lugar de fuxir 
para adiante e en lugar de sa
carse responsabilidades (políti
cas), que as ten, convoque para . 
despois do verán a mesa "Por 
un monte sen turnes". Posibel
mente escomenzariase a solu
cionar a praga dos incéndios fo
restais .+ 

XosÉ ALFREDO PEREIRA 
PRESIDENTE DE ORGACCMM 

X elís de Toro 

medu.va 
;OiOiO.bkiiioo 

1 ~>un~ 
1 

e .z:a e.Jái M~ 1 ' 
1 c%v#6.A~ 
1 
1 
1 
1 
1 Coa man direita 
1 

erguid~, coma 1 
1 quen vai parar un 
1 taxi, Franco botaba 

A . 

1 
aquilo de queda 
inaugurado este 
pantano. Fraga 
mellara ao seu pai 
político e declara 
inaugurada a 
fervenza de Ézaro. 

Entre estes dous 
nemes que 
comézan por F 
está a 
condensación da 
Reforma Política: 
un inauguraba os 
encaros dos ríos; o 
outro, déixaos 
correr un anaco e 
descobre unha 

[ placa que gaba o 
seu benfacer na 
xestión pública. 



.. 

"De súpeto un dia 
erguinme cedo e 

. dinche unha 
fervenza", 
escrebera 
Neruda.+ 
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cou definida a fronteira entre os 
dois países naquela regiáo, fal
tando inclusive colocar 100 mar
cos na delimitac;áo fronteiric;a 
entre os dois estados ibéricos. 
Ainda recentemente, ficou deci
dido que os custos da cons
truc;áo da ponte que ligará as 
duas margens do rio Guadiana 
seriam inteiramente suportados 
pelo nosso país em virti.Jde de 
ali náo ser re con hecida 
qualquer delimitac;áo fronteiric;a 
por parte das autoridades portu
guesas. Olivenc;a é, pois, urna 
questao na-
cional que 
respeita a to
dos os portu
gueses! Ao 
longo destes 
duzentos anos 
de ocupac;áo 
tem os oliven
tinos sido per
seguidos e 
humilhados na 
s·ua terra e, 
nao raras as 
vezes, forc;a-
dos a exila-
rem-se na sua 

AEspanha 
nunca honrou 
até ao presente 
a sua palavra, 
proporcionando 
umasolu~o 
diplomática 

própria Pátria. A utilizac;áo da 
Língua de Camóes foi proibida 
no ensino e nas celebrac;oes re-
1 ig i osas e os portugueses de 
Olivenc;a passaram a ficar priva- _ 
dos do emprego e outros direi
tos sociais sempre que de al
gum modo manifestassem o seu 
portuguesismo ou simplesmente 
procurassem preservar as suas 
raizes culturais. Entretanto, Oli
venc;a foi senda progressiva
mehte colonizada por gentes 
oriundas das mais diversas re
gióes de EspanlJa, as quais se 
fixaram sobretudo na área urba
na. Situado em pleno Alto Alen
tejo, na margem esquerda do rio 
Guadiana, a escassa distánca 
da cidade de Elvas, o concelho 
de Olivenc;a, para além da cida
de propriamente dita, inclui ain
da sete povoac;óes -S. Francis
co, S. Rafael, Vila real, S. Do
mingos de Gusmáo, S. Bento da 
Contenda; S. Jorge de 
Alor e Talega- totalizando urna 
área de 750 quilómetros qua
drados o que, em termos com
parativos, representa urna su
perfície seis vezes maior em re
lac;áo aos concelhos de Lisboa 
e Porto no seu conjunto. Com 
efeitos existem actualmente cer
ca de meia centena de paises 
mais pequenos que o território 
portugues de Olivenc;a, entre ·os 
quais salientamos Singapura, 
,vlalta e o Principado do Móna
co. Gibraltar, cuja posse a Es
panha reclama do Reino Unido, 
possui urna extensáo 125 vezes 
menor do que o território de Oli
venc;a! 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN CODAX 
VIGO 

ANOSATERRA 24 DE AGOSTO DE 2000 

Apesar dos compromissos que 
assumiu com vista a sua résti
tuic;áo, como aliás sucegeu com 
o Tratado de Cádis em que fi
cou estipulado que "a cidade de 
Olivenc;a, seu território e de
pendencias sejam de novo reu
nidas a Coroa de Portugal", a 
Espanha nunca honrou até ao 
presente a sua palavra, propor- . 
cionando urna soluc;áo diplomá
tica para o diferendo, o que nos 
leva a criar sérias dúvidas acer
ca da sinceridade da amizade 
apregoada pelos principais diri
gentes do país vizinho e dos 

. seus reais propósitos, náo obs
tante a solidariedade sempre 
demonstrada por Portugal nos 
momentos mais difíceis, nomea
damente quando no nosso pais 
fol acolhido o actual rei de Es
panha. Aliás, numa altura ,em 
que os dois países se propóem 
participar na construcc;o de urna 
"uniáo europeia", a situac;áo por 
resolver da soberania portugue
sa sobre o território de Olivenc;a 
revela no mínimo urna atitude 
cínica por parte das autoridades 
do país vizinho. Duzentos anos 
de ocupac;ao é tempo demais. 
Os oliventinos tem o direito de 
serem livres e portugueses -o 
Estado portugués tem o dever 
de libertar aque!a parceia sagra
da do solo portugués. Importa, 
que, de urna vez por todas Oli
ven ca passe a integrar, náo 
apenas "de Jure" mas também 
de facto, o território de Portugal. 
- Olivenc;a é portuguesa!• 

CARLOS GoMES 

Duas varas de medir 
Hoxe os xenocidas da ditadura 
militar arxentina atópanse en .li
berdade ou en suaves arrestos 
domiciliários. Mesmo se apre
sentan a eleicións e xercen car
gos públicos. Gozan dunha total 
impunidade que lle outorgan leis 
elaboradas para a sua protec
ción e contento, leis promulga
das por governos constitucionais. 
Mentres os presos políticos da 
Tablada teñen que levar adiante 
folgas de fame indefinidas para 
reclamar os seus dereitos. 

Hai máis de once anos que es
tán detidos e hai máis de tres 
que a Comisión lnteramericana 
de 0ereitos Humanos da OEA 
(CIDH) emitiu un informe no cal 
se denúncian as irregularidades 
cometidas no xuizo aoque forón 
sometidos e no que non tiveron 
posibilidades de apelación, a 
pesar de ser un dos princípios 
fundamentais do direito interna
cional. 

l:ll~ 
Jea 
*i¡¡ II 

V1La8oa ~oo Moru~azo 

A mesma Comisión lnterameri
cana recomendou ao estado ar
xentino, non só a criación dunha 
comisión que investigase as 
graves violacións dos direitos 
humanos co-
metidas polo 
exército, se-
nón que ade- O d 
mais instou á s presos a 
reparación do Tablada teñen 
dan o tanto coñecido a 
aos presos 
como aos fa- instrumentalizac 
miliares dos ión da sua causa 
que foron ·asa-
s i ñad os des- e os velaivais 
pois xa de ter-
se rendido, · das campañas 
como proban eleitorais 
infinidade de 
documentos 
gráficos. 

Porén, onte o governo peronista 
de Menem e hoxe ao governo 
radical de Fernando de La Rúa, 
ignoran as indicacións da Comi
sión lnteramericana de Dereitos 
Humanos, a pesar de ser Arxen
tina país signatário do pacto de 
San José de Costa Rica, polo 
que está abrigado ao cumpri
mento das normas continentais 
emanadas da OEA. 

Os presos da Tablada teñen co
ñecido a instrumentalización da 
sua causa· e os velaivais das 
campañas eleitorais, por parte 
dos partidos políticos que fan 
dos dereitos humanos bandei
ras irredutíbeis, mais que unha 
vez asentados no poder, trans
forman os devanditos dereitos 
en retortas lembranzas. 

Grande cantidade de organiza
cións de todo tipo, mesmo unha 
comisión presidida polo Prémio 
Nóbel de Literatura, José Sara
mago, demandan insistente
mente a posta en liberdade ime
diata dos detidos ilegalmente 
desde hai tres anos. • 

ANDREA BENITES DUMONT 
O ROSAL 

A aldea e o Destino 
Xosé era un xoven forte ,alto e 
de bo ver, que vivia no seo dun
ha familía humilde e traballado
ra dunha pequena alde agalega. 
Tivo unha infáncia feliz que se 
desenrolou entre a case de 
seus pais e a dos avós pater
nos. Era o primoxénito e nem
bargantes foi o máis mimado 
dos catre irmáns. Cando pudo 
foise lonxe da aldea para estu
dar e labrarse un futuro na ban
ca privada. A falla de diñeiro da 

sua famólia convertenuno nun 
depredador obsesionado por al
macenar cartos. 

· A única tenda que habia a aldea 
servia de lugar de reunión para 
os viciños asi como de oficina 
de correos. Ali, todos os dias, 
sobre o mediodía as mulleres 
achegábanse en busca das no
vas dos seus homes ou familia
res que traballaban fóra do país. 
Xoán, o dono da tenda, ademais 
de carteiro afeizoado, exercia 
de confidente e conselleiro sen
timental. Na aldea apenas habia 
traballo. en ocasións, a libreta 
de cartón, que Xoán agachaba 
dentro dun caixón de madeira 
apolillada cantiña tantos nemes 
de veciños que lle era difícil fa
cer frente ao pago dos provee
dores. 

Na escala unitária vivia o mes
tre xunto co sua família. Era un 
fascista convencido e gabába
se. Ademais praticaba moi ben 
na aula, aquelo de que "a letra 
con sangue entra", pois cada 
c:tia daba palmas das mans ou 
aos cotenos dos seus alumnos 
asi como o lanzamento de bo
rrador da pizarra á cara dos ra
paces que ti-
ñan algunha 
dificultade co-
as clases de 
aritmética. En Un dia, que 
fin un calca- amenceracomo 
berzas que 
di s pu ñ a d u n calqueira out ro, 
soldo oficial e a sorte encheu 
ademais im-
puña clases aos veciños da 
particulares aldea decartos. 
obrigatórias , 
coas que se O gordo da 
e n r i q u e c i a . loteria foi caer 
Ben é certo 
que non tiña na aldea. 
todo a culpa, 
pois a igno-
ráncia ou me-
do da maioria 
dos pais, vian todo iso como al
go normal. Cando morreu foi 
nun cadaleito coma os demais 
que finaran na aldea. 

Un dia, que amencera como cal
queira outro, a sorte encheu aos 
veciños da aldea de cartos. O 
gordo da loteria foi caer na al
dea. Ao pouco tempo, a maiorf a 
da xente que traballaba fóra do 
país voltou a sua terra e ali es
comenzaron a abundar as ten
das, bares, bancos, casinos, ho
teis ... Xa non seria nunca xa
máis a mesma aldea e Xosé 
tampouco ... Cousas do destino, 
ou non?+ 

XOSE MANUEL PENA 
RIVEIRA (A CORUÑA) 

CURRA, 41. SAN ADRIAN DE COBRES (VILABOA) 
Horario de verán: 

De Martes a Domingo de 19 a 1 horas. 
Teléfono 986 672 439 
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A NOSA TERRA Guieiro· 
CULTURAL 

Magosto en Agosto 
• • e v1qu1ngos no ano 2000 

Percorrido palas festas máis curiosas do verán no país 

* FÁTIMA RODRÍGUEZ 

Castañas en Agosto? Festa das 
Peixeiras no interior? Marave, 
dis nas portas do século XXI? 
As festas definen aos povos e 
dannos información sobre as 
súas características sociais. A 
xente comunícase, aliméntase e 
divértese de xeito distinto. Hai 
outro mundo máis alá das fes, 
tas gastronómicas; é o das cele, 
bracións curiosas. 

A importáncia da festa para os 
galcgo queda reflexado no que 

e rreu n Lampazás (Lóuzara), 
unha aldea case de habitada que 
gracia á aportación dun emi, 
grante celebrou as uas festas, na 
honra da Virxe da Asunción, na 
compaña de Manolo Escobar. O 
día da festa fo¡ dende sempre un 
día importante. O xantar acom, 
pañába e con pan de trigo, en 
moiro ft gare era o único día do 
ano n que e cambiaba o millo 
polo trigo. O trabalto cambiába-
e polo baile e pelas reunións cos 

veciños e cos familiares. A festa 
foi sempre moi importante por
que identifica á parróquia. To
cio o viciño colaboran econo
micamente e prestan a ua axuda 
para que e e dia todo aia ben. 

Sábeno ben o vicino de Ribadá, 
vía, que desde hai ano transfor, 
man a ua vila nun cenário me
dieval todas as últimas fin de e, 
mana de Ago to. As pesetas con
vérten e en maravedi , cámbiase 
o pantalón polas túnicas e o viño 
do ribeir de praza a calquer cu, 
bata. obxectiv do viciño é 

pasad da xuderia e, 
,vit lizar turi, 
acadaron. 

e entre t da a fe ta exi ·
tente na Galiza hai algunha 
extrana , curi a , u cand 
m n s diferente que spertan a 
at nción da xent p La ua ri, 
xinalidade. Entre a máis coñe
cida están a Romeria Vikinga 
en Cat ira a F ta da Auga en 
Vilagarcía. A Romería Vikinga 
cont u neste ano coa sua coren, 
ta edición e nela recordouse un
ha vez máis, o primeiro Domin, 
go do mes de Agosto a chegada 
dos viquingos á vila logo de 
atravesar a ria de Arousa. A 
Festa da Auga, en Vilagarcía, é 
outro das máis coñecidas e que 
cantan cun maior número de 
participantes. Nela, e nunca 
mellar dito, o que vai ten que 
mellarse. A iniciativa recorda o 
calor que pasaban os acompa, 
ñantes do San Roque. Hoxe o 
calor desaparece co berro de 
¡Auga!. Que ninguén se alarme, 
pot moito que o sol aprete a 
mediados dos agostos que están 
por vir en Vilagarcia hai auga 
para todos e por moito tempo. 

Achegar a tradición 

Este é o segundo año que se cele
bra en Buño a Cocedura T radi-

Hai 40 anos que se celebra a ~omeria Vikinga en Catoira. XOAN LORENZO 

cional, unha festa que nos achega 
a un do traballo artesanai máis 
antigos na aldea coruñesa. A A o
ciación de Oleiros rehabilitou o 
Forno d Forte, formado por oito 
casas e dou forno tratando de re
cuperar a tradición e conv7rtelo 
nun Mu eo de Alfarería. E esta 
unha fe ta coa que e trata de dar 
a coñecer algo que neutro tempo 
compartía toda a aldea: a cocedu
ra tradicional do barro. 

Outra festa que arranca do traba
llo tradicional é a Festa da Sega na 
parroquia do Árbol en Vilalba. 
Con esta celebración os viciños 

tratan de recuperar un traballo 
que ata non hai moito tempo reu, 
nia a toda a aldea para colaborar 
na sega do trigo a man e de ache
gar ao povo a figura de Os Hila, 
rios, unha família coñecida polos 
traballos de sega que realizaron en 
Castilla, lugar dende onde os re
clamaban cada verán. A festa con
tinua coa tradicional malla, dando 
conta de todo o proceso de cura 
da herba feito de xeito artesanal. 

Paradoxas f este iras 

"Que fixeches nas vacacións ?" 
"Fun á Festa da Peixeira na pa, 

A Festa da lstoria de Ribadavia remóntanos a ldade Media. 

rroquia ponteareana de Xinzo e 
logo fun ao Magosto". A respos
ta non ten porque ser incorrec
ta, posibelmente nen o seu in
terlocutor está bébedo nen vos
tede enfermo. Si, en Xinzo hai 
unha festa peixeira sen mar. Es
te ano cumpriu vinte celebra
cións e un ano máis con ela ren, 
deuse homenaxe á figura das 
peixeiras, unhas mulleres que 
desde hai moitos anos fan che
gar o peixe a todos os currun
chos do lugar. 

