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Galiza goza de boa imaxe, pero aocupación dos hoteis apenas chega ao 45°/o
1

1

. MAIS TURISTAS, MENOS OCUPACION

Francisco Fernández del Riego
Un epistolario de Ramón Piñeiro
No décimo cabodano de Ramón
Piñeiro: o testemuño de dous
protagonistas da difícil
supervivencia e consolidación
da cultura galega durante o
·franquismo.
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AXunta concede
un parking innecesário ao
seu principal acreedor
(Páx.7)

.O Foro denúncia unha
cultura galega censurada
(Páx. 21)

,..

Os libreiros defenden
.a gratuidade do libro
~- de.texto
(Páx.15)

Adeus ~egatos pequenos
Adeus ríos, adeus fontes e, agora, abur aos regatos pequenos.
Fraga convoca as ·cámaras <liante da fervenza do Xallas para
pasarás filmotecas coma salvador de rios. Esta volta non son
os rios grandes éondenados a morrer como sistema biolóxico
auto-renovábel, de perpétua riqueza, senón os regatos, que
Fraga quer sacrificar no altar da produción de enerxia. E o Lérez lixeiro do poeta, que queren alxemar en todos os· rápidos.
Que presidente é este que inaugura as pingas televisivas e cronometradas dunha fervenza atuida e manda ao país mártir dos
seus ríos grandes que cemente as rieiras que lle quedaron· do
espólio interminábel? Quen dera máis enerxia que a Galiza en
nome dun crecemento industrial que se lle negou? O abuso cínico no que colabora Fraga contra o país é unha verdade que
lle ha medrar máis que as placas adulci.doras coas que se autoengana nas inauguruacións. Fronte a voracidade sen límites de
FENOSA (os dez mil rios do país choclos e govemados por
chave privada, o lixo combustíbel que nos hipoteca por anos
ao consumismo, a voltaxe domiciliária minha interminábel
estafa), unha voz pública que diga basta.+
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O sector turístico en
Galiza eternízase na
esquizofrénia. Un dos
sectores con meirande
potencialidade da
economia do país
segue a manterse en
estado de catarse.
Mália a proliferación
anual de fastos
organizados baixo
distinta denominación
propagandística a
realidade é que Galiza
segue a ser
considerado un destino
turístico de mínimo
reclamo. A imaxe de
Galiza para o visitante
do resto do Estado non
pode ser ser máis
positiva, pero. esa idea
non se traduce nun
verdadeiro
coñecemento do -país
nen moito menos no
interese en visitalo. A
pesar da
autopromoción coa que
o governo autónomo
manexa os escasos
dados dos que dispón,
o certo é que,
enxergada dende
outrós pontos de vista,
a análise vóltase escura
e inzada de dúbidas.
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reflexión resulta abrigada, tendo en conta que nos últimos inquéritos realizados no conxunto
do Estado español o noso país
ficaba nun sobranceiro primeiro
posta nas preferéncias da povoación, tanto no referido á predilección polo destino como a outras variábeis que veñen a subliñar máis que nada a singularidade e diversidade cultural de
Galiza e das suas xentes. Pero,
está o turismo convenientemente encarreirado?, pode. Gal iza
considerarse- un país cunha
oferta turística consolidada e de
calidade? Como neutros debates, tamén neste caso hai verdades, hai seguramente mentiras,
pero o que falta, a dicer de moitos, son verdadeiros e cotexábeis dados estatísticos que sirvan de referéncia.
Para valorar a evolución do sector turístico en Galiza, un dos

dados manexados dende a Didas informacións estatísticas, o
rección Xeral de Turismo refíreque si é certo é que a média de
ocupacion l:lotese á ocupación
leira non chegou
hoteleira, a cal,
ao cincuenta por
segundo este orcento."
ganismo dependente da Xunta, Os visitantes de
incremento use
Nembargantes,
alén das
nun 9,76 por cendesde o Governo
autónomo, rexeito nos últimos
fronteiras
tando tales afirdous anos, cun
peninsulares
total de 1.050.000
macións, .asegúrase que son
visitantes rexistrasupoñen
un
precisamente as
dos no primeiro
semestre deste
estatí sticas as
do
total
de
ano, en relación
que rebelan que_
"grácias ao Xaaos 958.802 coclientes das
rrespondentes ao
cobeo e a outros
casas de
fastos programamesmo período
no 1998. Os nados, Galiza é a
turismo rural
cionalistas consi-:
comunidade
deran mínima e
máis valorada e
galegas
insuficiente tal valíder en turismo
loración, pois seda España verde". Ante a pregunta do xornagundo o deputado Domingos
Merino "é evidente a escaseza
lista apelando a unha precisión
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cuantitativa desta afirmación,
lván Piñeiro, voceiro da Dirección Xeral de Turismo respostou
que "sumamos tanto como as
outras tres comunidades cantábricas xuntas."A este respeito
dende o BNG sinálase que "en
Portugal e nas comunidades do
norte peninsular o turismo está
a aumentar proporcionalmente
en relación a Galiza." A falta de
dados estatísticos semella darse
dende todas as frontes e a análise da realidade sométase a todo tipo de interpretacións.

Compostela e
as Rias Baixas
Entre as comarcas de maior pulo
turístico salientan coma sempre
a cidade de Santiago e as Rías
Baixas. Que mudou lago a acción institucional? Dende a Xunta, a resposta remítase ao increPasa á páxina seguinte
1 _ r ":.

.¡._ ::·.
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Vén da páxina anterior

que inclue un completo catálogo·
con información, localización xeográfica, clasificación, prezo e
mesmo control de reservas".
Pola sua banda Domingos Merino non ere que se estea enfocando como é debido a promoción do turismo rural no naso ·
país, considerando que "a política turística utiliza dados de escasa fiabilidade estatística, que
· demostran o retardado da promoción do turismo rural en relación a países afins ou a comunidades viciñas."

mento porcentual do turismo no
· PIB galego, que pasou dende o
último Xacobeo 99 a representar
o dez por cento, tres puntos
máis que no 1998. Mália a frialdade desta referéncia outros dubidan claramente do optimismo
que a envolve. Dende a oposición exíxese unha axeitada definición do modelo turístico que se
procura, asi como dos trebellos
e do modelo que se busca promocionar e desenvolver. Domingos Merino lembra que " a falta
de planificación e de visión a
longo prazo desembocan en
problemas de exceso de densidade, crecimento dun mesmo tipo de oferta, insuficiéncia de inf raestrutu ras, esgotamento ou
deterioro dos recursos, urbanización descontrolada de determinadas zonas e sobredimensionamento da oferta."
Hai lecturas, porén, para todos
os gustos. Mentres a Xunta fachendea co aumento da ocupación e da oferta hoteleira en case tres mil prazas no último biénio, é precisamente nese eido
onde o BNG sinala ques mália o
incremento da cifra de visitantes
apoiada fundamentalmente na
organización .dos dous últimos
xacobeos, "este incremento non
tivo un reflexo equivalente na
mellora da ocupación hoteleira,
da estáncia média e do número
de turistas estranxeiros que visitan Galiza." Os números do Instituto Nacional de Estatística resultan outravolta inequívocos e
no mes de Xulio a ocupación
hoteleira en Galiza situouse nun

A proposta gastronómica supón un dos meirandes alicientes turísticos de Galiza.

45 por cento do total de prazas
ofertadas, 24 pontos por debaixo da média estatal. Entrementres dende a Secretaría Xeral de Planificación e Desenvolvimento Comárcal saliéntase a
importáncia que está a adquirir
no progreso do país a promoción dos seus próprios valores.
A idea é meridiana, "na medida
en que o país, comarca a co-

marca, se reafirme nos seus
próprios valores, redundará no
incremento turístico da comarca
en si e con iso de todo o país."
Ou sexa, que tratándose de darnos a coñecer ao mundo tal como somos cómpre xerar eses
instrumentos de progreso, asi
como "potenciar e fomentar o
desenvolvimento económico baseado na explotación integral

Con todo, o perfil do cliente desta oferta turística adoita proceder
. nunha meirande parte tanto de
Galiza como do resto do Estado
español. Os visitantes de alén
das fronteiras peninsulares supoñen apenas un sete por cento
do total de clientes das casas de
turismo rurah galegas. Sen ir
máis lonxe, o próprio consulado
da Repúbtica de Irlanda en Galiza difunde un guieiro prático sobre este país, . editado polo governo e apresentado como unha
unidade de destino turístico, que
inclue asemade outros aspectos
relacionados con todo tipo de
servizos que oferece, tanto relativos ao turismo como a unha
dos próprios recursos" como
completa radiografia dun estado
aseguran dende esta instáncia
cun dos maiores niveis de crecida Xunta de Galiza.
mento da Unión Europea.

¿Calé a nosa imaxe?

. O BNG contempla na súa proposta turística a necesária coorXa que logo, a retesia agroma
denación entre administracións
de novo ao redor do chamado
para incidir na consolidación
turismo de calidade, orientado
das características próprias que
serodiamente no noso país cara
deben definir a Galiza tamén coá oferta de turismo rural e yelai
mo unidade de destino turístico,
é onde reaparecen os bailes de
"cunha oferta turística diversificifras e investimentos, pero a
cada baseada na calidade e na
penas referéncias comparativas
que xoguen un papel importante
váUdas para unha
aqueles elemenmínima análise
tos dos que Galiza conta cun imestatística. Denportante patrimóde Turismo saesde a
liéntase a evolunio como son,
ción da oferta
entre outros, a
oposición
dende 126 pracultura e a natuexíxese unha
zas en 1995 até
reza." Os naas 244 actuais,
cionalistas exemaxeitada
cun investimento
plifican a sua acneste exercício
ción
neste eido
definición do
de 325 millóns de
coa actuación
pesetas. Pero,
modelo turístico municipal · no
que supón certaconcello de Alla-:
que se procura, riz, que oferece
mente isto? seria
a pregunta léxica
ao visitante comasi como dos
do cidadán pep 1et os guieiros,
rante o mareo
roteiros, catálotrebellos que se gos
destes números.
e listaxes de
Pois ben, para a
prezos e aloxabuscan
Xunta supón un
mentos, asi copromocionar e mo múltiples seresforzo de provizos, orientados
moción desenvolpromove.r
dende a própria
vido "tanto polos
operadora muniproprietários das
cipal Reatur, que
casas como pala
própria Xunta de Galiza, através
para· maior elocuéncia vén ser o
de diversas accións levadas a
acrónimo de Rehabilitación Arcabo pola operadora Turgalicia,
quitectónica e Turismo Rural.•

D

Pésle a gozar dunha lmaxe positiva, Galiza segue a ser un destino turístico menor.

Omellar país descoñecido
Galiza, país de verdes e mansos outeiros, terra
azoutada pola emigración e pola bondade e
xenerosidade das suas estrañas xentes, sumidas en
irred~ntas tradicións. Galiza, país da tenrura e do
agarimo, da dozura e do corazón bagoante. Este
diagnóstico, reducionista e pretendidamente poético,
result_a porén case tan convencional como unha noiva
enfundada nun vestido branco ou como un político con·
gravata. O salientábel nembargantes é que esta é
seguramente a visión que determina_a catalogación
universalmente asumida deste pequeno território, tan
alleo aos seus visitantes como aos seus próprios
nativos·. Galiza segue a ser ese país, esa "pátria
descoñecida" pola que Castelao suspiraba no seu
exílio neoiorquin~. Galiza é tamén aquel anaco de
terra peninsular que todos declaran anceiar coñecer
para satisfacer degoiros de exotismo, tan perto e sen

embargo tan lonxe dos seus ollas. Existe Galiza no
universo turístico internacional?, como é esa Gal iza
que disque goza de tanta simpatia entre os seus
viciños?
Ainda que durante os últimos anos o noso país foi
obxecto dunha divulgación sen precedentes na sua
história, sobre todo vencellada á poblicidade do
Camiño de Santiago, así como as exceléncias da
cidade do Apóstolo o certo é que segue a faltar unha
'oferta turística que, con carácter global e atendendo
ás potencialidades que oferece en cada unha das
suas·comarcas sexa quen de difundir a imaxe de
Galiza como universo singular e modelo de turismo
alternativo que tan bons resultados está a ter en
Irlanda, en Bretaña e noutras ICJtitudes de
características similares. Galiza non debe acubillarse

na simpleza mimética de brindar ao visitante pratos
fortes con ingredientes alteas. Non por un afán de
"endogámia galeguista" como diría o alcalde de
Lugo, senón pota necesidade e mesmo pala
conveniéncia de que o país se exprese na sua
própria linguaxe e exhibindo a sua singular
personalidade. A Galiza que o turista foráneo quer
coñecer non é precisamente a que se esforza en
parecer unha má cópia do Mediterráneo e moito
menos a que se pronúncia no patetismo salvaxe das
tour~das. Quizais o que precise este país sexa
sacudir vellos complexos e mirarse no seu próprio
espello. O futuro do turismo en Galiza está na sua
própria eséncia e é aí, na sua singularidade, onde
Galiza poderá oferecer con lexítimo orgullo toda a
sua universalidade. •
ANOSA TERRA
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Maniféstanse na Arxentina para exixir que oPP cumpra as su as promesas eleitorais coa diáspora

'Os nosos maiores morren na emigración
por falta de·medicamen~s'
*

xentina, Uruguay, Venzuela,
Fráncia, Alemaña, Suiza, Holanda e na própria Galiza.