Na aldea do Frouxán en O Cou
rel si hai castañas e coma no 
resto da Galiza ali tamén feste
xan o Magosto, pero cunha pe
quena diferencia, non o. fan no 
outono, en Frouxán celébran·? 
·no mes de Agosto. Non é nen
gunha equivocación, este é o 
segundo ano que a asociación 
"Fonte do Milagro" de Frouxán, 
autora da iniciativa, a leva a ca
bo. O ano pasado a cousa saiu 
ben e este ano decidiron repe
tir. Agora xa sabe o que ten que 
facer se no médio do verán se 
lle anto lla un ha castañada. 
Ademais de comer castañas po
de rá pedir· un desexo logo de 
beber auga da fonte milagreira, 
o desexo farase realidade men
tres non seña demasiado egoísta 
ou pretencioso. Entre a música 
e o baile das festas todo é posí
bel: castañas cando non é tem
po e peixe onde non hai mar. 

A orixinalidade nos festexos ac
túa como reclamo e chamada de 
atención, e con ela trátase de 
atraer ao maior número de visi
tantes posíbel. Algunhas cele
bracións tradicionais como O 
Carme de Laxe reciclaron as 
suas festas con novas iniciativas, 
como o simulacro dun naufrá, 
xio. Oeste xeito atraese público 
e dáselle traballo á virxe.O mís
tico é tamén algo fortemente 
atrainte. Asi o eren en Pastoriza, 
onde celebran dende hai cinco 
anos a festa do Lugnasad, con 
que imada e druída incluidos.• 

Unxuizo 
~ RAMIRO FoNTE 

~ara é a semana na que, nos 
xomais ingleses, non aparece unha 
noticia relacionada co "Holocaus
to". Non hai moito que a mesma 
Raíña inaugurou unha exposición 
permanente, dedicada ao tema, no 
Museo Imperial de Guerra. Entre os 
documentos da barbarie, a ollada 
esculcadora escolleu alí o carro dos 
morros do gueto de Varsovia que, 
sen saber por qué razóns, aparece 
nun recanto, coa madeira queima, 
da, sobrevivente peza arqueolóxica 
da recente historia europea, e pensa 
un que estas son as únicas instala
cións obxectuais que poden chegar 
a conmovemos, que nos producen 
arrepíos. Quen chega a dubidar que 
o holocausto é un deses acontece
mentos onde a condición humana 
se pon a proba cruzando as terribles 
liñas de sombra, chegará a dubidar 
do mesmo home. Só a memoria 
consegue ás veces que as feridas da 
historia cheguen a cicatrizar. 

~i tempo que a miña curiosi
dade de lector me leva a ler a im, 
presionante literatura do holocaus
to, que chega a min dun xeito 
ventureiro, e estas tardes de verán 
arrincoume do meu lecer a lectura 
do libro que a filósofa Hannah 
Arendt, unha das máis intensas do 
século XX, lle adicou ao xuízo que 
no ano 1961 Israel lle fixera a Ado lf 
Eichmann, un dos executores e 
principais intendentes do que se dá 
en chamar a "Solución Final". Un 
deses impíos ferroviarios . 

9aucas veces ten un a ocasión de 
ver cómo é posible que un filósofo 
de tradición xermánica (Hannah 
Arendt éo dun xeito definitivo na 
medida en que o seu filosofar se es
tablece no ronsel de Heidegger) des, 
cenda ao territorio do xomalista ou 
do historiador. Era tamén unha xu, 
día, que tivo que buscar acubillo, 
como tantos outros, durante o perío
do nazi en Norteamérica, e alí esta
bleceuse. Libro de historia, libro 
moral no senso en que se atreve a 
buscar esas zonas de penumbra onde 
se dan a man, ás veces, a víctima e o 
victimario, e na que a mesma vícti
ma pode converterse na man execu, 
tora do seu verdugo. Libro no que se 
retrata, con frialdade, a condición 
humana do verdugo e no que, como 
sen querelo, a autora introduce te, 
mas de filosofía política ou de Filo
sofía do Dereito, ou de Dereito In, 
temacional. A xustiza e a lei non 
sempre coinciden. Mentres Eich, 
mann vai á forca, moitos eran os ex, 
nazis reciclados na República Fede, 
ral, pero non só nela. Arendt non o 
di pero un enxerga que a pena de 
morte nunca arranxa estas causas. 

~, castelán resulta unha prosa 
seca, burocrática: non sei se será de, 
bido á tradución porque outros li
bros de Arendt (estou pensando en 
Retratos de homes en tempos de escuri
dade) teñen unha prosa cordial, 
emotiva, poética ás veces). Confeso 
que aquí aprendín máis do tema ca 
nos libros de historia. Sorpréndeme 
atopar neste libro, na boca dos xuí
ces israelíes, levarlle a contraria á 
posición de Adorno, de que xa non 
era posible a poesía despois deste 
traxedia. Os xuíces dixeron que es
tes sufrimentos a grande escala, fica
ban fóra da humana comprensión e 
que eran rema para os grandes esci;i
to-res, os grandes poetas. T eño, entre 
os meus poemas, tres inéditos dedi
cados a este tema, pero xa non estou 
moi segur¡') de que poida acabalos. • 
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• Apresentan en 
Vigo a rodaxe de 
Lena 

/ 

Trinta e oito actores .e trescen, 
tos extras participan na rodaxe 
de Lena~a fitirdirixida por Gon, 
zalo Tapia, que se comeza rodar 
en diferentes bairros de Vigo o 1 
de Setembro. A protagonista 
desta fita, interpretada pola no, 
vel Marta Larralde, ten que en, 
frentarse á mafia local a causa 
do seu pai, un vividor e bebedor, 
interpretado por Manuel Man, 
quiña. Outros actores que parti, · 
cipan da rodaxe ,son Luis T osar 
e Luis Zahera. Producida por 
Anton Reixa e Piluca Baquero, 
a película conta cun orzamento 
de trescentos millóns de pesetas. 
A concellaria de Turismo de Vi, 
go aporta dez. + 

• O Matachín, 
premiada polo 
público en 
Chantada 
O público de Chantada conside, 
rou que dentro da semana de ci, 
nema celebrada nesta vila, a 
mellor curtametraxe proxectada 
foi O Matachin, dirixida por Pe, 
pe Coira. Este era o primeiro 
ano que as xomadas de cine de 
Chantada incluian -0 festival de 
curtametraxes. As fitas que 
seguiron á de Coira en 
aceptación foron O párroco em, 
baucado, de J .e.Soler, e Lalia, de 
Silvia Munt. Xa en relación ás 
longametraxes, Tocando o vento, 
de Mark Herman, foi a fita que 
máis gustou ao público seguida 
de Espertando a N ed e The boxer. 
Coa proxección de 
Mamasunción clausurouse o fes, 
rival e se rendeu tributo a Cha~ 
no Piñeiro.• 

• Concerto de 
Dover e Spenn no 

·Morrazo 
Product me é o título do primei, 
ro traballo do grupo Sperm, que 
se formou en Cordoba en 1997 e 
que foi teloneiro en duas actua, 
cións de Dover durante a sua xi, 
ra masiva de 1998 e, un ano des, 
pois, dos concertos de Offspring 
no Estado. Agora o grupo volta 
a telonear aos madrileños no 
campo de futbol de Massó en 
Cangas do Morrazo o Xoves 24 
de Agosto. A entrada para ver a 
Dover e Sperm custa 1.200 pese, 
tas anticipada e 1.500 en bille, 
teira. • 

• Poesia e 
homenaxes no 1 7 
de Agosto de 
Ferrol e A Pobra 
A praza do Himno Galego aco:.. 
lleu Qs actos organizados por 
Galiza Nova en Ferrol o Diada 
Galiza Mártir. A homenaxe a 

GuieirQ 
CULtlJRAL . 
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11 Teatro para todos na Mostra de Cee 
Até o Domingo 27 de Agosto 
desenvólvese a Mostra de Tea, 
tro de Cee, cuxa decimotercei, 
ra edición arrancou o Sábado 
19 co grupo Malabaranda e o 
contacontos Diego Parra. Nes, · 
ta mostra, que dirixe Artur 
Trillo, as actuacións teñen lu, 
gar en tres escenários: o salón 
de actos do concello, a Funda, 
ción "Femando Blanco" e a 
praza da Constitución. O Xo, 
ves 24 ás dez da noit.e o grupo 
A Bufarda representa Anfitrión 
de Plauto. O Venres 25, e 
orientado cara un público in, 
fantil, Titeres Cascanoces re, 
presenta A rua das pantasmas 
ás nove da noite, e ás dez e 
media, Teatro de Aqui, de Ro, 
berto Vidal Bolaño, pon en es, 
cena Criaturas. Na fin de 
semaná, o Sábado 26 a vila 
acolle a T alia Teatro con Me, 
nos lobos, e a Teatro do Adán, 
tico, con O cerco de 
Leningrado: o Domingo repite 

Avento Teatro. 

T alia Teatro e despídese a 
mostra con Avento e a peza 
Papá e mamá están ben. 

As entradas para as representa, 
cións custan trescentas pesetas 

· pero tamén se pon á venda un 
bono. A organización da Mos, 
tra de Teatro de Cee continua 

sen acadar apoio económico, 
excepto no caso do concello. 
A consellaria de Cultura non 
concede nengunha axuda ao 
evento e a Depuración da Co, 
ruña outorgou vintecinco mil 
pesetas, que T tillo recoñeceu 
estar marinando en 
devolvelas. • 

. . \ . 
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Alexandre Bóveda contou cun 
·recital poético e coa 
intervención do militante 
nacionalista Manuel López fo, 
xo. Por outra parte, na Pobra do 
Caramiñal os membros do BNG 
tamén quixeron lembrar aos 
mártires do 36 na persoa dun su, 
pervivinte: Tornas Hermo, de 
oitenta e seis anos. Membro das 
Xuventudes Socialistas, estivo 
nun campo de refuxiados en 
Fráncia e retomou a Galiza ·nos . 

, anos cincuent.a. Estivo presente . 
na homenaxe acompañado de 
familiares e amigos.+ 

•Viñetas desde o 
Atlántico 
despídese con 
milleiros de visitas . 
Ainda que o fesHval Viñetas des, 
de o Atlántico pechous as ,suas 

. portas o 20 d eagosto até o 27 
ainda se poden visitar as exposi, 

A coordenadora de solidarieda, 
.de coas persoas presas, da que 
forman parte comités anti,sída e 
as asociacións P.R.E.S.0.S, or, 
ganizan un concerto o V enres 
25 de Agosto na praza de touros 
de Pontevedra. O concerto "Po, 
la Dignidade das Persoas Presas" 

Miguelanxo Prado. 

cións deste salón de banda dese, 
ñada. Até o dia 20, segundo o di, 
rector de Viñetas, Miguelanxo 
Prado, máis de sesenta mil pers0' . 
as visitaran as mostras situadas 
na Estación Marítima. Prado si, 
nalou que o importante nesta 
terceira edición foi consolidar o 

obxectivo de que afeizoados e 
non afeizoados se achegaran ao 
mundo da banda deseñada. • 

• A obra de Luis 
Seoane, de Bos 
Aires a Córdoba 
Máis de d~ milleiros de persoas 
visitaron a exposición retrospec, 
tiva ''Luis Seoane: Pinturas, de, 
buxos e gravados: 1932,1975" 
no Museo de Arte Moderno de 
Buenos Aires (MAMBA). A 
mostra, producida polo CGAC 
onde se inaugurou en Decernbro 
de 1999, é amáis importante de 
Seoane en Arxentina desde a·re, 
alizada polos Museo de Belas Ar, 
tes de Bos Aires en 1981. Desde 
a sua partida de Compostela, a 
colección de obras rnedrou xa 
que se nutriu en Arxentina de 
pezas de coleccións particulares 
neste país e e da propria 
colección de gravados de Seoane 
que posue o MAMBA. A itine, 
ráncia desta retrospectiva lévaa, 

•La Polla Records, Ska--P e Boikot 
polos presos en Pontevedra 

comeza ás oito da tarde cun pro, 
grama que inclue aos grupos 
Ska,P, La Polla Records, O 
]arbanzó Negro, Boikot, Dixebra 
e Nen@s da Revolta. As entradas 
anticipadas, que custan mil cin, · 
cocenta5 pesetas, poden adqui, 
rirse nas tendas Tipo; na 

billeteira cústan mil oitocentas. 
A coordenadora de solidarieda, 
de coas persoas presas traballa 
para mellorar as condicións den, 
tro da prisión, denunciando a 5¡, 
tuación de illamento e o 1 

deterioro dos encarcerados 
enf¿rmos.+ 

ANOSA TERRA 

a partir do 5 de Outubro, ao Mu, 
seo Provincial de Belas Artes 
"Emilio Caraffa" da cidade 
arxent~a de Córdoba.• 

,,. 
•Ultimo festival 
do verán 
portugués na Ilha 
do Ermal 
E Portugal, tras a febre estival de 
concertos, despídese da música 
pop,rock cunha cita na Ilha do 
Ermal, en Vieira do Minho, que 
comezou o dia 23 e remata o 25. 
Seis mil escudos custa a entrada 
para os tres dias con camping 
gratuito. Tras as actuacións de 
Deftones, Muse e Limp Bizkit o 
Mércores, o Xoves é momento 
de Chumbawamba, Therapy, 
Him e Xutos e Pontapés; o Ven, 
res 25 está adicado aos grupos 
portugueses: Astonishing Urbana, 
Fall, ID Portico, Turbojunkie, Lu, 
lu Blind, Wonderland e Silence 4. 
Esta illa fluvial está a catro qui, 
lómetros da Serra de Cabreira e 
moi perto tamén do Parque Na, 
rural Peneda,Geres. • 

•Suso Vaamonde, 
homenaxeado na 
escala de verán de 
Ourense 
Do 28 de Agosto ao 1 de Setem, 
bro desenvólvese a escola inter, 
nacional de verao do M.R.P. 
"Assoc. Pedagógica Jornadas do 
Ensino de Galiza e Portugal" en 
Ourense. Entre as actividades, o 
ciclo de cinema educativo, 
actuación musicais e vi.sita a 
Benposta, ademais dos xa habi, 
tuais obradoiros e ponéncias, 
destinados a docentes, manito, 
res, licenciados, diplomador e 
educadores sociais. Suso 
Vaamonde será especialmente 
lembrado nestas xomadas -das 
que-participara o pasado ano
que continuarán en Setembro na 
Guarda, Ferrol, Verín, comarca 
de Néria e Corcubión.+ 

•EnLugo 
decoran a cidade 
corrgrafitis-
Anéonio Garcia Collado e Da, 
vid Payá, dous rapaces valencia, 
nos, foron os gañadores do con, 
curso de grafitis que organizou o 
concello de Lugo o V enres 18 e 
o Sábado 19 de Agosto. A sua 
obra foi unhda das poucas que se 
puideron facer nos muros do pa, 
villón municipal xa que a maio, 
ria dos concursantes tiveron que 
conformarse con paneis de ma, 
deira. Algunhas das rnellóres 
pintadas serán transladas a dis, 
tintos edifícios m.unicipais, xa 
que tanto o alcalde Xosé López 
Orozco como a tenente alcalde · 
Blanca Rodríguez Pazos subliña, 
ron a vontade de "decorar1

' a ci, 
dade con esta particular escritu, 
ra e convidaron aos grafiteiros a 
apresentar 'propostas. O primei, 
ro prémio estaba dotado COI). 

cento vintecinco mil pesetas. • 
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Aviso de onte, 
escárnio de 
hoxe 
Tllulos: O dereit.o á preguiza/A derradeira bágoa. 
Autores: Paul Lafargue/Stefano Benni. 