PAULA BERGANTIÑOS

Medicinas e atención sanitária gratuita, asi como pensións non contributivas e que
Lores acusou ao PP de enganar
se garanta un retorno digno
con falsas promesas á diáspora
da diáspora son as demandas
para captar o seu voto. "No seu
polas que os emigrantes galeprimeiro Governo, a equipa de
gos na Arxentina protagonizaAznar.prometeu que en tres meron o Venres 25 de Agosto
ses nos resolveria o problema
unha maAifestación en Bos · da emigración pero estamos na
Aires. Acusan ao PP de desinsegunda lexislatura e non fixo
terese e incumprimento dos
nada. Todas son promesas e
compromisos
búsqueda de voeleitorais, xa
tos. Pero despois
que sua situanon cumpren",
ción . empiora
afirma.
entras o
pésie a que hai
case cinco anos
Con esta campa.Governo '·
ña de mobilizaAznar prometeu
unha saida inesp.an'"'ol ¡"nunda ción
cións a Federapretenden
mediata ao grave
problema
a Arxentina e
que as dificu1dados emigrantes
des pelas que
sen recursos
América Latina atravesa unha
económicos.
boa porcentaxe
con i~versións de emigrantes se
No acto, que se
coñezan no Esde. capitais., os tado e "que a corealizou ás portas da Agregoria
internasos maiores munidade
Laboral da Emnacional -en pabaixada, interviu
marre~ por falta labras de LoresFrancisco Lores
saiba da inmor.ade·
Mascato como
lidade do noso
presidente da
Governo, .que
medicamentos mentres
Federación das
inunda a
Arxentina e AméAsociacións Gae dunha
1eg as de Emirica Latina con
grantes, autora
inversións de caalimentación
da convocatória
pitais, os no sos
correcta" .
xunto a MuHimaiores marren
por falta de mesectorial polos
Direitos do Emidicamentos e
grante do Estado español. Lodunha alimentación correda".
res Mascato referiuse á manifestación como o início dun
Neste mesmo sentido Manuel
vasto movimento de protesta
Mera, presidente da CIG lembra
que culminará na última seque a crise "que padecen o conmana de Novembro con actos
xu nto dos paises de América
simultáneos e similares ao do
Latina e que afecta á gran maioVenres 25 de Agosto en Arria da povoación, agravouse nos
l
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Pasos á marte sen barreiras
Carro persoas morreron o pasado Domingo, día 27, por culpa dun
paso a nivel sen barreira no concello de Coles, á beira do Miño
embalsado en Belesar. En Galiza son máis de douscentos os cruces
entre unha via destinada aos veículos e ás persoas cun camiño de
ferro insuficientemente sinalizados. Manter estes pasos é deixarlle
prendida a mecha a unha polVoreira. Sete anos atrás, nese mesmo
paso, morreu un home e son moitas as famílias afectadas por suce,
so.:; deste tipo. A responsabilidade do mantemento destes pasos ca,
ra á morte recae directamente sobre os seus xestores, os directivos
da empresa pública Renfe e tamén sobre os lexisladores, que per,
miten que a povoación conviva cun perigo tal coa desculpa de
que modificar este entramado teria un orzamento . demasiado ele,
vado. Nada é máis caro que as vidas humanas. Non se pode cali,
brar o funcionamento dunha rede públic.a de transportes sen aten,
der a algo tan grave. En Galiza hai pasos a nivel que rozan o surre,
alisrno, como o que se mantén ainda no Porriño e que, mália que
ten barreira e alarma, provoca o caos cada vez que o tren pasa bu,
fando polo médio da vila. Neutros casqs, os cruces están ocultos
no mato, en curvas na ruta das locomotoras, incapaces nunca de
frear a tempo se ven un coche atrancado. O tan cacarexado pro,
grama de modernización do ferrocarril galego debe ter moi en
conta este problema e afrontalo dun xeito decisivo e xa pará sern,
pre. Que sirva de ensino o que pasa, por exemplo, en várias locali,
dades da costa catalana, onde o" enorme fluxo de trens de cerca,
nias pon a soga ao pescozo dos cidadáns, escravos de por vida da
sua suposta "calidad e de vida".•
"I

.. J

,.

,

'.,.,.

....

,.

••·• • 1.·, .... •

•

- 'I'

.

Os emigrantes demandan medicinas, atención sanitária gratuita, pensións non contributivas, un retorno digno e unha Lei de Na·
cionalidade que garanta direitos sen distinción de idade e que inclua fillos e netos. Na foto aspecto da manifestación celebrada en
Bos Aires,

últimos anos co.a globalización,
a privatización -de empresas públicas, a paridade do peso co
dólar e a entrada de transnacionais extranxeiras moitas delas españolas como Telefónica,
Repsol, BBV, Banco Santander
ou Iberia que chuchan unha
gran parte do esforzo nacional".
A CIG, que apoia esta xeira de
manifestacións, valorou positivamente a convocatória pésie
as presións realizadas polo
embaixador do Estado español
en Arxentina, que intentou evi-

tar que os empregados das ofici ñas diplomáticas, entre outras persoas, secundaran o acto. A existéncia de "presións
por parte do PP aos médios
erradicados en Bos Aires para
que non cubriran o aGto" é outra das denúncias feitas pola
central sindical que se laia da ·
negativa do agregado laboral
da embaixada a receber aos
manifestantes.
"Nós vimos advertindo que o
Governo non dá solucións. O reflexo desta situación é o próprio

Consello Xeral da Emigración
onde o espírito do mesmo é de
impoténcia frente á incompresión do Governo", comenta Lois
Pérez Leira, Conselleiro Xeral
da Emigración. O tamén coordenador nacional do departamento
de Migración da CIG explica
que a emigración galega representa entre un 65 e un 70% de
toda a emigración do Estado español na Arxentina, e é unha
das forzas motrices desta manifestación que apoian o BNG e a
Coordenadora Nacional de Emigrantes retornados.•

Os programas de reencontro só benefician
aos emigrantes con recursos, di o BNG
A lamentábel situación que
garante .a igualdade de oportunidades.
afecta aos emigrantes galegas,
fundamentalmente na Arxentina foi denúnciada no Parla"A oferta só benefícia a determento polo deputado do BNG
minados círculos pechados e
Xosé Francisco
utilízanse de
Abelleira. O resxeito clientelar
po ns ábe I
de
para seguir capEmigración da Quen non pode tando votos da
emigración. Teformación nacionalista fai finrnos constáncia
pagarse un
de que a inforcapé en que a
seguro privado mación non cheXunta -que non
emitiu nengun
g a a toda a
non ten
posicionamento
diáspora e que
a respeito da
incluso hai percubertos os
soas que repiten
manifestación
nas viaxes paen Bos Ai'resmínimos
gadas pola Adelude a sua resindispensábeis ministración
ponsabilidad e
ao non garantir
-engade. A inunhas mínimas
formación sobre
os programas de reencontro
condicións sociats, laborais, de
distribúese através das lrmanvivenda e asistenciais para
aquelas persoas que cada vez
dades e dos Centros Galegas,
máis optan polo regreso a Galisociedades privatizadas nas
za. Tamén denúncia que nos
que só participan aqueles emigran tes que poden pagar a
programas de reencontro no se

cuota. En Caracas por exem;
plo, 12.000 quedaron fóra". E
por isa que o BNG reclama que
este tipo de programas se formulen en base a critérios técnicos e non políticos.
Abelleira tamén denunciou
diante do Executivo que aqueles emigrantes que non poden
pagarse un seguro privado porque non tiveron fortuna vense
abocados a non ter cubertos os
mínimos indispensábeis para
levar unha vida digna: non teñen prestación médico-sanitária, acceso aes medicamentos,
pensións non contributivas e no
que atinxe aos direitos civis,
non teñen garantido o direito a
votar a traversa dun proceso
transparente que contemple a
instalación de mesas eleitorais
nos consulados. "De feito, cada
vez se producen . máis chamad as aos Concellos de xente
que quer retornar, un fenómeno do que a Xunta se desen1
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Veiga de Valcarce rexeitouna pero demanda máis competéncias
para oConsello Comarcal do Bierzo

Apresentada por primeira vez unha moción
para incorporar un concello á Galiza
*

A NOSA TERRA

Baltar será o único presidente de
Deputación non renovado

5

A renúncia de Xosé Luis Baltar como senádor permitiralle
compatibilizar a presidéncia do PP en Ourense coa da Deputación Provincial. O réxime de incompatibilidades no PP
é peculiar. Francisco Cacharro Pardo non pode continuar
como presidente provincial do PP porque ademais de presidente da Deputación é senador e vai continuar co cárrego. O alcalde de Ourense, Manuel Cabezas, foi quen confirmou que Saltar non quedará afectado pala renovación,
unha renovación que non parece tanto unha iniciativa do
PP galego como do PP estatal, que estaría a tratar de eliminar aos actuais baróns provinciais e que teria ao secretário xeral na Galiza, Xesus Palmou, como o principal executor. Tanto Cacharro como Saltar aludiron aos bons resutados eleitorais en Lugo e Ourense para conservar os
seus priviléxios. +

H.V.

A oposición municipal do
concello bercián de Veiga de
Valcarce apresentou unha
moción para segregar ese municfpio de León e incorporalo
á Galiza. Ainda que a moción ·
foi rexeitada, trátase do primeiro caso. A alcaldesa da localidade non contempla esta
posibilidade, pero si demanda
máis competéncias para o
Consello Comarcal do Bierzo
debido ao "abandono ao que
están sometidos os concellos
que limitan coa Gal iza".
A alcaldesa socialista de Veiga
de Valcarce, Maria Luísa González nunca falou de segregación , pero un comentário durante un acto de irmanamento co
concello de Pedratita do Cébreiro, que está ao seu carón, tivo
unha interpretación exaxerada.
"Para nada falei de segregación
-afirmou a alcaldesa-, o que si
dixen foi que estabamos deixados por parte da Administración,
máis no caso de Junta que no
da Deputación; na Junta consideran que o Bierzo remata en
Vilafranca, os concellos limítrofes como o naso, son terra de
ninguén e non receben moitas
axudas".
A alcaldesa recoñeceu que "somos galegas, pero a solución
ante o abandono non é a segreg ac i 6 n, senón aumentar as
competéncias do Consello Comarcal do Bierzo, xa que agora
son pequenas".

Cacharro Pardo con~nuará co mesmo ·
reparto de axudas ás comunidades viciñais
Os representantes do BNG e do PSOE na Deputación de
Lugo veñen denunciando desde bai doHs .a nos que o sistema de concesión de axudas a comunidades viciñais
non manten critérios de igualdade e remata por
converterse nun reparto clientelar de cartos. Asi o voltaron manifestar no pleno do Luns 28 de Agosto, no que os
nacionalistas con apoio do PSOE solicitaron a modificación das bases do concurso de concesión de axudas. Os
votos populares serviron para desestimar a proposta, que
provocou unha discusión entre o presidente do organismo provincial, Francisco Cacharro Pardo, e o portavoz
dos socialistas, Manuel Martínez. Este denunciou que as
asoci.acións beneficiárias son moitas veces "fantasmagóricas" e que as cantidades que apareen nas certificacións
non coinciden coas que se destinan realmente ás obras.
Martínez, ademais, recomendou a Cacharro Pardo que
comparara as bases que estabelece a Deputación da Coruña para ver as diferéncias. +

En ~s concellos _d o Bieno hai un forte sentimento galega.