Editoriais: Positivas/Laiovenro. 

O home sempre foi, e seguirá 
senda, un ser ao cal unha imen, 
sa inxenuidade lle permite fa, 
chendear como rei da natureza. 
Como ninguén llo discute, e a 
indiferéncia e é o meirande des, 
prezo. Obcecouse en amorear 
probas e máis probas que certifi, 
caran a sua condición de privile, 
xiado. Unha das máis consis, 
tentes é a que di que el é crea, 
dor, el pode facer onde non hai. 
Alguns animais poden asemel, 
lárselle neste concepto, pero 
nengun é quen de facelo con 
tanta intensidade. A história, 
feita para a nasa autogabanza 
como espécie, é todo un reper, 
t6rio de logros que dan a ilusória 
idea de que a evolución huma, 
na, desbocada, non ten freo. 
Desde o lume ao chip. Pero o 
home sempre foi, e seguirá sen, 
do, un ser incapaz de definir 
conceptos tan básicos como feli, 
cidade, algo tan simple. Quen 
mellar o fai son preci amente 
aqueles aos que os occidentais 
tildamos de atrasados, de prim.i, 
tivos e tamén incivilizados¡ 
mentres os nosos máis asisados 
pensadores fan e desfán teorías 
nunca satisfactórias, eles, os pri, 
mitivos e ignorantes e atrasados, 
son auténticos especialistas en 
gozar de vivir. Lembremos a 
Tiavii de Tiaveca. Non hai moi, 
to comentamos aqui Os papala, 
gui, como informaba aos samoa, 
nos da infelicidade europea, da 
sua tristura enfermiza. E hoxe 
traemos outros dous títulos que 

Leituras 

invitan á reflexión, unha refle, 
xi6n ingrata e desacougante, 
que deixa un agre sabor de boca 
porque pon de manifesto a falsi, 
dade, ou inutilidade, da evolu, 
ción humana. 

Paul Lafargue (1842,1911), alá 
polo 1883, daba á luz O dereito 
á preguiza, na extensión con 
que hoxe o coñecemos e trouxo 
para galega Onofre Sabaté ( co, 
mo fixera cos discursos de Tavii 
de Tiaveca), que tamén é autor 
da introdución que antecede ao 
texto e que no caso de Os papa, 
legui se notaba de menos. Home 
sempre preocupado polos move, 
mentes obreiros, o que chegou a 
ser considerado pai do marxismo 
español estivo casado coa filla 
de Marx, a tivo unha vida azaro, 
sa que rematou en suicídio. O 
texto que nos oferece Positivas, 
tivo unha forte incidéncia no 
movimento obreiro, posterior, 
mente pasaou a ser considerado 
na categoría do pintoresco (algo 
que habitualmente se fai con 
aquelo que non se entende pero 
incomoda, unha práctica moi de 
dereitas). "Pero nos últimos 
tempos son moitos autores, e 
mesmo movementos, como o de 
Seatle e a antiglobalización, 
quen o resgatan" (páx. 9). Os 
carro capítulos de que consta es, 
te folleto estan precedidos dunm 
prólogo, da autoría do mesmo 
Lafargue, e sucedidos por un 
apéndice onde se acode aos filó, 
sofos gregos para reafirmar o 
anteriormente exposto desde a 
autoridade de Platón ou Aristó, 
teles. Reafirmar un pensamento 
abraiante, desconcertante, agre, 
sivo, utópico e que ataca direc, 
tamente aos alicercer da civili, 
zación occidental: o traballo. O 
dereito a preguiza é un agudo 
alegato a pral de algo tan sinxe, 
lo como é a humanización das 
sordidae artes, do traballo asala, 
riado, o máis poderoso axente 

Paul Lafargue. 

alleante e deshumanizador que 
puidó mat~nar o home. Quen 
non traballa, non come; a terra, 
para quen a traballa; gañarás o 
pan co suo~ da tua fronte ... o sa, 
ber popular deixa clara constán, 
cia da necesi, 
dade de tra, 
ballar. Pero 
iso non equi, 
vale a asegu, 
rar que sexa 
unha activi, 
dade tan im, 
portante co, 
mo para que 
tiranice cada 
un dos nasos 
dias, porque 
un home su, 
xeito a un in, 
flexíbel e es, 
cravizante 
horário labo, 
ral, non é un 
home senón 
unha máqui, 
na. O centro 
das suas agu, 
das e irónicas 

Dous títulos 
que invitan 
á reflexión, 
unha 
reflexión 
ingrata, que 
deixa un 
agre sabor de 
boca porque 
pon de 
manifesto a 
falsidade, ou 
inutilidade, 
da evolución 
humana 

críticas é ese estúpido afán que 
fai dos homes borregos", a pai, 
xón cega, perversa e homicida 

do traballo tmsforma a máquina 
libertadora en instrumento de 
escravitude dos homes libres: a 
sua produtividade empobréceos" 
(páx. 31 ). ·A utopía lafarguina 
non é un caprichoso xogo inte, 
kctual, os seus asertos distan 
moito de inútiles sofismas. A 
sua leitura revela un raciocínio 
claro, audaz e sen fisuras. as 57 
páxinas de que consta o libro es, 
tán cheas de lucidez, unha luci, 
dez que ten ainda máis valor 
porque ousa cuestionar algo 
considerado sagrado. Sen dúbí, 
da, unha leitura da que se apren, 
de moito, da que se tiran moitas 
conclusións e abriga a ver a vida 
doutra maneira e a reformular os 
valores sobre os que debe xirar a 
vida humana. As notas, son as 
xustas e imprescindíbeis e axu, 
darán a unha leitura eficaz e ri~ 
ca, <lesas qU:e despois un nunca 
esquece e na que baseará non 
poucos profundamentos. 

A derradeira bágoa, de Stefano 
Benni, é un mangado de relatos,· 
2 7, nos cales se pon en solfa a ac, 
tual sociedade italiana, perfecta, 
mente aplicábel á Galiza igual 
que a calquera outro occidental 
lugar e ademais unha boa oportu, 
nidade par amirar como andan 
por aí fora. O libro, que é do 94, 
sorprende pala sua frescura e ac, 
tualidade, que emanan da sensi, 
bilidade e capacidade crítica uni, 
dos ao afán de denúncia e reden, 
ción social. O seu obxectivo é 
expoñer alguns dos cancros que a 
sociedade actual padece, que to, 
dos sabemos claes son pero que 
se están enquilosando de tan xei, 
to que a sua total extirpación se, 
mella utopiá para soñadores. As 
personaxes e situacións que se 
presentan son, pensándoo un 
chisco, grotescas. E por moi 
pretendidamente grotescas que 
sexan, non deixan de ·ser perfec, 
tamente reais; revelándose asi, a 
hipérbole, como o mellar instru, 
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Terror e fábula de peto 
Dous títulos na colección de .peto de 
Xerais. Por unha parte, a Triloxia pá, 
nica, de Xosé Miranda, reunión de tres 
narracións de terror: Vestio, Lambirón e 
A neve e a caáeira. As tradicións mes, 
túranse coa intriga e o mal nestes rela, 
tos do escritor de Lugo. A escritora 
húngara exiliada en suiza Agota Kris, 
tof é a autora de O gran caderno, no, 
vela aparecida en 1986 que agora tra, 
duce ao galega Marga Rochíguez Mar~ 
cufio. Con humor negro, Kristof canta 
a vida duns rapaces que teñen que fu
xir da vila ocupada polos exercitos ex
tranxeiros. Eles mesmo irán construín
do o seu gran cademo no que anotan os 

·logros cotiás. • 

Balas no 
Diário de Notícias 
Ao criativo publicitário máis exitoso 
de Portugal, Eclson Athayde, góstalle 
tamén escreber. Faino semanalmente 
no Diário de Notícias, cuxa editorial 
responsabilízase do volume O homem 
que sabia de mais. Aqui reúnense os 
artigos de Athayde asinados entre 
1997 e 1999 a modo de "crónicas, con, 
tos e outras irreleváncias". Ádvertén, 
cia editorial: que ninguén percure un 
novo Sartre neste autor. • 

Sobre Faustino 
Santalices 
Finado en 
1960, Faustino 
Santalices e a 
sua obra inves
tigadora sobre 
a gaita conti, 
nua a ser desco
fiecida no seu 
país. Ir Indo pu, 
blica unha bio
grafia sobre 
Faustino Santa, 
lices, que asina o 
músico de Milla, 
doiro Anton Seoane, que percorre as 
suas facetas de investigador, gaiteiro e 
zanfonista. O músico de Bande foi o 
primeiro Prémio Internacional de lns, 
trumentos Clásicos Populares en 1949 e 
director do primeiro taller escola de ins, 
trumentGS-tradickmais-galegos-que se
abriu en Lugo en 1952. Seoane recoñe
ce non ter podido reconstruir a vida de 
Santalices sen a memoria "lúcida e xe
nerosa" do seu fillo, de mesmo nome. • 

Alternativas para a 
débeda externa 
Xa leva un tempo nas librarías o libro 
La deuda externa del Tercer Mundo, 
un traballo de compilación do sociólo
go Carlos Vaquero, que apresenta al, 

temativas para 
a sua condona
ción. Oiferen, 
tes autores e 
organismo 
abordan os di, 
versos movi-
mentos que 
percuran un, 
ha solución 
equitativa e 
sostíbel para 
os países 
afectados. 
En Talasa.+ 

.l 
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___ _____,¡¡¡ Leituras 

(vén da páxina anterior) 

mento para facemos conscientes 
do graode desnatuaralización que 
acadou a sociedade actual. Perso,· 
naxes coas que nos cruzamos to, 
dos os dias, situacións que vivi, 
mos a cotio, ironizadas con inte, 
lixencia para escámio de elas e 
de nos. Un libro sinxelo e com, 
plexo. Moi sinxelo porque quere 
ser accesíbel a calquera leitor, 
que é deses que pretenden un 
amplo leitorado para xustificar a 
sua militáncia social. Eis unha 
razón para a simpleza do estilo; 
parco, para salientar as hipérbo, 
les e demais caracterizadores de 
personaxes ou accións. Relatos 
que soen ser definidos como ori, 
xinais por canto fan gala dunha 
imaxinación fóra do éomun. 
Imaxinación fóra do común para 
construir relatos realistas. Xa se 
sabe, cando se quere convencer 
de algo hai que esaxerar. Por ou, 
tro lado, o esaxero leva ao risco, 
un atractivo máis para que a xen, 
te lea con ganas, cousa que se 
consegue a pesar de que alguns 
son prescindíbeis e supérfluos. 

· Pero sempre nos quedaremos co 
brillo de ese8 outros que tardare, 
mos moito tempo en esquecer, 
como "Primeiro conto do viaxei, 
ro" (e o segundo), "lrman caiJcei, 
ro", "O Palácio das nove marabi, 
llas", "A caza do faisán" , "O re, 
greso de Garibain" ou "O libreiro 
novo''. Sátira variada, non só po, 
lítica (resultan contos moi cha, 
mativos) senón tamén de costu, 
mes, cadro de costumes da socie, 
dade actual escrito cunha inque, 
brantábel queréncia polo sorriso 
cómplice. Sorriso que agacha un, 
ha análise crítica e fria da políti, 
ca, da literatura, da televisón ... 
de todos eses falsos deuses da rea, 
lidade actual que imperializan a 
nosa maneira de pensar e de sen, 
tir, enchéndonos de ambiciosa 
hipocresia baixo a aparéncia de 
lóxica vital -non debca de ser 
curioso que as máquinas sexan 
tan humanas (vid. "Irmán cabcei, 
ro"), como os mesmos homes, 
mesmo máis (que dirian Álvaro 
de Campos e os demais visioná, 
rios futuristas?) · 

Ambas e duas leituras dan para 
pensar, para pensar mentres ri, 
mos con ese amargor que certifi, 
ca a idiotez característica do ser 
humano.+ 

XOSÉ M. EYRÉ 

_Orgullo 
de gaita 
Titulo: Alento de gaita. O sopro dun pobo. 
Autor: Osear Losada. 

Edita: Toxosoutos. 

Fachendoso de formar parte dun 
povo que ao son de diferentes 
melodias riu e chorou prendado 
dun instrumento que sinte de 
seu, Osear Losada ven de apre, 
sentar un traballo que nos ache, 
ga ao mundo da gaita. E nunca 
mellor dito. A sua obra oferece 
unha perspectiva <leste instru, 
ment<9 desde a sua presenza en 
diferentes eidos, pero tamén 
desde a importáncia e o protago, 
nismo que tivo e ten en várias 
culturas. · 

A gaita galega ten ·un lugar pri, 
vilexiado no libro ªº carón de 
abundantes citas que q.xudan a 
comprender o papel do instru, 
mento en paises como Escócia e 
Irlanda, sobretodo, pero tamén . 
en outros como Estónia, Gales, 
Bretaña, Itália ou Bulgária. O 
autor recolle as referéncias das 
páxinas da literatura · galega e 
universal e retrata a sua presérr:=
cia na pintura, escultura, nas ta, 
llas, na filatélia, cerámica e in, 
cluso, de xeito máis recente, na 
banda deseñada, o cinema, os 
debuxos animados e algunha sé, 
rie de televisión. 

Q~er recrear esta obra ás dife, 
rentes habilidades sociais que 
aceitou desenvolver o gaiteiro 
interpretando diferentes melo, 
dias en Y odas, funerais, festas, 
na guerra ... ritmos acaidos para 
a sedución, o pranto, a ledícia, o 
baile ou para evocar o país desde 
a distáncia abrigada pola emi, 
gración. Tarefas que, agás en 
épocas concretas, o foron conso, 
lidando como unha figura ben 
tida en conta e requerida. Neste 
sentido fai mención Osear· Losa, 
da á alta consideración que en 
Galiza · acadaron os gaiteros na 
primeira metade de século e á 
representación folclorista reac, 

Excursións 
interiores -
Titulo: Projecto Ninguém. 

Grupo: Ball Cans. 

Edita: Runa Records, 2000. 

Osear Losada. 

cionária na que quedaron sumí, 
dos coa ditadura, nese intento 
de afogar as expresións culturais 
das nacións do Estado. 

A carón da teima divulgativa, o 
libro ten un aspecto lúdico que 
chama especialmente a aten, 

. ción. Son os parágrafos interca, 
lados nas citas textuais que dan 
conta da existéncia dunha chea 
de contos, fábulas , histórias nal, 
guns casos ch_eas de fantasia, que 
protagonizan os gaiteiros a ca, 
rón de personaxes como, por 
exemplo, as fadas. Inclusq ad, 

cedónia e Bulgária van collidos 
da man coa música de películas 
de Goran Bregovic, ou jazz fu, 
sión. Unha idea de que todos os 
folclores parten da mesma raíz 
que emparenta e·ste disco co 
Clandestino de Manu Chao. 

O grupo mostra a saudade e a le, 
dféia dos ningén aos que se refire 
o título do seu debu: aqueles que 
non son alguén, colectivo que 
sofre a probeza e a marxinación 
do primeiro mundo. 

Ball,Cans pretenden montar un 

A música galega está a vivir un, 
ha bonanza criativa e tamén a 
nível de vendas. Pérdese o medo 
e nacen proxectos novos e oriJci, 
nais. Non é sementes que Carlos 
Núñez mesture música celta e 
flamenca. Desde o sur Astarot 
usan o temário tradicional coma 
base do seu heavy con sabor a 
anos oitenta, mentres que as ra, 
pazas de Avalan aportan o toque 
pop, cun folk exportábel e alegre 
que as pode levar ata as radiofór, 
mulas estatais. 

_ espectáculo escénico para o que a 
música <leste CD servirla de fondo 
sonoro. Esa condición de suporte 
melódico faise notar no toque 
ambiental do disco, nesa querén, 
cia polas transicións entre uns te, 
mas que buscan de xeitq perma, 

·Mentres, na 
Coruña, o 
colectivo 
Projecto Nin, 
guém xurde 
cunha amal, 
gama de mú, 
sica galega e 
balcánica que 
confunde lí, 
mites xeografi, 
cos e musicais 
para chegar a 

un único lugar: 
o folclore. Ball,Cans é o primeiro 
traballo dunha iniciativa artellada 
en tomo a Daniel Sisto e Javier 
Cedrón, composta .por unha mo, 
rea de colabouras (Suso Vaamon, 
de, Brais Maceiras, Rosa Cedrón), 
e mostrando o folc coma unha lin, 
guaxe comun aos povos. Unha 
música que descrebe tristura ou le, 
dícia porque asi senten os que a 
viven e interpretan. 

Temas populares de Galiza, Ma, 

nente o evocador. 

Destacar algun dos 
temas é falar desa fu, 
sión da melodía de 
Misión lmposíbel e a 
Muiñeira de Lugo 
que é Muinheira Jm, 
possível, a riqueza 
melódica de Fone, 
mancipees ou a peza 
Doors & Windows, 
na que lle cám, 
bian a letra ao Pa, 

sodobre de Folgoso. 

Mália certa· reiteración de ideas 
e o descoñecemeni:o da repre, 
sentación escénica á que este 
traballo presta apoio musical, 
compre salientar a calidade e va, 
lentia <leste Projecto Ningém, gra, 
vádo pola discográfica coruñesa 
runa records e que resulta unha 
das propostas máis interesantes e 
logradas que nos ofrece a música 
galega actual. + 

ANXO TENREIRO 

quirindo no imaxinário colecti, 
vo poderes "' ou capacidades tan 
espectaculares como o da gaito, 
terápia, a curación por médio da 
música da gaita, un termo que 
Losada recolle de Lamas Carba, 
jal, pero que é ao tempo unha 
afirmación que está presente 
neutros autores e que teria rela, 
ción coas actuais técnicas de te, 
rápia musical. 

As suas páxinas tamén deixan 
constáncia dun traballo de reco, 
lleita a respeito do debate actual 
que ten como froito testemuños 
que dan conta da importáncia 
do instrumento nomeadamente 
na cultura galega. Son as voces 
de gaiteros e gaiteiras dabondo 
coñecidos como Casal e Ferrei, 
rós -membros de Milladorio- Bu, 
diño, Susana Seivane, Antón 
Rodríguez -gaiterio de Na Lua
Carlos N úñez e de fóra como 
Hevia , Campbell ou Molard. 
Xentes que como centos de gai, 
teiros ledos lograron na Galiza e 
pésie as intoxicacións, a dignifi, 
cación dun instrumento que Os, 
car Losada -en verbas de Xurxo 
Souto, autor do limiar-, decobre 

·como "internacional gaite ira 
emocional".• 

P. BERGANTIÑOS 

FiCC1óN 
1. TEN O SEU PUNTO 

A FRESCA ROSA 
Mª Xosé Queizán 
Xerais 

2. NON VOLVAS 
Suso de Toro 
Xerais 

3. UN PAIS DE BRÉTEMA 
Suso de Toro 
Aguilar 

4. 0 BANDIDO CASANOVA 
Hixinio Puentes 
X erais 

5. REMINISCENCIAS DE 
BoB DYLAN 
Xosé Antonio Moreno 
Galaxia 

NoN fiCCróN 
l. XACEMENTOS 
ARQUEOLÓXICOS DE 
GALICIA 
Pilar Barciela Garrido e Eusébio R. Seara 
Xerais 

2. ÜS NOMES DA TERRA 
Femando Cabeza 
Toxosoutos 

3. MANuEL MERA 
Xan Leira 
Xerais 

4. GUIA DOS CASTROS DE 
GALICIA 
Rafael Dorribo Cao e 
Manuel Reboredo Paxes 
DoCúmio 

5. As IMAXES DE CASTELAO 
X.E. Acuña 
A Nosa Terra 

'Libraria~ con~ult,1das: 
Cartabón (Vigo). CouccÍlo (A Cnru

i1a). Michclcna (Pnntc,·cdrn). 
Pcdreirn (S,111ti,1go). Srmto (Lugo). 

Torga (Ourcnsc). 

A NOSA TEiIBA 

0 COQdeL 

Xermolos 
N 2 44. Agosto de 2000. 

Edita: Asociación Cultural de Guitiriz. 

Prezo: De balde. 

A celebración do Festival de Música de 
Pardiñas, na localidade de Guitiriz, cen, 
tra· a maior pane da información que se 
inclue nesta edición. Polas suas páxi, 
nas pasan. 
Ana Pillado 
Vega, autora 
do cartaz das 
festas e Ma
rica Campo, 
pregoeira des, 
ta edición. 
Entre as ac
tuacións que 
ofereceu este 
festival desta, 
canAksak, 
Cachimonia, 
Beladona, Kepa 
Junkera ou Os 
Stompers. Faise 
un repaso á carreira do canteiro Xo é Luís 
Ferreiro, premiado no Certame de Parga 
de 1999 e 2000. • 

Terra livre 
Vozeiro Nacional da Assembleia 
da Mocidade Independentista 

N 2 7. Abril-Xuño de 2000. 

Ecfrta: Assembleia da Mocidade lndepenclentisra. 

Prezo: De balde. 

Antom Garcia escr ibe sobre as relacións 
do BNG coas estruturas políticas do Esta, 

do español. A in
tervención do in
telectual esquer
dista James Pe, 
tras na Semana 
Galega de Filo
sofía serve como 
marco para un, 
ha entrevista 
que a redacción 
da revista lle fai 
ao redor do fe, 
nómeno da 
globalización. 
A profesora El-

vira Souto é obxecto doutra 
entrevista. Ademais inclúese un curso de 
reintegracionismo e o Manifesco pelo direi
to a felicidade .• 

Les Noticies 
Selmanariu independiente 
d'información xeneral 

N 9 203. 20 de Agosto de 2000. 

Dirixe: Xuan Bellu. 

Edita: Publicaciones Á mbitu. 

Prezo: 150 ptas~ 

En canto á actualidade de Astúries, dá, 
se jnformación sobre as negociacións 
dos partidos asturianistas de cara a un
ha celebración conxunta do Día de la 
NacíOn A sturiana. K'am n ande entre, 
vista a Isidro Martínez, presidente do 
PP en Xixón, quen acusa o actual presi, 
dente asturiano, Vicente Areces, de ser 
incapaz de governar a comunidade. O 
mesmo Bande conversa con Xabel Ve, 
gas, bateria do grupo musical Manta · 
Ray, quen dá queixa do baixo nivel do 
Doctor Music Festival. Nacho Vázquez 
fai unha análise prévia das posibilidades 
das equipas de futbol asturianas 
atendendo ás variacións que ambas as 
duas fixeron de cara á nova tempada. A 
celebración do Festival Intercéltico de 
Avilés dá pé a un comércio artístico 
inusitado entre as culturas minoritárias 
atlánticas.• 
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Folk que mirg para o Brasil no primeiro disco de Liorna 
.-Apresentan un repertórió con letras orixinais co que se subirán aos cenários no Outono e Inverno 

-0- P. BERGANTIÑOS 

Ensaian cada Martes en Marin 
para repasar os temas dos direc
tos, pero tamén para ir argallan
do novas melodias. Chámanse 
Liorna e veñen de apresentar, 
co mesmo nome que o grupo, o 
seu primeiro disco. Un repertó
rio de once temas de longa du
ración, con letras frescas e un 
folle no que destaca a pegada do 
jazz e a música brasileira. Des
pois de dar máis de sesenta con
certos, que se inauguraron cun
ha xira polo circuito de pubs, 
Liorna prepara unha xeira de 
actuacións para subirse aos ce
nários durante os meses máis 
frescos do Outono e o Inverno. 

Liorna como proxecto empeza a 
forxarse en 1996. "Cinco dos oito 
membro formabamo parte da 
asociación cultural de Marin 
Trompos os pés. Estabamos inte
grado no seu grupo de baile e gai
ta, pero a música tradicional limí
tate á hora de integrar outtos ins
trumento ", explica Alberto Lago. 

En 1997, a formación definitiva, 
e dicer, Alberto Lago (gaita, pia
no e whistla), Suso Iglesias (acor
deón e piano), Seso Durán (gui
tarras), Carlos Lago (batería e 
tamboril), Benito Sánchez (bai
xo), Luis Lago (percusión) coas 
voces e as pandeiretas de Begoña 
David e Montse Ogando come
zan a traballar nún repertório que 
dá o seus primeiros froitos axiña. 

Compartindo soporte coas pan
derete iras Xiradela e ó grupo 
Atalora gravan cinco temas para 
o di co Ruta folc. Terra Galega 

Doscamiños 
de a11ieiros 
ós Pazos da Ulla 
Yerra de Montes 
eTabeirós 

editado por Disco Trombo co ob
xecto de descubrir a "perfecta 
comunión entre as melodias 
máis antigas e as máis innovado
ras". "Pouco antes gravaramos 
unha maqueta .na Rádio Galega 

que foi a que nos deu a oportu
nidade de facer este disco com-. 
partido", di Seso Durán. 

No seu primeiro traballo en soli
tário, que está editado por Do 

Cúmio, Liorna integra un reper
tório de once temas, cinco deles 
cantados. Están compostos por 
Alberto Lago, Seso Durán e Su
so Iglesias fundamentalmeµte e 
apresenta letras líricas e intimis-

TROPA DO CARALLO 

Que me leven, dician de vello 
para xurar. En "Ferida", unha 
das más belas cancións da pri
meira entrega dixital de Liorna, 
a mesma frase protagoniza o es
ttibillo. "Ferida" é unha peza de 
Alberto Gago que bebe na tradi
ción e Liorna gasta de restaura
la. ¡Que me leven si non é unha 
boa canción! Pero non soa nas 
emisoras galegas de propriedade 
estatal. Aquelas, todas, que pro
graman a música das multina
cionais até fartar e converter en 
éxitos convu~sivos os productos 

X.E.A. 

de gabinete das discográficas 
madrilefias. "Ferida" non merece 
tal sorte mália que nestes dias se 
insista nos gastos polo folk que 
ten a mocidade. Os concertos 
deste verán de feito reuniron a 
milleiros de persoas. Mais a tropa 
de locutores galegas da Ser, a 
Cope ou Onda Cero seguen a 
desprezar a grupos como Liorna. 

"Ven", canción composta por 
Suso Durán, e a outra cara da 
mesma calidade e das distintas 
sensibilidades que procurou 

Liorna. De seguro que a sua pro
gramación radial a conduciría ao 
éxito. Ten todas as calidades 
precisas para que todos nós a 
cantemos e memoricemos tal 
como case se nos obriga a facer 
con centos de temas intranscen
dentes. Esta "tropa do caralla" 
-sonche de Marin!- anda no 
camiño, afinou ria entrega, fai
nos bailar e cantan para nós e 
noso tempo. Que impide lago 
que os podamos escoitar con 
normalidade no noso país? + 

A gue11illa anti· 
franquistade Mario 

~ imaxes de Castelao 
Xosé Enrique A~ña 

delangullo 
Antonio Téllez 

Xosé Manuel Martínez Oca 2.500 Á venda en 
ibra ·ría 

q u ro 
e 

tas · interpretadas con melodías 
folk nas que xunguen diferentes 
influéncias. "Escoitamos e inter
cambiamos moita música e iso · 
nótase", afirma Iglesias. Ao tem
po Durán recoñece a pegada do 
jazz e do son brasileiro neste dis
co no que colabora Rosa Gayoso 
co violin. 

En Liorna tamén é fundamental 
a traxectória anterior dos seus 
compoñentes. Á formación tra
dicional da maioria súmanse ou
tras experiéncias. "Eu estudei no 
conservatório e tiña unha for
mación clásica, pero Benito, por 
exeni.plo, viña do jazz", comenta 
Suso Iglesias. Asirnesmo Alber
to Lago, o seu irmán Cadas e 
Seso Durán formaran parte dun 
grupo pop. 

Chama a atención a preséncia 
de duas voces femininas. "A in, 
tendón inicial era instrumental, 
entre outras causas porque todos 
nós cantabamos moi mal. Pero 
recurrir ás voces das cantareiras, 
fíxonos pensar na posibilidade 
de facer temas cantadqs, polos 
que mdña apostamos", di Alber
to Lago. Pero non é unha tarefa 
<loada. "Non é o mesmo recoller 
un tema e arranxalo que corripor 
un mesmo a letra. Ao princípio 
pode botar un pouco para atrás, 
pero cada vez son máis os grupos 
que, senda inicialmente instru
mentais, agora meten voz", co
menta Durán, que gosta compor 
cancións coas que a xente se 

· sinta identificada porque "hai 
moitos temas cotiáns dos que fa
lar, fora incluso des a especie de 
mitoloxia a que recorre a cha, 
macla música celta". • 
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García Larca tiña paixón 
por Rosalia de Castro 
Andrés Pociña e Aurora López publican 
Rosalía de Castro. Estudios sobre a vida e a obra 
-o-c.v. 

Os seis poemas escritos en ga
lego polo granadino Federico 
Garcia Lorca veñen da paixón 
que tiña por Rosalia de Castro, 
poeta a quen xa lle adica unha 
elexia na sua mocidade. Esta é 
unha das teses que Andrés Po
ciña e Aurora Lopez defenden 
na obra recén publicada Rosa
lia de Castro. Estudos sobre a 
vida e a obra. Os profesores da 
Universidade de Granada en
tenden o seu libro como un 
material de grande importáncia 
para posteriores investigacións, 
en especial, a coidada recolleita 
de toda ª "documentación refe
rida á vida e a obra de Rosalia. 

Ás veces os documentos dátanse 
mes e mes. A primeira parte da 
obra de Andrés Pociña e Aurora 
López componse da relación de 
documentos que van marcando a 
vida de Rosalia. De cartas persa, 
nais a artigas de prensa pasando 
por informes administrativos ou 
relixiosos que poñen dia a acon, 
tecementos relevantes da sua 
biografía. Material, en suma, que 
os autores da recompilación con, 
sideran de grande releváncia pa, 
ra o estudo da máis ilustre poeta. 

O conxunto de documentos ser, 
ven, ademáis, para botar ab~ixo 
alguns dos lugares comuns das 
achegas biográficas que na his, 
tória se teñen feíto á autora de 
Cantares Gallegos. Andrés Poci, 
ña aponta en especial, ás refe, 
réncias que até agora chegaron 
da sua relación coa nai: "Polo 
padrón municipal de Padrón xa 
se ten descoberto que Rosalia 
vive aos cinco anos coa sua nai, 
feíto recoñecido de forma ofi, 

cial. Cando se falaba de abando, 
no estábas~ a mentir. Cando 
Rosalia escrebe A mi madre dei, 
xa clara xa o afecto que sinte ca, 
ra ela. Dixéronse e escrebíronse 
causas tremendas contra T erei, 
xa de Castro e cómpre xa reco, 
fiecer a entrega coa que coidou 
a sua filla de feíto que mesmo 
marchou a Compostela para que 
ela continuase a sua formación". 