Quen si están a prol da segregación son os dous con9elleiros
de Renovación de Valcarce, único grupo da oposición municipal. RV apresentou unha moción para abordar esta cuestión,
pero foi rexeitada polos cinco
concelleiros socialistas.
A polémica si tivo resultados positivos: provocar o interese das
autoridades de Castela-León.
Por outra banda, a lexislación encaixa mal unha anexión á Galiza,

pero si permite un aumento de
competéncias no Bierzo e a sua
auténtica estruturación como unha comarca para, no futuro, tomar decisións conxuntamente
que benefícien a tocia a bisbarra.
Para o que si hai cabida é para
a cooperación entre os concellos de Pedrafita e Veiga de Valcarce. De feito, hai anos que
ambos municípios colaboran na
realización de obras e na prestación de servizos. •

As anexións extraprovinciais

Semellante dificuldade xurídica
só cabe entendela cando se
pretende impedir que as nacións sen Estado restabelezan
os seus territórios históricos, xa
que os únicos casos de concellos que quixeron cambiar de
província foron aqueles que
pretenderon incorporarse a
Euskadi ou a Galiza. Nunca
houbo un caso dun concello
basca, catalán ou galega que
quixese pasarse a outra província fóra de comunidade autónoma nen hai conflitos entre pro-

víncias de comunidades non
históricas.
No País Basco, a incorporación
de Trebiño á província de Araba -e o seu abandono-de Burgos- atopa a oposición de Burgos. Ainda que hai máis exemplos, Trebiño é un território enclavad o xeograficamente en
Araba pero dependente administrativamente de Burgos. No
interior da Galiza o problema
suscitado pala pertenza dos
Peares a duas províncias distintas -Lugo e Ourense- solucionouse coa criazón dun Consórcio. O feito de ser território
galega evitou máis problemas.
En xeral, hoxe é máis complicado correxir límites provinciais ou
autonómicos que -durante a Segunda República. A Constitución de 1978 estabelece a "indisolúbel unidade da Nación española, pátria comun e indivisíbel de todos os españois". Ante
a rotundidade da declaración, a
modificación dos límites administrativos non teria por que
suscitar medos e non debería

Nunha pergunta que o deputado nacionalista no Congreso, guillerme Vázquez, dirixe ao Governo central , sinala
que Galiza parsentou no ano 1999 un saldo negativo na
relación entre nacimentos e defuncións de 10.482 persoas. Recolle Vázquez a tese dalguns demógrafos, entre
eles a directora do Centro de Estudios demográficos de
Cataluña, Anna Cabré, quen sinala que "as comunidades
con menos desemprego, como Baleares, Cataluña, Madrid
e Canárias, teñen maior medre na natalidade, mentres que
as catre cun paro superior á media, Andalucía, Extremadura, Galiza e Astúries, teñen un crecimento inferior.+

A·secretária de Pérez Varela ocupa dous

postos de traballo

dificuldadas pola lexislación
A lexislación dificulda severamente a incorporación dun município a unha província, máis
que a constitución dunha província nunha comunidade autónoma. O artigo 141 .1 da Constitución estabelece que "calquer
alteración dos límites 'provinciais terá que ser aprobada palas . Cortes Xerais . meiante Lei
Orgánica". Ademais, anteriormente existe o filtro das próprias ·províncias, que podarán
pór máis obstáculos para impedir a incorporación dun concello
a outra província.

Declive demográfico e deseinprego van
da man, di ~ BNG

de ser máis que un trámite libre
de dificuldades, a menos que os
límites das nacionalidades históricas -as reclamacións sobre límites só se dan no caso destas
últimas- sexan máis fronteiras
que simples divisións administrativas e que haxa temores por
sup·ostas tentacións expansionistas por parte de entes que,
como Galiza, Euskadi ou Catalunya, carecen de recoñecimento xurídico internacional.
Mesmo no plano estatutário a
vocación actual é conservadora. O artigo 2.1 do Estatuto de
1981, actualmerite en vigor, estabelece que "o território de Galiza é o abranguido palas actuais províncias da Coruña, Lugo, Ourense e Pontevedra", sen
facer mención a posíbeis incorporacións neutros artigas. Sen
embargo, o Estatuto de 1936,
no artigo 2 dise que "poderá
agregarse a Galiza calquer terFitório limítrofe de características históricas, culturais, económicas e xeográficas análogas, meiante os requisitos que
as leis xerais estabelezan".+

A CIG vén de denunciar a situación irregular de Pilar Paz
Carneiro. Paz figura como secretária particular do conselleiro de Cultura, Xesus Pérez Varela e, ao mesmo tempo,
segue percibindo un salário de contratada temporal na categoria de auxiliar de arquivos e bibliotecas en Ourense.
Segundo a CIG, Pilar Paz pertence ao persoal da Biblioteca
Pública ourensá, tal e como recoñece o próprio delegado
provincial de Cultura, Felipe Ferreiro. Mais Paz Carneiro non
cumpre o seu horário laboral e as suas funcións son cubertas por unha empresa privada, prática ilegal, tal e como explica a CIG no seu comunicado de prensa. Para a CIG, o hipotético traslado de Paz do seu posto interino ao cargo de
confianza do conselleiro non pode facerse sen que esta rescinda o seu contrato e perda todos os seus direitos no posta no que, tecnicamente, segue figurando.+

Agricultura ten que admitir o recurso da
labrega .á quen denegou unha explotación
Segundo a recente senténcia emitida polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza, a consellaria de Agricultura debe
admitir o recurso apresentado por Eva García Somoza, a
labrega á que lle denegou hai catro anos a titularidade
dunha explotación. Cando o pai desta labrega decidiu deixarlle unha explotación de carne e leite, Eva García atopou
coa negativa da consellaria coa xustificación de que xa
compartía a propriedade doutra explotación co seu home.
A alternativa que lle daban era ou renunciar a sua parte na
propriedade compartida ou que o matrimónio estivera en
réxime de separación de bens en troques do de bei1s gananciais. Lídia Senra, secretária do SLG, e Pura Seoane,
coordenadora da area de muller do sindicato, explicaron
en rolda de prensa o Martes 29 que esperan que a consellaria resolva nuns meses o conflito. •
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PONTES DO LÉREZ
DIONISIO PERE~

"Pan.tes do río Lérez,·

lando piscifactorías, revalorizando o património histórico e etnográfico, promovendo rotas de sendeirismo e popularizando o
turismo cultural, todo
iso, botado á borralleira pola teimosia en renovar a vella concesión do encoro de Serrapio e trocála en· seis
minicentrais.

feitas de ceo e pedra:

lévovos no recordo
sempre ·ledas"
(Xosé Otero Espasandin)

;..·
·~

·,

...