A escritora máis estudada 

Fóra das lagoas que ainda exis, 
ten en certos episódios da sua 
biografía, Andrés Pociña e Au, 
rora López destacan a trascen, 
déncia da poeta en estudos lite, 
rários asinados en todo o mundo 
e a numerosa bibliografía arredor 
da sua obra. Os autores levan vá, 
rías decadas recompilando a bi, 
bliografia rosaliana da que xa pu, 
blicaron tres volumes titulados 
Rosalía de Castro. Documentación 
biográfica e bibliografia. crítica. "A 
bibliografía é inmensa, sorpren, 
de o que se estuda esta muller de 
feíto que mesmo se pode con, 
cluir en que se trata dunha das 
escritoras de Europa sobre a que 
máis traballos se teñen feíto" 
afirman. No entanto, lamentan 
os estudosos o que ainda "fica 
por facer, en especial traba llar 
en profundidade a sua obra en 
prosa que, mesmo sen ser o me, 
llor da sua criación 'si que ten· 
unha significativa releváncia en 
canto ao seu contido ideolóxico, 

. en especial, da teoría feminista 
· que hai en Rosalia". 

Na colección de traballos que 
agora recollen na nova publica, 
ción escollen os estudo&as que, 
por várias razóns, eles entenden 
máis relevantes. Entre eles, 

mención especial merece o tra, 
ballo do historiador inglés Ge, 
rald Brenan,-a quen os autores 
do libro coñeceron e trataron. 
Na sua História da literatura espa, 
ñola, publicada en inglés en 
1951, Brenan non dubida en 
adicar maior esforzo e páxinas a 
Rosalia de Castro que a Béc, 
quer. "A obra de Brenan tivo 
unha tremenda difusión nos Es, 
tados Unidos. É un traballo de 
referéncia nas universidades 
americanas e as páxinas que adi, 
ca a Rosalia son sorprendentes. 
A bibliografía en inglés que hai 
sobre a poeta é ampla, sen dúbi, 
da é a língua á que máis veces 
foi traducida", afirman os rosa, 
lianas que non dubidan de que 
tanto en Europa-como en Amé, 
rica "continuan descobrindo a 
Rosalia e fican completamente 
abraiados do poi-rentosa, culta e 
moderna que é a sua obra". 

Mentan nese sentido a referén, 
cia da investigadora Iris Zavala 
que situa a As literatas. Carta a 
Eduarda como un texto de con, 
tido feminista no que Rosalia se 
anticipou ao "cuarto próprio" de 
Virginia Woolf, ' tan mentado 
até o dia nas reivindicacións das 
escritoras. A recepción da obra 
de Rosalia por parte da crítica 
feminista ten tamén espazo no 
recén libro no que tamén se re, 
colle a análise de textos da auto, 
ra desde a "hermenéutica da sos, 
peita" á que a somete Aurora 
López, método que presidirá ta, 
mén o seu próximo ensaio na 
colección Feminismos de Cáte, 
dra titulado De Safo a Luz Pozo. 

Asi como Brenan é fito obrigado 
para Pociña e López nos estudos 
rosalianos, García Lorca é poeta 
de referéncia na recepción da sua 
obra na literatura. Lugueses de 
nacemento, tanto Andrés Pociña 
coma Aurora López levan máis 
de cuarto de século vivindo en 
Granada e ese dato non é alleo á 
minuciosidade co que se achega, 
ron a eses · dous nomes, tan rela, 
donados coa cidade andaluza. A 
influéncia da autora de Cantares 
Gallegos no criador de Romancero 
Gitano é un dos estudos que os 
profesores Andrés Pociña e Au, 
rora López recollen no -seu libro-. 
Amáis de defender que os seis 
poemas galegos do andaluz ve: 
ñen precisamente pola paixón 
que tiña pala obra da galega, ós 
autores datan da moi temprana 
mocidade de García Lorca o en, 
tusiasmo que sentiu cara ela. Da 
sua primeira obra, recollida lago 
en Poesía inédita de juventud, Po, 
ciña e López citan a releváncia 
da "Salutación elegíaca a Rosalía 
de Castro" que mostra o temperá 
que fara aquel encantamento. A 
própria irmá do poeta confirmou, 
lles a queréncia que Lorca tiña 
por Rosalia e eles teñen mesmo 
ouvido que interpretaba ao piano 
cancións da autora de Follas No, 
vas. Desde Granada, Pocina e 
López coidan que o estudo de 
Rosalia os "achega a Galiza". + 

ANOSA TERRA 

DENTRO DOS ACTOS CELEBRADOS ARREOOR DO 17 DE AGOSTO, DLA DA 

GALIZA MARTIR, DIANTE 00 MONUMENTO A BOVEDA ERGUIDO NO CONCE, 

LLO DE ÜLEIROS, o_ POETA MIGUEL ANxo FERNAN VELLO LEU ESTE POEMA 

ADICADO A MEMORIA DO PINTOR FRANCISCO MIGUEL, CUXA MEMORIA SE 

RECUPEROU NESTES ULTIMOS ANOS CON EXPOSICIONS E A PUBLICACION DOS 

DIARIOS DA SUA COMPAÑEIRA, SYRA ALONSO (EDICIONS A NOSA TERRA) 

A Francisco Miguel, 
pintor coruñés asasinado 
polos fascistas en 1936 

Estamos unidos a ti por unha forza que non ten nome: 
a luz intacta da terra que viron os teus ollos, 
un remuíño no sangue cando o mar do Orzán quebra de repente o silencio, 
o vento que é raíz incesante dos días. 

Ti sabías que a luz era unha patria de horizontes abertos, 
mediche as cores do mundo cunha inmensa tenrura, 
en ti vibraron como un alento amado as paisaxes mariñas 
e coñeciche os longos camiños da nostalxia. 

Contra o silencio pétreo que dictou a barbarie, 
contra os arames negros que atravesan o tempo, 
contra a infamia presente e os seus muros de esquezo 
ti regresas, 
ti regresas e traes o corazón mancado de amar tanto, 
duro amor como un pálpito que nos une a ti 

-o vento como un ronsel sen fondo na praia de Riazor, 
_o pano iluminado da brisa nas mariñas de Oleiros, 
o perfil dos,teus fillos que é a túa propia alma, 
a túa muller perfecta como ·un ser infinito-; 

ti regresas agora e de súbito somos 
unha maré que ferve, as palabras acesas, 
o pobo a recibirte, toda a memoria viva, 
o triunfo da verdade. 

Porque é de ben sabermos que o asasino azul, 
o máis cruel e covarde, o pérfido e brutal, 
o nocturno verdugo, o máis sádico ser, 
acabou coa túa vida de tres disparos, tres; 
e os falanxistas bébedos do seu propio terror 
fendéronche a cabeza e amputáronche as mans, 
a ti, pintor da vida, 
que regresas agota como memoria plena de nós mesmos. 

Porque estamos unidos a ti por unha forza que non t<:;n nome: 
a semente acendida da túa dignidade, 
a túa arte que persegue sen cesar a beleza, 
o teu amor á terra, á xustiza, alto soño 
final 
de luz 
e liberdade. 

MIGUEL ANxo FERNAN,VELLO 

A Coruña, 1 7 de Agosto de 2000 
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A NOSA TERRA. 

O exemplo de José María Castroviejo 
No discurrir adrede dos intelec, 
tuais galegos da xeraci6n dos 
Alvaros, que é a que precede á 
da Noite, e que viviron nun tem, 
po moi revolto e propicio prás 
mutacións ideolóxicas, unha 
cuestión previa pra xuzgar, dun 
xeito ou outro, as suas actua, 
cións nos eidos políticos, é a de 
fixar a época da vida que marca 
máis profundamente suas pega, 
das na historia:¿a mocedade?, ¿á 
maturidade?, ¿a senectude? 

Porque é ben evidente que 
a veleidade política é o 
que caracteriza á maiorfa 

dos homes clisa xeración de poe, 
tas e profesores, de novelistas e 
xomalistas. Que siguen xeral, 
mente a tendencia máis natural 
das persoas físicas, quen soen 
evolucionar dende unha posi, 
ción revolucionaria na xuventu, 
de a unha actitude reaccionaria 
na vellez. 

Isa é a propensión máis corrente 
do ser humán, a cal Anxelo No, 
vo calcula que afecta a un 90%. 
O outro 10% quedaría pra a 
xente restante, que se troca den, 
de a dereita á esquerda, pois ta, 
mén a hai, anque moita menos. 
O ex,conde de Grovas, antigo 
trotskista, transformado en an, 
glófilo impenitente, denomina 
complexo de Disraely a inclina, 
ción maioritaria, e complexo de 
Gladstone á minoritaria, toman, 
do coma modelos aos dous gran, 
des estadistas ingleses decimo, 
nónicos. 

Dada isa transformación 
ideolóxica que se aprecia 
claramente nas biografías 

de tantos conspfcuos galegos, 
nacidos a principios do século 
que agora fina, a estimación per, 
soal que por eles se sinte depen, 
de do momento da sua vida que 
e colla o ob ervador pra deter, 
minar o seu cénit mental, o apo, 
xeo das súas ideas. 1 e momento 
de plenitude non ten porque 
coincidir, senón ao revés, co de, 
cli ve da sua exi tencia. 

• TRES GALEGOS EXEMPLA .. 
RES. You a poñer somentes tres 
exemplos, moi humanos, entre 
tantos que poderían apafi.arse da 
sua época. Tres galegos exem, 
plares, íntimamente relaciona, 
dos entre sí nalgunhas etapas 
das suas biogr~ffas: Santiago 
Montero Dfaz, Alvaro Cunquei, 
ro e José Mª Castroviejo. ¿Qué 
período de suas vidas lle intere, 
sa, lle conmove roáis, ao espec, 
tador? 

Pra min non ten dúbida que 
a etapa máis apasionante 
de Montero Díaz é aquela 

do xove e intelexentísimo profe, 
sor na que pon os aHcerces do 
comunismo en Galicia, e prefiro 
esquencerme de cando o meu fu, 
gaz mestre se fai das JONS, _an, 
que xamais sería falanxista. Pero 

· vestiría logo a camisa negra pra 
exaltar a Mussolini no Ateneo 
de Madrid, tras a sua morte en 
Dongo. Anque. no fondo seguiría 
senda Montero o espírito máis 
lúcido, inquedo e independente 
que eu coñecín. 

En canto a Álvaro 
Cunqueiro a atención 
de Borobó detense nos 
días inmediatamente 
anteriores á Guerra 
Pluscuancivil nos que 
Álvaro dirixía en 
Mondoñedo a folla 
máis arredista de Gali, 
cía. O que non foi óbi, 
ce, pra que un par de 
anos despóis, inda en 
plena Guerra, luza 
Cunqueiro o roáis fla, 
mante e nítido unifor, José Maria Calfrovieio e Álvaro Cunqueiro. 
me da Falange, que pa, 
seaba por San Sebastián: dando 
proba do seu realismo máxico, 
tamén na política, asaz acomo, 
daticio. 

E chego a José Mª Castroviejo 
cuia fama de estudante revolu, 
donarlo e petardista, non poido 
ser superada logo pola que lle 
proporcionóu a sua ventureira 
graduación de capitán de reque, 
tés na contenda, proseguindo así 
a senda carlista de seu abó. Pero 
quedaría sempre na nosa memo, 
ria coma o héroe máximo da 
tcheca da FUE en Santiago, 
aquel poeta en agraz, que retor, 
naría o pensamento do seus 
maiores o mesmo 14 de abril, no 
que se proclamóu a República. 

Nos tres casos, os de Monte, 
ro, Cunqueiro e Castrovie, 
jo, é a época da mocedade a 

que pode despertar ainda nos 
mozos de agora cerras posibilida, 
des de imitación, anque adap, 
tadas as circunstancias actuais: o 
marxismo, o separatismo, a ac, 
ción directa ... que eles propug, 
naban ou praticaban. Pero pode 
ser, en todo caso, un ·aviso pra os 
que de novos se consideran moi 
rebeldes, sen maxinar que o día 
menos pensado, dun cecais, moi 
próximo ano, muden de opi, 
nión, ou de chaqueta; vestindo a 
que millar lle axeite, prá sua co, 
modidade persoal. 

• A POESIA DE CASTROVIE
JO. lstas consideracións se me 

ocurren ao fío da lectura da Poe, . 
sía de José María Castroviejo, 
recentemente publicada por 
Edicións do Castro, con intro, 
ducción e notas léxicas de Ma, 
nuel Mourelle de Lema. Contén 
tres poemario.i; en español de 
Castroviejo: Mar del sol. Poemas · 
de un diario a bordo (1933). Altu, 
ra. Poemas de guerra (1938), e os 
Poemas Sueltos (1945), algúns 
deles desaparecidos en Los paisa, 
jes iluminados, o primeiro e mi, 
llor libro en prosa de José María. 

Máis tarde (1964) publica 
Castroviejo seu único poe, 
maria en galega, Tempo de 

Outono e outros poemas que en 
verdade é unha versión, a lingua 
de Manoel,Antonio, de moitos 
versos casteláns insertos xa en 
Mar do sol e en Los paisajes ilumi, 
nados; posto que José Maria 
aproveitaba moi ben tanto o que 
escribía en prosa coma en verso. 

Non aludín en van ao adiantado 
da nosa lírica vangarda, pois Cas, 
troviejo, coma Feliciano Rolán 
en De mar a mar, e Cunqueiro en 
Mar a.o norde, siguéu en Mar del 
sol, as singladuras poéticas do pi, 
loto De catro a catro, Galerna e 
English Trawler, que traduce máis 
tarde no seu poemario en galega. 
Ademáis a influencia de Mano, 
el,Antonio e ben evidente nas 
composicións tituladas S.O.S., 
Rockall bank, Norte, Sur ... 

"Tempo de Outono é un poema, 

rio que debería estar 
moi presente nas an, 
toloxías da poesía do 
século XX. ¡Laiada, 
mente non o está!", 
quéixase o introduc, 
tor, Mourente de Le, 
ma, ¿Cal é o motivo 
de semellante exclu, 
sión de Castroviejo 
das escolmas galegas? 
Algo terá que ver ca 
sua regresión á ideolo, 
xía tradicionalista, ao 
implantarse a Repú, 
blica, e ao combatir 

despois nas fillas _carlistas. 

Ise tempo bélico foi rexistrado 
poéticamente por )Üsé María, 
naquil libro que titulóu 

Altura. Anque Castroviejo se 
manifestase nel, ao parecer de 
Mourelle, "como muy ecúánime 
no terreo da política" Así non 
falla o imprescindible poema 
adicado a García Lorca: 

El toro enloquecido, mugía en los 
fo teros 

Su gran do'9f a Europa, sin alma 
[y degradada. 

Nin a apelación jonsista: 
a vosotros, obreros rojos, las juven, 

[tudes 
de España, Mblamos. · .. 

X
a daquela, na España de 
Franco, especulábase coa 
revolución pendente. De 

ahí que Mourelle supoña que se 
aproximaba Castroviejo á poesía 
social, mostrando o seu encono 
contra a bestial avidez do capita, 
lismo, chegando a incitar a tropa 
carlista do Tercio de Abárzuza: 

¡que nadie se ponga la boina para 
salvar a los capitalistas! 

O que non deixaría de facerlle 
moita gracia a Celso Emilio Fe, 
rreiro, cando nas festas do Alba, 
riño, compar,tidas cos seus gran, 
des amigos, Alvaro e José María, 
saían a relucir os vellos versos 
¡heróicos! de uns e outros. • 

/ 
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Anxel Huete 
'A arte non só serve 
para ser contemplada' 

Fundamentalmente libros de co, 
municación, estou lendo dous }i, 
bros de Pierre Bourdieu: As re
gras da arte e A dominación mas
culina. Ademais estou lendo Pen
samento crítico versus pensamento . 
único de Ignacio Ramonet. 

Que libros recomenda? 

Hai moitos, pero neste momen, 
to recomendaríalle a alguen que 
buscase unha leitura de arte, o 
libro Tristísimo W arhol. 

Vostede é un dos coordenado
res do Foro da Cultura que se 
celebrará o vindeiro luns 28, 
como valora esta iniciativa? 

No Foro da Cultura tratamos de 
tomar unha posición próxima ao 
sector civil da arte, ao sector ao 
que lle atinxe o feito cultural. 
Propoñemos para a cultura un 
ámbito de civilidade que permita 
unha utilización que teña en 
conta aos que producen a cultura 
e que non se basee só nas propos, 
tas persoais dos que programan. 

No Foro da Cultura vostede 
encárgase do apartado das artes 
plásticas, como valorarla a sua 
situación? 

. A situación cambiou moito nos 
últimos tempos·. Out~órgaselle 
bastante importáncia. E algo que 
ten en si mesmo releváncia xa 
que en Galiza neste tempo cam, 

-biaron moitas cousas. Pero en 
canto á arte contemporánea 
queda moito por facer. 

A que pensa que se debe esta 
falta de atención? 

Ten que ver coa política museís, 
. tica e coa formación eos indiví, 
duos. A arte non só serve para 
ser contemplada, está no debate 
mesmo da vida. Hai que revisar 
a idea de que a arte é un ele, 
mento da superestrutura social, 
de que non é imprescindíbel pa, 
ra nada. Precísase unha forma, 
ción artística roáis ampla, non só 
nas artes visuais senón tamén 
noutro tipo de artes como por 
exemplo na música. 

Como valora a formación artís
tica f0ra do que son os círculos 
de aprendizaxe específica? 

Mal. É preciso revisar os aspee, 
tos do ensino con respecto á ar, 
te, a aprendizaxe do mundo a 
través da arte. Dende o Foro da 
Cultura denunciamos as de, 
ficiéncias no ensino non especí, 
fico da arte. • 

Pintor. Ourense (1944) 
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Segue toda 
esta semana 
a Mostra de 

Teatro en 
Cee. 

Dover, 
Xovés 24, 
pola noite 

en Cangas. 

O_Trinque 
Istória. 
Ríbadávia vaise facendo 
cita obrigada a fins de 
Agosto coa sua Festa da 
Istória, unha recriación 
da vida medieval, que 

muda a cidade por com, 
pleto nun retorno ao pa, 
sado no que os visitantes 
debrúzanse na festa. Os 
dias 25, 26 e 27 é a cita.+ 

• PÁXINAS COORDENADAS POR Mº X. GÓMEZ • 

·····~······~································· ··························~··· 
A.llarb 
•TEATRO 

BALEA BRANCA 
PRODUCCIONS 
Subirán. ao cen.ário coa 
obra Parella aberta, no 
Tempo de Lecer de Galiza 
nos Sentidos . Farano o Sá-

. hado 26. 

Bande 
•MÚSICA 

SERRA-LLE AI! 
Os Carunchos e Pablo 
Carpintero, actuarán no 
Tempo de Lecer de Galiza 
nos Sentidos, o Luns 28 de 
Agosto. 

O Barc,o de 
Valdeorras 
•MÚSICA 

CAMERA TA MEIGA 
Música clásica na Praza 

Maior o Domingo 2 7 ás 
23:30 horas. 

Bue u 
• EXPOSICIÓNS 

MARCELA TOBERGTE 
Mostra a sua pintura e Xo
án A. Pérez, a sua escultu
ra na Sala Amália domín
guez Bua. 

•TEATRO 

CHAPA E PINTURA 
Contacontos que nos ofe
recerán as suas histórias 
que poderemos escoitar o 
Sábado 26. Actividade in
serida no programa Galiza 
nos Sentidos. 

Cangas 
•MÚSICA 

Do VER 
Estaran no vello Campo de 
Massó o Xoves 24 pola 
noite. Entrada antidpada 
1200 e 1500 en taquilla. 

JAZZ NAS FESTAS 
Con motivo das Festas do 
Cristo celébranse no adro 
da igrexa duas noites de 
jazz. O Venres 25 estará a 
Orquesta de Jazz do Morra
zo e o Luns 28 o mesmo ce
nario contará coa presen
cia de Abe Rábade. 

Castrocaldelas 
Os QUINQUILLANS 
Cenificarán a montaxe ti
tulada Os Innandiños pa
las ruas da vila o Xoves 24. 

Cee 
• EXPOSICIÓNS 

ENTORNO & FUTURO 
Mostra interactiva que ten 
como obxectivo levamos a 
reflexionar sobre os proble
mas que o progreso nos 
presenta mediante o perco
rrido por unha série de pa
neis: a natureza, biodiversi
dade e extinción, incén
dios e erosión, contamina
ción da auga, contamina
ción acústica o problema 

dos resíduos, enerxias reno
vables, etc. ·Poderémola 
ollar na Fundación Fernan
do Blanco a partir Domingo 
27 até o 3 de Seternbro. 

•TEATRO 

XIII MosTRA DE 
TEATRO 
Continúan até o Domingo 
2 7 as distintas cenifica
cións dista mostra ás que 
podemos asistir desde o pa
sado Mércores 19. 

TEATRO DO AQUI 
Representará a obra titula
da Criaturas, o Xoves 24 
na Casa do Concello. 

Cervo 
• EXPOSICIÓNS 

ISAAC DIAZ PARDO 
Mostra de 39 carteis do 
artista relacionados coa 
cultura e a política, con 
algunha incursión festei
ra: teatro, cine, compro
miso social, indústria, li-

teratura, música, tradi
cións, Estatuto de Auto
nomía do 36 ... Están in
cluidos cinco carteis de 
cego, que son unha espé
c ie de banda deseñada 
que cantan diferentes his
tórias da boca do cego Za
to. Estará na Casa da Ad
ministración. Sargadelos 
até o 15 de Setembro. 

Chantada 
•TEATRO 

VIII SEMANA DE 
TEATRO POPULAR 
Que se vén celebrando na 
Casa da Cultura desde o 
Domingo 20 e que durará 
até o Mércores 30. 

Coristanco 
•MÚSICA 

CHARANGA NBA 
Actuará no o Domingo 2 7 
para entreter o noso Tempo 
de Lecer, inserido en Galiza 
nos Sentidos . 

A Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

CAMIÑO DE 
SANTIAGO VIRTUAL 
Mostra itinerante que pode
rernos ollar no Museu de Be
las Artes, até o 31 diste mes. 

WILLIAM HOGARTH 
Co título W. H. Gravador. 
Conciéncia e crítica dunha 
época móstrase a obra dun 
dos artistas renovadores da 
pintura inglesa no s. xvm, 
que inclue 72 estampas 
cunha visión moi completa 
da sua produción gráfica, 
desde as primeiras décadas 
de 1 720, nas que atacaba 
os movimentos especulati
vos financeiros da época, 
até as últimas criacións de 
contido político en defensa 
da política pacifista do rei; 
ou as coñecidas séries mo
rais modernas, as educati
vas, as tiras de costumes ... 
Na Sala de Exposicións da 
Fundación Caixa Galiza até 
o 31 de Agosto. 

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

PINTURA ESPAÑOLA 
CONTEMPORÁNEA 
Da colección do ICO, que 
estará até o 10 de Setembro 
no Museu de Belas Artes. 

ASPECTOS ÜRIXINAIS 
Artes decorativas do século 
XX. A través de roáis de 
200 obxectos explora as in
fluenzas criativas e estilísti
cas que configuraron o dese
ño do século que termina." 
Céntrase en aspectos que 
foron rexeitados polo dese
ño moderno, o non raci0-
nal, o non funcional e o 
inesperado; calidades pre
sentes en catro seccións te
máticas: Linguaxe Corporal, 
Inversión e transformación, 
¡É o Ornamento un Crime? e 
Voos de Fantasía . Entre as 
pezas da exposición figuran 
obras importantes de moitos 
deseñadores e inclue mobles 
e lámpadas de Frank O. 
Gehry, Ron Arad, Edgar 
Brandt ... , obxectos de cerámi
ca de Pablo Picasso, Roseli
ne Delisle ... ; obxectos de vi
dro e cristalería de Fulvio 
Bianconi, Dale Chihuly ... ; 
xoias e obxectos de metal de 
Salvador Dalí, Bruno Mar
tinazzi ... ; ou teas de Adele 
Lutz, Junichi Arai, Jack 
Lenor Larsen entre outros. 
Até o 30 de Setembro na 
Fundación Barrié. 

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

Dozón 
•MÚSICA 

CHARANGO 
D'ÜUT AMENTO 
Animadores de ruas que 
poderemos escoitar o Sába
do 26 e que está inserido 
no programa Galiza nos 
Sentidos. 

A Estrada 
• EXPOSICIÓNS 

XERACION DO 2000 
Unha promoción universi
tária, case corenta crea
dores novos 
da Facul-

Pardo de 
Cela. Unha 
daa 64 
personaxes 
do Alba de 
Gloria de 
Castelao. 
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•ACTOS 

DIALOGO 
CULTURAL 
Área temática inserida 
no programa Composte
la Millenium Festival po
deremos asistir a char
las e seminários que se 
realizarán no Auditório 
de Galiza, con entrada 
libre. O Venres 25, ás 
12 horas Ai'cha Re
douane e L'Ensemble 
al Adwar de Exipto re
alizarán unha Clase de
mostración de música 
Clásica árabe, na Sala 
Mózart do Auditório; e 
ás 17 horas, última se
sión do seminário coor
dinado polo político 
Felipe González Már
quez e no que interve
ñen a escritora mexica
na Ángeles Mastretta, 
o poera marroquí Ta
har Ben Jelloun, o es
critor Hélé Béji, o xor
nalista mexicano Héc
tor Aguilar, o historia
dor Ridha Tlili e o so
ciólogo Sami Nai'r. O 
Luns 28, na Sala Mózart 
do Auditório de Galiza, 
de 11 h a 14 h e de 17 
h a 20 h, presentaranse 
as conclusións do Foro 

da Cultura Galega, ta
mén con entrada libre; 
a comisición técnica 
está formada por Luisa 
Villalt,a, Pepe Barro, 
Luis Alvarez Pousa, 

· Xan Bouzada, Isaac 
Pérez Vicente, Manuel 
P. Rua, Xosé M! . 
Álvarez Cáccamo e 
Ánxel Huete; ademais 
estarán como invitados 
Fermín Bouza, Marcial 
Gondar, Gonzalo Na
vaza, Emili Prado e 
Maria Ruido. 

•MÚSICA 

CULTURAS DO 
MUNDO 
Área tamén inserida no 
Compostela Millenium 
Festival. O Xoves 24, 
Música clásica árabe a 
cargo de Ai'cha Re
douane e L 'ensemble 
Al Adwar, de Exipro, 
que presentarán A Pai
xón de Rabia. Praza da 
Quintana, ás 23:30 ho
ras, con entrada libre. 
O Venres 25 e o Do
mingo 27, ás 23:30 ho
ras na Praza do Obradoi
ro teremos a presenta
ción por parte de U, 
Theatre. Taipei de O 

son do océano, músicas 
tradicionais de China. 

DERNORSKE
ÓPERA NACIONAL 
DE NORUEGA 
Presenta Ariadna en 
Naxos, de R. Strauss. 
Ópera en dous actos so
bre o texto de Hugo 
von Hofmannsthal. 
Dirixida por Hans E. 
Zimmer. O Sábado 26 
e o Luns ,28 de Agosto 
na Sala Angel Brage do 
Auditório de Galiza, ás 
22 horas, dentro do 
Compostela Millenium 
Festival. O prezo da en
trada é de 2.000 pta. 

ÜRQUESTRA 
SINFONICA DE 
ÜALIZA,CORAL 
ANDRA MARI DE 
RENTERIA 
Estarán O Martes 29 na 
Sala Ángel Brage do Au
ditório de O aliza, ás 22 
horas; baixo a dirección 
de Víctor Pablo e con 
José Manuel Tife lpa
rraguirre como director 
do coro; as sopranos 
Eva Marton e Marisa 
Martins e o tenor Phi
lip Langridge. A entra
da custa 2.000 pta. 

• EXPOSICIÓNS 

Os ROSTROS DA 
TERRA 
Sobre a realidade xoe
gráfica en diferentes zo
nas e paises arnosados a 
través de representa· 
cións históricas e actu
rais a meio de novas 
tecñ.oloxias. En Sal
gueiriños. 

)OHAM 
ÜRIMOMPREZ 
Mostra a sua obra baixo 
o título Inflight Lounge 
no Centro Galego de Ar
te Contemporánea. 

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

MUSEU VIRTUAL: 
SANTIAGO E 
OCAMIÑO 
Mostra que permane
cerá un ano en Santia· 
go. Estrutúrase en sete 
partes, desde as que se 
poderá acceder aos 
pontos máis rechaman
tes da cidade e experi
mentar sensacións de 
imersión grazas á com
binación de efectos vi
suais e auditivos ou vi
sitar un museu virtual 
con extractos temáti
cos da Furulación Gra
nel! e do Museu do Po-

Aicha 
Redouane 

estará o 
Xoves 24 ás 

23,30 na 
Praxa da 

Quintana en 
Compostela. 

tade de Belas Artes organi
zados como grupo de traba
llo, móstranos unha visión 
moi especial da actividade 
humana que de seu é múl
tiple e versátil; unha ollada 
que verre unha sorpresa 
obxecti va-obxectual na xe
ografia doméstica que ha
bitamos, que nos cantan 
un mundo moi preto ao 
que nos stá ocorrendo; 
trátase dunha unha ollada 
no espello. Estará até o 31 
de Agosto no Centro co
marcal Taveirós -Terra de 
Montes. 

Praza Vella. A Lama 

Arriba, 
repre1e11ta· 

ción de 
Ariadna en 

Naxos, pola 
Ópera 

Naclonal de 
Noruego. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

64 PERSONAXES DA 
ALBA DE GLORIA DE 
CASTELAO 
Unha significativa vi
sión histórica de Galiza 
na que coma un desfile 
van aparecendo os gran
des persoeiros, desde 
Prisciliano até Valle ln
clán, reconstruidos men
talmente por Castelao. 
lsta tarefa plástica foi 
obra de José Geada, que 
se estreou como proxec
tista de pezas de cerámi
ca, coa axuda no referen
te histórico polos _histo
riadores Marta González, 
Glória López, Alfonso 
Mato e Javier Rey. Esta
;á na Galeria Sargadelos 
até o 30 de Agosto. 

•CINEMA 

NOITES DE CINE 
Nista X edición poderemos 
as_istir á proxección 'de 
Wild Wild West, o Do
mingo 30, ás 22 horas, na 

A Gua da 
•TEATRO 

V!RAVOLTA 
Representará a obra Man
tas non son cobertores, in
cluido no programa Galiza 
nos Sentidos, o Xoves 31. 

A Gud1ña 
• 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. 

•MÚSICA 

BANDA DE MUSICA 
MUNICIPAL DE 
PADRON 
Música popular para o 
Tempo de Lecer de Galiza 
nos Sentidos, o Xoves 24. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

PASTOR ÜUTEIRAL 
Mostra itinerante á que po
deremos asistir na Bibliote
ca Pública Provincial, até o 
29 de Agosto. 