bo, que o Cqnselleiro de Medio Ambien, te, Sr. Del Alamo, xa comenzara a ·facer
efectiva a solta de
30.000 crías de salmón no Lérez a costa
do crário público. Segundo "Unión Penos
a" mellor faria en
~érez
aforrar os cartos, na
medida en que a fauna piscícola só poderá subir en ascensor
·as presas 1 e 5, onde
non están previstas
as escalas de peixe; e
tampouco poderán
baixar troitas e salrnóns presa abaixo,
posto qeu a ernprnsa
ten a pretensión de
.
turbinar toda a auga
do rio, mesmo o caudal ecolóxico. Por úl. timo, no colmo do
descaro, a "Unión Fenosa" élle igoal que
os seus anteproxectos non digan nen

'A teirna en

Non lle importan nen pouco nen moito as
nosas pontes a "Unión·Fenosa". Como
non lle importan os muiños, as troitas, os
remansos sombrizos cantados por Otero
Espasandin, as calzadas romanas, os vellor
balneários, as fervenzas e os sendeiros devecidos por pescadores e visitantes atraidos pola beleza das ribeiras. A ponte romano-medieval de Pedre, ·a rota de sendei1
rismo, a c'alz~(fa';é" os mYii~o's, asulagados
segundo o anteproxecto que a empresa
apresentou a "Augas de Galícia" e que alcaldes e concelleiros dos Axuntamentos
afectados (Cercedo, Campo Lameiro, Cotobade), colectivos veciñais, asociacións
de pescadores, entidades culturais, etc., es,.
tamos a enfrontar, fondamente preocupados, estes días. A teima en recuperar o Lérez para disfrute público rexenerando balneários, repovoando o rio de peixes, insta-

recuperar o
para
disfrute público é
botado á borralleira
pala teirnosia en
renovar a vella
concesión do encaro
de Serrapio e trocala
. rn1n1centra1s
.
. ''
en seis

Non lle importa a
"Unión Fenosa" que a
rota "Pontes do Lérez" fose concibida,
onte, e mantida en
uso, hoxe, con carros
da Administración,
que son de todos e de
todas. Tan to lle ten
que o Concello de
Cotobade teña aberro
un concurso público
de ideas, para revitalizar o vello Balneário de Sacos. E non lle tira o sono, ao ca-

chio do emprazamento da necesária estación transformadora, das escombreiras,
do trazado da& liñ.as de alta tensión, dos
lugares onde seica se pretende transladar
pontes e muiños asufagados, ou das medidas para paliar a erosión e. os impactos
visual e sonoro. Fachendosos, os promotores, da desfeita agardan sentados a que
a Xunta lles faga o traballo suxo; a costa
dos fondos públicos, claro está, e prévio
visto boda concesión.
Mais todo isto impórtanos a nós, á cidadania que desexa a utilidade pública e o disfrute colectivo do Lérez, e non o aproveitamento privado dun rio morro, st!n contrapartida nengunha en ernprego duradoiro
nen rnellora dun servfcio de electricidade
que, corno é ben sabido, deixa rnoito que
desexar.
En ben do interese xeral, agardamas que
tamén lle importe a "Augas de Galfcia", á
Xunta e ao Partido Popular.+
DtONISIO

PERElRA é Concelleiro do BNG en Cerdedo

DIVERSI(CI)DADE
CIPRIANO LUIS }IMÉNEZ CASAS

Le fleuve et un che~n qu~ marche*

unha série de entidades e organizacións como: Gai-Ecoute, Image Nation, Equipe Man-

Pouco a pouco e dende hai v~rias décadas,
treal, Os arquivos gais do Quevec, Sero-Zero...
todos somos hoxe, a comunidade heteroseentre outros.
xual, máis tolerante en relación a esa outra
comunidade "diversa" formada por gais, les;
Estamos a vivir con toda probabilidade, un·bianas, bisexuais, transeXl!ais e travestís. E ha época histórica, cambiante, enriqueceun feíto evidente e incontestábel que estas .d'.ota; <iesmopolita e. toleran~e, que nos ~té
opcións están .ª piques de conquerir case qÚe perinitindo' "unha mellor ca1fdade de vida
a ingualdade legal, cando m~~s nos paises
en todos os eidos" tanto física como rnenmáis progrési.Stas, e polo ~to, 5er beneficiátal~eni:e.
rios ·dos dereitos dos que son acreed9res, e
que non deberían de demorarse por máis
A reflexión s~bre sí mesmos e o seu futuro
tempo. Unha comunidade "diversa" e vi(os homes e mulleres fanse facéndose) é
brante, que conta en todo momento con
unha cuestión entre tantas outras cousas
múltiples grupos e asociacións que tratan de
que a cornunidade gai, 'lesbian~,. .. se fai
incidir e dar respostas o SIDA (VIH), traconxuntamente co resto da sociedade na
tando de influir na maneira en cómo se enfosua totalidade. ·
can aplican os coidados de saude no mundo actual. Esta comunidade '~diversa" está en
André Boisclair, homosexual, ministro de
plena madurez, con forte presénci~ tanto no . Solidariedade Social do Quebec, e mernbro
mundo sócio-cultural como no económico.
do partido Quebecois, nunha entrevista exNunha fermosa e interesante vila como é
clusiva realizada na revista Voire comenta
Montreal, no Quebec, que tiven ocasión de
que se nega a s~r portador dunha etiqueta
visitar este verán, os colectivos de gais e lesque os outros queren poñerlle. A liberdade,
biana.5 non conciben a sua cidade sen toda
comenta, é precisárnente a escolla da forma

e
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en como cada ·quen queira vivir. El non é
partidário de que ninguén defina a sua
identidade ou o seu grupo de pertenza. O
Sr. Boisclair di asociar:.
se en primeiro lugar
aos seus amigos, a sua
família (real ou política), o Quebec, non
precisamente á cornunidade gai.

noite, e non sementes loita polos dereittos
dos gais e das lesbianas senón que tamén
está preocupado pola integración das minorias visíbeis na sociedade, a que aparten
o Quebec particularmente pola tasa de paro, alarmante nos xoves negros na sociedade de Montreal ...

O xove ministro gai,
Quebecois, rexeita a
exposición da sua vida
privada na praza pública; e a propósito das
reaccións do seu entorno, coñecedor da sua
homosexualidade, el
responde que as cousas
se fan simple e naturalmente, e que traballa
nun médio tolerante
·(sen xogo de modos) e
aberto de espírito; "A
povoación o que quer
saber é corno se governa non con quen un se
deita". Este político de
34 anos, engade que el
non é partidário de
manifestarse nen estar
na primeira liña das
"marchas gais" que sen
embargo sauda entusiasticarnente recoñecendo o magnífico tra- ballo realizado por estes g1upos, permitindo
que as leis incidan posi ti vani.ente na evolución dos costU:rnes. O
Sr. Boisclaír, que se
sinte realmente orgulloso da sua pátria, da
sua pertenza ao Quebec, pero non ten nengun orgullo da sua orientación sexual... se
se manifesta na rua, ten que haber un sentido, unha mensaxe política ou un proxecto de. sociedade que xustifique o seu xesto.
El non ten nada ~n contra dos· que se manifestan a favor do chamado noutros paises
"orgullo gai". Cando quer expandirse, faino normalmente, faino os sábados pola

Pero máis aló do recoñecemento das minorías o ministro Quebecois aspira a vivir nunha sociedade onde os
grupos gais, lesbianas e
outros, defendan o património cornun de dereitos e liberdades coa
mesma enerxia que se
fai polos próprios intereses particulares.

'A cornunidade .

heterosexual é hoxe
rnáis tolerante en
relación a esa outra
comunidad e 'diversa'
formada por gais,
lesbianas, bisexuais,
transexuais e
travestis"

Desgraciadamente,
ainda existen gais que
teñen unha rnentalidade de asediados ... Un
traballador gai de rádio
dixo un día que prefería que a emisora GaiEcoute de Montreal se
' chamara simplemente
Ecoute. M. Boisclair
soña tarnén cunha so· ciedade inclusiva e integradora cos valores
humanistas e na cal a
igualdade de todos se
viva através dos feítos
cotiáns. A rnensaxe
ANA PILLADO
que Boisclair quer
transmitir paréceme
interesante e ilustrativa e fa¡ referéncia ao
imenso traballo que un ex-ministro do
Quebec, heterosexual, fixo polas minorías e
que máis dunha vez comentaba "non é necesário estar enfermo para ser médico .. ~ e
non ·é necesário ser gai para comprender
aos hornosexuais ... " •
(*) Asi é como os índios americanos chamaban ao río San
Lour~nzo.
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Peche do-vertecloiro
ele Bens
O Mércores 30 de Agosto foi
·
o último dia no que os
vamións de lixo da Corufta
podian verquelo no
vertedoiro de Bens. O
concello selouno
definitivamente catre anos
despois de que unha
enxurrada de lixo deixara,
non só unha vítima mortal,
senón o problema dos
resíduos da cidade ao
·descuberto. Agora o
concello que governa
Francisco. Vázquez proxecta
para este recinto unha zona
verde. A família do home
que quedara baixo o lixo e
cuxo corpo nunca se pudo
resgatar, Xaquin Serantes,
acolleu o pech~~d~finitivo
con retranca. "Mágoa que
non acontecera hai cinco
anos", dixo o seu tillo.•

Afamilia Franco posue
estatuas da Catedral
No libro Santiago, la

catedral y la memoria del •
arte, editado este ano polo

Tranvícu Eléctricos de Vego, concesionário do estacionamento de rúa U1'%GÍ%, é o principal acreedor da Xunta, a canta da indemnÍ%ación pala via entre Vigo e Baiona. As cocheiras
do tranvía de Vigo (na fotografia) foran clerTubadas en 1968.

Aconcesión c,pincide cunha senténcia que obriga ao Governo autonómico aindemnizar aTranvias Eléctricos de Vigo

Ocentro de Vigo estará ano e meio en obras para un
estacionamento adxudicado ao principal acreedor da Xunta
-0- G. LUC:A

Un tramo da rúa de Urzálz no
centro de Vigo estará pechada ao tránsito durante 18 meses para a construcción dun
estaclonamento soterrado
concedido polo anterior governo local do PP a Trsnvlas
Eléctricos de Vigo SA e a outra empresa asociada. A adxudicación do concello que presidlra Manuel Pérez coincide
cunha senténcia do Tribuhal
Supremo que obrlga á Xunta a
pagar á empresa que explotara o tranvla de Vigo unha indemnización de máis de seis
mil mlllóns de pesetas. A Xunta alnda non pagou o total da
cantidade adebedada.
O contrato de concesión foi asinado polo Governo municipal na
véspera das eleicións locais do
99, cando o Partido Popular
atinxia o seu nadir histórico en
Vigo, entre un alcalde que perdía os nérvios nas rodas de
prensa 'e a designación dende a
Xunta dun candidato de recámbio para as municipais contra a
vontade declarada de Manuel
Pérez de encabezar nunha segunda volta a lista dos conservadores. A guerra xorda.entre o
aspirante á alcaldía designado
por Fraga e o alcalde en desgrácia, amorteceu pouco antes
· dos comícios ao premiar o PP a
Manuel Pérez cun escano en
Estrasburgo. Unha das opcións
para sustituir a Pérez foi a de
Maria do Carmo Bianchi Valcarce. ·As famílias dos Valcarce,
que proceden de Ferreira de

Pantón, e os Fontán son ·os
principais accionistas de Tranvías Eléctricos de Vigo, S.A.

Á vista da importáncia das
obras e do quebranto previsíbel
para o tránsito do centro da cidade, o actual governo de Vigo
considerou o adiamento da licéncia de obra do estacionamento por un prazo de dous
anos, pero deste xeito a penas
se conseguía o aprazamento
das molestias até a víspera de
novas eleicións. O Concello resolveu exixir o cumprimento preciso do calendário de obras e
negociar a mellara das beirarrúas cabe os accesos ao estacionamento. O pavimento da rúa
de Urzáiz será levantado para
construir 497 prazas para automóbeis sobre unha superfície
de 1.743 metros cadrados; as
obras seguirán un proceso de
catro fases sobre un treito de
400 metros que vai dende a praza de Urzaiz deica a Gran Via.
Os adxudicatários do estacionamento son a empresa Tranvías
Eléctricos de Vigo, S.A. e Eloymar, constituida no porto de Marin con intereses na agricultura
e na pesca.