FRANCISCO SANTOS 
Mostra as suas esculturas, 

Ballet Galego Rei de Viana 

Baixo a dirección de 
Victória Canedo, cenifi
cará a sua última monta
xe coreográfica ]acobs
land, recriación de distin
tos aspectos da cultura 
galega e na que se estabe
lece un diálogo entre os 
bailes tradicionais da Ga
liza e os das outt'as cida
des euopeas que compar
ten a capitalidade cultu
ral. A música estará a 
cargo do Grupo de Gai
tas da Comunidade Au
tónoma de Galiza, con 
gaita, violino e frauta, O 
Venres 25 estarán no pei
rno de Muros e o Martes 
29 en Cangas do Morra
zo . As duas actuacións 
serán ás 22:30 horas.+ 

va Galego. Tecnoloxia, 
interfaces vÚtuais, 
multimedia ... No Pazo 
de Fonseca. En Setem
bro 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
postela Millenium Festival. 

AUTO,RETRA TO 
DE SANTIAGO 
Até Setembro na Igre
xa 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 cida
de e o re-encentro con 
ela prodúcense a través 
dos máis diversos ele
mentos: persoas, sons, 
arrecendos, poesia ... • 

até o 29 de Agosto, na 
Sala de Exposicións Capela 
de Santa Maria do Centro 
de Artesanía e Deseño de 
Galiza. 

YlRXÍLIO YIÉITEZ 
Mostra as suas fotografías 
na Fundación Caixa Galicia, 
até o 31 de Agosto. 

M.arín 
•MÚSICA 

YLADIMIR KARlMI 
Baixista ruso e Emilio Ló
p ez de Saa, pianista e 
compositor, oferécennos 
un concerto lírico con ro
manzas rusas e cancións 
antigas galegas de Angel 
Barja e de Emilio López de 
Saa sobre poemas de Rosa
lia de Castro. Setá o Ven
res 25 no Templo Amigo, ás 
21 horas. 

Monforte 
de Lemos 
•ACTOS 

FEIRA DO LIBRO 
Ata a que nos poderemos 
achegar desde o Xoves 24 
a té o Domingo 2 7 de 
Agosto. 

M ... 
on.terrei 

•MÚSICA 

BANDA DE MUSICA 
DE BANDE 
Oferecerannos música po
pular o Sábado 26, no 
Tempo de Lecer de Galiza 
nos Sentidos,. 

ANOSATERRA 

••••••••••••••••••••••••• 
•TEATRO 

ARco IRIS 
Cenificarán a obra titulada 
Una y una, dos, no Centro 
Cultural e Xuvenil o Xoves 
24. 

Muros 
•TEATRO 

ARCO IRIS 
Subirán ao cenário co obra 
titulada Una y una, dos, o 
Xoves 24. \ 

•MÚSICA 

CRISTINA PATO 
A gaiteira estará co seu es
pectáculo musical o Sába
do 26 no Peirao desta fer
mosa vila. Actuación ~nse
rida no Son da vila de Gali
za nos Sentidos. 

Muxía 
•TEATRO 

PIFANO TEATRO 
Levarán ao cenário a obra 
¿Onde van parar as de
pendentas dos grandes al
macéns ao cumprirén os 
50?, inserJda nos Circuitos 
Culturais de Galiza nos sen
tidos; será o Sábado 26. 

Ourense . 
•ACTOS 

VXORNADAS 
ÜURENSAS DE 
MUSICA EN 
COMPOSTELA 
Celebraranse durante os 
dias 26, 27 e 28 na Aula de 
Cultura de Caixanova. 

• EXPOSICIÓNS 

NARCISO CORRAL 
Mostra os seus acrílicos en 
Studio 34. 

ANTONIO FERREIRA 
DOS SANTOS 
Colga os seus debuxos na 
Casa sa Xuventude. 

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 
reais e imaxinários, de en
tidades físicas transforma- . 
das subxectivamente e 
cunha dimensión nova. 
Estará até o 26 de Agosto 
no Ateneu. 

Ponteareas 
• EXPOSICIÓNS 

DOMINGO RODRIGUEZ 
DO PAZO 
Mostra que poderemos 
ollar até o 15 de Setembro 
no Museu Municipal. 

Po.ntevedra 
• EXPOSICIÓN$ 

ÜALERlA 
SARGADELOS 
Oferécenos unha mostra da 

. pintura de Miguel A. Sán
chez Lareo e da de Dolo
res Gálvez até o 25 de 
Agosto. 

SALVADOR CIDRAS 
Mostra a sua obra kiosk no 
Espácio para a Arte Caja 
Madrid, Praza Santa Maria 
s/n, até o 3 de Setembro. 

ÓscAR BRANDARIZ 
"BRANDA" 
Mostra da sua obra, inseri-· 
da no ciclo Os nosos artistas 
que poderemos ollar agora 
na Sala Teucro de Ponte
vedra até o 28 de Agosto. 

•ACTOS 

FEIRA DO DEBUXO E 
DO GRAVADO 
Que está aberta na avenida 
de Montero Rios desde o 
Venres 25 até o Martes 29. 

Por.tas 
•MÚSICA 

BANDAS DE MUSICA 
A Banda de Música Artís
tica de Bueu e a Banda de 
Música Castrelo de Cam
bados o 2 7 de Agosto co
mo parte do Circuito Gali
za nos Sentidos. 

Porto do Son 
•MÚSICA 

NALUA 
Iste grupo galega oferéce-
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Cristina Pato 
estará en 
Muros ·o 
Sábada. 

Orquesta 
Sinfónica de 
Galiza. 
Martes, 29 
no Auditório 
deGaliza. 

As Bandas 
de Música 
de Bueu e 
Cambados 
estarán o 
domingo en 
Portas. ' 
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Kukas e os 
seus 

monicreques 
estarán na 

Póvoa. 

nos a sua música folc o Sá
bado 26 en Galiza nos Sen
tidos. 

A Póvoa 
do Ca.ramiñal 
•TEATRO. 
Os MoNICREQUES DE 
KUKAS 
Estarán o Sábado 26 coa 
obra kukarandainas. Acti
vidade inserida nos Circui
tos culturais de Galiza nos 
Sentidos. 

Redon.dela 
•TEATRO 

NoVE-Dous S.L. 
Representarán a obra titu
lada Crimes anónimos, o 
Sábado 26. 

Rianxo 
•CINEMA 

W1LD WrLD WEsT 
Filme que teremos ocasión 
de ollar no ciclo de cine ao 
ar libre o Sábado 26, na 
Pista Polideportiva Descu
berta de Rafió. 

Convocatórias 
CURSO DE VIDEO E CINE 
Titulado Imitar o Cine en vídeo do
méstico, organizado polo cine clu
be Lumiere e' a Universidade de 
Vigo. Desenvolverase do 4 ao 13 
de Setembro, durante .40 horas 
lectivas e terá lugar na Escola Ofi
cial de Idiomas de Vigo, rua Martí
nez Garrido 1 7. As leccións do 
curso serán impartidas polos pro
fesores valencianos Pascual Ibá
ñez Femández e Cristian. Font So
riano. T amén haberán unha con
feréncia a cargo do vigués Fran
cisco · Vita Bárrios sobre a narra
ción en vídeo. O curso pretende 
demostrar que se pode facer cine 
empregando tan só equipos do
mésticos: un vídeo e unha cámara· 

-non profesionais. O prazo dama
trícula rematará o 25 diste mes e 
pode realizarse na Secretaria dos 
Cursos de Extensión Universitária 
da Universidade de Vigo. O prezo é 
de 20.000 pta. e para as persoas 
que perteruan á 'comunidade uni
versitária haberá un descanto do 
50%. O número de prazas limítase 
a 25 alumnos. Máis información 
no tfno.: 986 220 910. -

CURSO DE 
PERFECCIONAMENTO DA 
LINGUA GALEGA PARA 
ADULTOS 
Organizado polo Concello de 
Bueu en colaboración coa Con
selleria de Educación e Ordena
ción Universitária. Impartirase 
na Escala Obradoiro de Bueu, de 
luns a venres, en horario de 20 a 
22 horas, a partir do 11 de Se
tembro e cunha duración de 7 5 
horas. A inscrición pódese reali
zar na Casa da Cultura e admiti
ranse até un máximo de 30 ins
cricións. Máis información no tf
no.: 986 324 338 

ARTE É COMUNICAR 
Segunda edición dos prémios de 
pintura e escultura convocados 

por Ayean co obxectivo de apoiar 
os artistas emerxentes e de desta
car a importáncia das telecomuni
cacións no mundo actual. O 'pré
mio será de 300.000 pta. para ca
da unha das mellares obras de 
pintura e escultura. O tamafio dos 
traballos e a técnica empregada é 
libre. O prazo de presentación re
mata o 26 de Setembro e antes 
dista data deberanse entregar en 
Aycom Pymes, rua Colón n 2 2, 
Vigo. As obras deberán ir acom
pañadas dun alcume, Xllnto cun 
sobre en branca; no seu exterior 
figurará o mesmo alcume e no· in
terior os datos persoais do autor 
ou autora. Todas as obras que se 
presenten ao concurso expoñe-

. ranse na lonxa do Concello de 
Vigo, desde o 29 de Setembro até 
o 7 de Outubro. As persoas inte
resadas poden recoller as bases e o 

_ folleto de inscrición en Aycom 
Pymes. Tfno.: 986 446 364. Fax.: 
986 44 7 294. E-mail: HYPER
LINK mailto:aycom@tsai.es 

X FESTIVAL DE JAZZ DE 
LUGO 
A data é até o dia 13 de Outubro. 
Para as persoas interesadas as ba
ses están dispoñibles no Clube 
Clavicémbalo, rua Paxariños 23, 
27002 ~e Lugo. 

PRÉMIO DE POESIA 
]OHÁN CARBALLEIRA 

V edición na honra de Xosé Gó
mez de la Cueva, máis coñecido 
por Johán Carballeira, convocado 
polo Concello de Bueu. A el po
derán concorrer todas as persoas 
que presenten os seus orixinais en 
língua galega, inéditos e cunha 
extensión máxima de 400 versos. 
Presentaranse cinco cópias en ta
maño fólio, a duplo espazo e asi
nadas con pseudónimo ou lema. 
A cap.da ela§ achegarase un sobre 
pecho dentro do que irán os dados 
persoais do autor ou autora. As 
obras remitiránse á Casa do Con
cello, rua Eduardo Vincenti s/n, 

36.930 de Bueu (Pontevedra) in
dicando "V edición do Premio de 
Poesía Johán Carballeira". O pra
zo de presentación remata o 30 de 
Setembro .deste ano e o prémio 
ten unha dotación única de 
200.000 pta. O xúri emitirá o fa
llo no curso dun acto a celebrar 

· na Casa do Concello o 2 de De. 
cembro de 2000, podendo ser de
clarado deserto. O acto de entrega 
será o 17 de Maio de 2001. O 
Concello de B~eu resérvase du
rante un ano os direitos de publi
cación da obra premiada en todas 
as línguas do Estado, renunciando 
o autor ou autora a favor do con
cello, na 1 ª edición, a calquer ti
po de remuneración polos direitos 
de autor. 

X PRÉMIOS ÜURENSE DE . 
BANDA DESEÑADA 
Convocado pola Casa da Xuventu
de de Ourense conxuntamente coa 
Conselleria de Cultura do Conce
llo. As Bases p6dense recoller na 
Casa da Xuventurde, Celso Em(lio 
Ferreiro 27, 32004 Ourense. A da
ta é até odia 4 de Serembro. 

FORO DA LINGUA GALEGA 
Os membros da Comisión Técni
ca (formada por Xosé Mª Álvarez 
Cáccamo, Luís Álvarez Pausa, 
Xan Bouzada, Ánxel Huete, Isaac 
Pérez Vicente, Manuel P. Rua e 
Luisa Villalta) convócannos á se
sión de Conclusións do Foro da 
Cultura Galega, que se celebrará 
no Audit6rio de Galiza o dia 28 de 
Agosto a partir das 11 horas. Pola 
mañá realizarase a presentación 
das conclusións das seis áreas te
máticas e debate sobre o futuro do 
Foro da Cultura Galega. Pola tar
de haherá unha mesa redonda e 
debate sobre as perspectivas da 
cultura galega, onde intervirán 
Fermín Bouza, Marcial Gondar, 
Maria Ruido, Gonzalo Navaza e 
Emilio Prado corno invitados. t 

S U B S . -C R E B A S E ! ! 
No me ........................ .-......... Apelidos 

........................... .-................. Enderezo ........................................... . 

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

Pagamento domiciliado · 

Banco/Caixa de Aforras ........................................................................... , 

Co nta ou Libreta .__I .....____. ............... __.I l ............... __._~I OJ l,___,____.____.___,,___,__--'---....L--lL--...1...---l 

Titular ................................................................ : ........................................ . 

Povoación_ .................................... Província .......................... '. ............. .... . 

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. 
O 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 Galega!!_ S.A. (A Nosa Terra). 

Data Atentamente (Sinatura) 

Pagamento con cargo ao meu cartón de crédito ' 

Visa Nº .__I ...__.___.___.! 1 · l 

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

No me do ti tu lar ..................................................... · ..................... .' .......................... . 

Si natura do titular (imprescindíbel): · 
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En rota Anúncios de balde 
ADEGA 
Organiza, en colaboración con 
Alexandre Bóveda, un paseo. guia
do polo Rosal o Domingo 1 7 do 
vindeiro mes de Setembro. A sai
da será desde Riazar, ás 8:45 horas 
e desde San Pedro de Mezonzo, ás 9 
horas. fu inscricións pódense fa
cer no tfuo./fax.: 981 244 355. 

PERCORRIOOS POLA 
YIA DA PRATA 
Na província de Ourense. Organi
zado pola Asociación Galega de 
Amigos do Camiño de Santiago. 
Coordinador: Óscar Sánchez Rui
do~ tfno.: 988 235 712 

RUTA DOS ALABANCOS 

A VIAXE MARITIMA 
XACOBEA 

Das Gaivotas e dos Mazaricos, 
excursións sobre as que se pode 
obter información no Concello de 
Cambados. Organizado polo, Clube Náutico 

do Casino de Viveiro. Primeira 
etapa: ruta Viveiro e Sada; segun
da: Camariñas; e terceira remata 
na comarca de Arousa. Informa
ción no Clube Náutico de Viveiro. 

AULA DA NA TUREZA 

E1truc1ura1. 
Obra1 en 

terracota de 
Waltraud 

Danzig. 

No castelo de Sobraso. Máis in
formación no Tfno.: 986 661 050, 
Ponteareas. t 

•DANZA 

DIA DA MUÑEIRA 
Danza tradicional organiza
da pota Asociación Cultu
ral Doas do Mar, o Domin
go 2 7 ás 18 horas na Praza 
Castelao. 

•MÚSICA 

P ANDEIROMUS 
Pcxleremos escoitar a música 
folc que iste grupo nos ofere
-ce o Sábado 26, ás 22:30 her 
ras, na Praza Casr.elao. 

Ribadeo 
• EXPOSICIÓNS 

TEMPOS 
Mostra fotográfica que po
deremo ollar no Forte de 
San Damián. 

PALOMA DEL VALLÉ 
DAD IN 
M stra as suas pinturas na 
Oficina de Turismo. 

Sada 
• EXPOSICIÓNS 

CASTELAO 
No Museo Carlos Maside 
poderemos ollar durante os 
meses de Agosto e Setero-

bro a exposición monográ
fica As ima.xes de Castelao. 
Fotobiografía. 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

WALTRAUD DANZIG 
A artista alemana mostra 
as suas esculturas de barro 
e terracota baixo o título 
Irdens. Até o 31 de Agosto 
na Galeria Sargadelos. 

DA VISIBILIDADE 
É o titulo da mostra colec
tiva que poderemos ollar 
até o 10 de Setembro na 
Casa da Parra. 

DON CARI-OS, EL 
EMPERADOR 
Mostra que estará até o 31 
diste mes, na Fundación 
Caixa Galiza. 

CRISTINA ÜARCIA 
RODERO 
Mostra as suas fotografias 
baixo o tftulo "Grabarka. O 
Monte das 6.000 cruces . Un
ha peregriTuúc6n Ortodoxa en 
Polonia". Poderemos ollalas 
no Museu das Peregrinacións 
até o 24 de Setembro. 

Tui 
• EXPOSICIÓNS 

TESTEMUÑOS 
XACOBEOS 1 

Permanece aberta durante 
todo o mes de f.gosto nb 
Albergue e na Area pano
rámica. 

Valdoviiio 
• EXPOSICIÓNS 

ANTONIO PESSOA 
Poderemos ollar as suas 
pinturas até firiais diste 
mes na Casa da Cultura. 

Verín 
• EXPOSICIÓNS 

}OSÉ RIBADA 
Mostra a sua obra na Casa 
do Escudo. 

---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

•Vendo AX GT. Impecable. 350.000 
pts. Tfno: 986 400 623. 

• Véndese material de hosteletía en 
bo estado: unha neveira mostrador, 
un frigorífico expositor, unha ba
lanza dlxltal, un conxelador e unha 
cafeteira con muífio. Todo xunto ou 
por separado. Tfno: 986 326 449. 

• Vendo parcelas en Uriz (Begonte) 
e en Aspa,i (Outeiro de Rei). Chamar 
ao 982 391 205 (ás 9 da mañá ou de 
22ha23h. 

·• Vendo CD de jazz da colección 
Blue. Note-Time Lite (sen estrear). 
Vendo, asimesmo, outros títulos en 
perfecto estado. Envío listado. Carlos . 
Soaxe Piñeiro. Vilela, 8-Tirán. 36959 
Moaña. 

• Véndese parcela de 2.208 m. Si· 
tuada no núcleo rural ao pé do 
Pico Sacro, Concello de Boqueixón. 
Prezo interesante. Tfno.: 606 250 
288. 

• Os CD e cintas coa recompila
ción musical dos Morenos de La
vadores, editados pola Asociación 
Veciñal de Lavadores 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 Primárla 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 ao 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° e 2º de ESO) e ci
clos inicial e médio; permutaria por 
praza semellante ou de primária ou 
12 ciclo da ESO na Gal iza. 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. 

•TEATRO Vigo 

• 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 jomais 
O Correo Galego e A Nosa Terra. Meu 
endere<;o é: Vítor Marques Costa, Rua 
Olavo Bilac, 2059-Centro -Zis. 64001-
280 Teresina- Piaví-Brasil. 

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

• En Bueu alugo vivenda en Se
tembro, tres cuartos. Tfno. 655 51 O 
161. 

• Véndese caravana, 4 prazas, bon 
estado 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 Cata
lunya para debater e falar sobre 
nacionalismo galego e poder for
mar a agrupación do PNG-PG. En
viar un correo electrónico á galeguis
tas@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 cár
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. 

• 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, vocelro 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 galegos (foro de debate) ... 
Colaborade! (http://webs.demasia
do.com/ramaguinda). 

ÍI Xa están a túa disposición os tex
tos da VI Asembleia Nacional de 
Esquerda Nacionalista-Mocidade, 
"A mocidade socialista da Galiza". 
Para quen os desexar, enviar 200 
ptas. en selos ao apdo. de correios 
384, 15780 Compo~tela-Galiza. 

• setos novos, con ou sen goma, 
usados mundiais e tarxetas telefónicas 
novas oú 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@jaz?:
free.com mailto:xoselo@jazzfree.com 

li Á vosa disposición dous novos 
números d' A Esco/ma. Pódense so
cilitar gratuitall}ente, tan s6 enviando 
un selo de 35 ~ pta, a Alberte Monán 

· Noval, rua Espiño 162, 15.405 Ferrol. 

• Vendo autocaravana (cociña, ca
lefacción, bañó, água quente, liteiras, 
toldo . .'.), con motor Mercedes diésel. 
Barata. Telf. 986 324 432 I 600 717 
628. 

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

SARABELA TEATRO 
O Sábado 26 cenificarán a 
obra Romance de Micomi· 
eón e A.delaha, nos Cirui~ 
tos Culturais de Galiza nos 
Sentidos. 

• EXPOSICIÓNS 

FERNANDO EsTÉVEZ 
LO PEZ 

infinita capacidade de ob
servación da paisaxe galega 
lles confiren grande liris
mo, así como a combina
ción de cores reflicte un 
amor sen concesións a un
ha terra que xorde da sua 
imaxinación. Estarán na 
Sala de Exposicións Amália 
Domínguez Bua até o 27 
diste mes. Festas 

XI FESTA DO 
PORQUIÑO A BRASA 
Xantar popular que se 
celebrará o Domingo 27 
na carballeira dos Milagres 
de Amil (Moraña), en 

Mostra a suas pintuars, ás 
que o autodidactismo e a 

Pontevedra. A festa está 
organizada pola Aso
ciación Gastronómica e 
Cultural de Amil. Máis 
información no 617 393 
041.• 

MARATON 
FoTOGRAFrco 
Permanece aberta na Casa 
das Artes a exposición dos 
traballos presentados con 
motivo do maratón foto-

. grafico que se desenvolveu 
durante o pasado mes de 
Xullo. Son en total 70 

tracción postpictórica, e 
Andy Warhol (1928-87), 
posicionado en favor da vi
da real con case vinte anos 
de adianto .. 

participantes e permane- Vi. ilaa. ar~ia 
cerá aberta até o mes de ~ '-
Setembro. 

LAXEIRO ÜBRA 
GRAFICA 
É o título da mostra que 
poderemos ollar na Casa 
das Artes. No mesmo lu
gar estará tamén a expos
ción titulada Os Laxeiros 
de Lalín até o 3 de Se
tembro. 

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
cia de duas das figuras roáis 
importantes da arte nortea
mericana da segunda meta
d e do século, como son 
Kenneth Nolan (1924 ), 
visceral defensor da abs-

• 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 27 dis
te mes, na galeria Arcana. 

CHAZO 
Baixo o título Avelaíñas 
mostra as suas esculturas n~ 
sala de exposicións da Casa 
da Cultura até o 11 de Se
tembro 

Xin:o de Limia 
•TEATRO 

PIFANO S.L. 
Levarán. a cena a obra titu
lada Acto Impre-visto o 
Venres 25, inserido en Ga
liza nos Sentidos. • 
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Sarabela 
Teatro 
seguen de 
xira coa 
obra de 
Blanco Amor 
Romance 
Micomicóne 
Adela ha. 

Despois da 
cita co 
cameiro ao 
espeto, 
Moraña 
Celebra o 
asado do 
porquiñoá · 
brasa. 
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A Valle-lnclán promocionará o futuro Museu do Mar· de Vigo 

A veHa goleta volve navegar 
-* IVÁN GARCÍA RIOBÓ 

Despois de vários lustros --
descansando, a vella goleta 
Val/e-lnclán -unha réplica 
exacta das "goletas velacho" 
que s1:1caban os mares do no
so país durante os séculas 
XVIII e XiX e que se adicaban 
á pesca ou aó transporte de 
mercadorias- volve navegar 
por augas galegas. lsto é po
síbel despois de que o seu 
patrón, lgnácio Bastos, dera 
co- seu dono nas lllas Caná
rias no ano 92 e conseguira 
mercaia. Despois de árduos 
traballos de reconstrución, 
debido ao lamentábel estado 
no que se atopaba, no ano 97 
o barco puido navegar de no
vo. Agora, o seu cometido 
será promocionar por todo o 
continente o futuro Museu d°O'" 
Marco que contará Vigo para 
o ano 2002. 

1 

As pésimas condicións nas que 
lgnácio Bastos mercou a em
barcación fixeron que as labo
res de reconstrución se prolon
garan durante cinco anos. Nes
te senso, Bastos recoñece que 
naqueles tempos tiñan moita 
ilusión ainda que non un gran 
presuposto. "Deunos tanto tra
ballo como mercar un barco no
vo", afirma. 

A primeira activitlade da goleta 
despois da sua restauración 
consistiu en servir de . ceñário 
móbil para un espectáculo de 
teatro alternativo realizado pela 
compañía galega Chévere e 
pela portuguesa Trigo Limpo. A 
actividade, que se iniciou no re
cinto oficial da Expo-Lisboa 98, 
representouse posteriormente 
nos peiraos de Cangas, -Muros 
e A Coruña. 

A nova función da goleta, que 
agora pasará a denominarse 
Valle lnclán-Museu do Mar de 
Galicia, pasa por ser "un adian
to do museu. Anunciará a sua 
existencia en probas de vela do 
Estado español e de Europa", 
explicou na presentación do 
barco o delegado da Zona 
Franca de Vigo, Paulo Egeri
que. Outro dos cometidos que 
lle atribúe é o de "atraer máis 
turismo á cidade". 

que o que pretende é facer via
xes didácticas, converterse nun 
buque escala. 

Ademais, a embarcación conta
rá cunha exposición a bordo titu
·1ada O home e o mar na Galiza. 
A mostra está dividida en duas 
áreas, unha de orde etnográfica 
e outra de orde máis ambienta
lista, que presentan, · por médio 
de fotografías, ilustracións, ob
xectos e explicacións dos moni
tores, aspectos relaciona
dos co mar. 

As últimas experiéncias da 
goleta foron seguir a Volta 
a Galiza de vela e a regata 
Rias Baixas. Para o futuro 
contémplase tamén a posi-

. bilidade de realizar un pro
xecto xunto á Conselleria 
de Xuventude para realizar 
unha campaña durante o 
inverno. A idea é que mo
zos de 18 a 25 anos se fa
miliaricen ce.mar e aumen-

ten ·a sua cultura marítima a 
bordo do buque escala. 

Turismo de calidade 

En opinión de lgnácio Bastos, o 
noso património marítimo-cultu
ral está totalmente esquencido 
por todos. "En Portug~ ou na 
Bretaña valórase moito máis 
que ne noso país", afirma. Ade
mais, para Bastos é evidente 
que desde a Administración 

non se poténcia en absoluto a 
sua divulgación nen o seu co
ñecimento por parte da xente. 
"Nós non consegu imos nen
gunha axuda. O noso acorde 
co MÜseu do Mar é un inte r
cámbio de servizos". 

A Valle-lnclán ten capacidade 
para setenta persoas en viaxe 
de día e para quince en réxime 
de "vida a bordo". Ten unha lon
xitude de vintecatro metros de 

eslora e coas sua viaxes 
preténdese tamén poten
ciar un turismo respei 
tuoso co médio ambiente 
através destas activida
des, que buscan conci 
liar o deporte, o ceñeci
mento da natureza e da 
cultura tradicional da zo
na. Pasar un dia a bordo 
da goleta ten un custo 
dunhas 3.500 pesetas 
para os adultos e de 
1.500 para os nenos, in
cluindo a comida.• 

lsto será posíbel grácias ao 
convénio que asinou a Zona 
Franca de Vigo co armador da 
Valle-lnclán. O buque levará 
nas suas velas un cartel pro
mociona! do museu e tratará ta
mén dé interesar á xente polo 
mundo do mar. Para facelo, re
alizará unha oferta de minicru
ceiros diários por toda a costa · 
galega. 

A necesidade dun Museu Galego do Mar para 
salvagardar e revitalizar a nosa cultura marítima 

Viaxes didáctiCas 

A trip.ulación do barco consta 
de oito persoas, xunto co pa
trón lgnácio Bastos, entre os 
que se atopan licenciados en 
Ciéncias do Mar, xeólogos e 
biólogos. Por este motivo, a 
sua tarea non se limitará a 
transportar pasaxeiros, senón 

Segundo a Federación Gale
ga pola Cultura Maritima, os 
museus marítimos son ele
mentos fundamentais · á hora 
de recuperar, conservar e so
cializar as diversas manifesta
cións da nosa cultura vence
llada ao mar. Esta Federación 
considera que a penúria ac
tual, tan só paliada polo labor 
divulgador do Museu do Povo 
Galega e polo do Museu do 
Mar de San Cibrao, poderia 
mudar de xeito significativo a 
médio prazo coa posta en fun-

cionamento co Museu Galega 
do Mar en Vigo (en Alcabre). 
Tamén , coa reapertura do 
Museu Massó en Bueu e o ar
te 11 amento do Museu da 
Construción Naval nas insta
lacións existentes no vello Ar
senal de Ferrol. 

Asimesmo, perisan que é pre
ciso que Galiza cante cun Mu
seu Nacional neste eido, Gapaz 
de transmitir de xeito didáctico, 
apoiado nas mil e unha realiza
cións da nosa cultura marítima, 

unha visión de conxunto da irri
portáncia do mundo do mar no 
roteiro da nación galega. Para 
eles, este Museu Nacional de
bera ser o futuro Museu Gale
ga· do Mar de Vigo cuxo em
prazamento, entendido desde 
unha óptica de territorio-museu 
para integrar os diversos. ele
mentos patrimoniais da Ria de 
Vigo, reuniria as condicións 
precisas para representar a fa
ciana marítima do ·naso país 
nas suas múltiples manifesta
cións. + 

J uantorena e 
o Almirante 
Cervera 

MANuEL Cii>RÁS 

Ogoberno de Am ar , 
martelo de herex es, 
ten especial habilidade 

para abrir contenciosos con 
Cuba . . Case obsesión. O últi
mo vén dado pola imposibili
dade de que a atleta Niurka 
Montalvo participe baixo pa
villón españ o l nos Xogos 
Olímpicos de Sydney. N iurka 
paseou ven cedora a bandeira 
de España nos últi mos Cam
pionatos do Mundo de Sevilla, 
recén n acionalizada pola vía 
de urxencia, dándolle ao atle
t ismo feminino hispano un 
triunfo insólito. Poucos repa
raron entón en que tamén era 
un trunfo apócrifo. Agora 
Niurka era a esperanza dos di
rix ntes do atletismo e pañol 
para maquillar uns r ultado 
que non se prevén brillante 
en Sydney, pero resulta que a 
normativa olímpica, ne t 
punto máis rigorosa que a da 
Federación Internacional de 
Atletismo, impide á saltadora 
competir por E paña porque 
non leva tres ano nacionali
zada. Noutro ámbito deporti
vo eica a norma é ainda mái 
restrictiva, e a í por exemplo 
Raúl nunca poderá xogar nun
ha elección distinta da e . pa
ño la, anque e nacionalice 
conforme á "opción persoaP' 
que lle veña en gaña, porque 
en materia de seleccion de 
fútbol non se admite o transfu
guismo, teño entendido. ¡Cla
ro que nada mái faltaba que 
algún día Raúl lle metera un 
gol a España porque casara 
cunha sueca! 

Poi o que é precepto da Carta 
Olímpica re ulta ao cabo er 
"motivación política", i t é, 
vil impo ición da dict dur 
castrista que non re pecta 
d reir s human do eu /no-

atl ta . A p ición co-
mentario da utorid d · de
portivas e pañola on dunha 
prepotencia ridícula, con ide
rando a súa pr pia d bilidad . 
Como na guerra de Cuba a 
véspera do desastre. Ten raz 'n 
Juantorena cando ll replica a 
estes A lmirantes Cervera d 
deporte que hai matices col -
n iais nesta absurda montaxe. 

Por certo que, falando de atle
tismo, ¡non é n inguén J uanro
rena! • 

V OLVER AO REGO 

A lcampo e Carrefour ven
den os libros de téxto 
con desconros do 25 % 

. de maneira que non gañan na
da, pero acaban coa compe
téncia. Hai anos iso chamába
se dumping e era delito . Por 
exemplo, foi co que Perrier. 
ameazou a Mondariz se non lle 
vendía o manancial , ou co que 
os americanos afunden calquer· 
mercado emerxente. + 