A indemnización máis alta
A senténcia do Supremo obriga
á Xunta 'a pagar a indemnización máis alta da breve história
da Autonomia. O preito comezou hai agora 17 anos despois
de a Xunta ocupar o espazo da
via do tranvia entre Vigo e Baiona para construir unha estrada.
Xosé Lt,1is Barreiro Rivas, vice-

presidente da Xunta, valido de
Xerardo Fernández Albor e vigário de Fraga (daquela secretário xeral de Alianza Popular),
anunciou a comezos de 1983 o
asfaltado da vella via de ferro e
a colocación de dez estátuas de
pedra para deixar memória da
inauguración histórica da primeira via de circulación aberta pela
Autonomia.
Os advogados da Xunta acautelaran tanto a Barreiro Rivas como ao conselleiro de Obras Públicas, Anxel Mário Carreña e
ao director xeral do departamento, Emílio García Gallego,
sobre a propriedade in~quívoca
dos terrees da vía, adquiridos
nos anos 20 pola empresa Tranvías Eléctricos de Vigo, S.A.
Con todo, o conselleiro responsábel das estradas, tamén coñecido co neme de míster 4%,
botou do seu despacho ao advogado de Tranvías e declarou
os terrees de proprietário descoñecido en todos os trámites legais. A cantidade establecida
polos dones da via para chegaren a un trato coa Xunta, eran
daquela 200 millóns de pesetas.
O Tribunal Superior de Xustiza
de Galiza valorou nunha senténcia de Decembro de 1997 en
4.612 millóns a cantidade que a
Xunta tiña que pagar á compañia de tranvias. Fraga tomou
persoalmente a decisión de apelar ao Tribun¡:i.I Supremo, ainda
que a indemnización a pagar pola Xunta poderia incrementarse
en 400 millóns de pesetas por
ano de demora. De feíto, os tres

anos que tardou en chegar a
previsíbel senténcia condenatória significan unha cantidade
equivalente aos 1:400 millóns de
pesetas que vai costar a obra do
estacionamento no centro de Vigo. A senténcia non mereceu
nengun comentário do PP, a pesar do universal recoñecemento
da propriedade privada da via e
das moitas voces que avisaron
do altísimo prezo da factura a
pagar por só dez quilómetros de
estrada. Despois de entregada a
obra, dous contratistas acusaran
á Xunta de demorar os pagos
por 30 meses.
O diário Faro de Vigo calificou a
obra da rúa Urzáiz de interminábel e arriscada e criticou ao
Concello por non consultar cos
comerciantes condenados a viver ao pé dun crátere durante
ano e médio. Vigo ten dezasete
estacionamentos cun índice mé.:.
dio de ocupación inferior ao
60%. Os proprietários do Parking Colón, construido en parte
sobre o solar histórico do taller
que imprimira Faro de Vigo dende 1920, protestaron porque unha das entradas do estacionamento a construir por Tranvías
Eléctricos de Vigo estária á beira mesmo da sua porta.
Xabier Toba, concelleiro de Urbanismo de Vigo e primeiro tenente da Alcaldía, recoñeceu
que a cidade precisa máis estacionamentos na periféria que no
centro, pero salientou que a adxudicación da obra da rúa Urzaiz
foi acordada por maioria polo PP
días antes das eleícións. •

Consórcio e da autoria de
Manuel Núñez, Andres
Rosende, Alfredo Vigo e
Manuel A. Castiñeiras
aparece a seguinte
información cando se
describe a fachada
occidental da catedral
compostelá, do Mestre
Mateo: "Cabe citar tamén
unha série de estatuas colunas con personaxes
veterotestamentários que
formarian parte desa
fachada exterior. A ela
pertencerian o David e o
Salomón que se encontran
no peltorll do Obradolro,
asl como o Abraham e o
Isaac pertencentes á
colección particular da
. duquesa de Franco na
Casa Cornide da Corufta".
A deputada Pilar Garcia
Negro ven
de
a presentar
un ha
pergunta
no
Parlamento
para saber
se a Xunta
pode facer
retornar o
A duquesa • Franco,
• Ó •
en foto de arquivo.
patnm mo
cultural
protexido, hoxe en mans
. . da ·f amília Franco ou
doutros.particulares.•

Pasos a nivel até o 2004
Segundo os responsábeis
de Renf~ eliminar os pasos
a nível non é tan sinxelo e
por iso preve que
desapareceran cento
sesenta de aquí ao 2004,
que non son todos os que se
espallan ao longo da rede
ferroviária. lsto formaria
parte dos convénios
asinados coa Xunta eco
Ministério de Fomento.
Estas explicacións
prodúcense tras a morte dos
catro mozos cuxo automóbil
levou por diante un tren en
Barra de Miño, Coles. O
maquinista asegura que non
veu o coche até que estaba
enriba del.•
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O PSOE.
contra os
alcaldes do

BNG
"O que pasa é que o PSOE
non quer que isto funcione",
di Miguel Anxo'Fernandez
Lores nunha entrevista
publicada no FARO DE VIGO.
"Estou totalmente convencí,
do de que hai ardes de arriba
do PSOE, para que non fun,
cione onde estamos
governahdo nós. Acaso non
o ve? Non ve como en Lugo
e en Santiago non pasa nada?
Acaso escoitou algunha vez a
un voceiro do BN G chamar
ditador ao alcalde socialista?
As diferenzas resólvense den,
tro cando as hai. É normal
que no mesmo dia en que
acadan en Vigo un acordo, o
PSOE vote en contra do Al,
calde nun asunto esencial do
urbanismo?" O entrevistador,
J. Sánchez de Dios, pergunta
ao Alcalde: "Por que se com,
porta así o mando (sic)
socialista?" e Fernandez Lo,
res resposta: "Porque (o
PSOE) está a xogarse o seu
futuro político, isto veo un
cego. O PSOE quer que non
nos instalemos como segunda
forza política nas grandes ci,
dades porque se chegamos a
consolidarnos, eles non
terian nada que facer no fu,
tura. Xa dixo o próprio Fraga
que na Caliza hai duas forzas
políticas que son o PP e o
BNG. De aí ven a táctica dos
socialistas que insisto en que
está clarísima".•

·Breves.
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O inútil Mayor
Esta é a páxina de comezo do noso novo
lugar na rede. Nesta, poderá atopar as noticias
máis destacadas do número da semana,
con vínculos ás informacións e seccións principais.
No menu azul da esquerda pódese acceder a
todas as opcióils do semanário.
No futúro incluirase un completo catálogo
dos libros publicados por Edicións A Nosa Terra,
así .como agasallos, ofertas, fondos de escritório
de balde, vínculos con.outras páxinas de interese
e tamén unha páxina adicada a Castelao.

Portada.
Vínculos coas informacións principais
do número de cada semana.

Lidia Falcón critica en DEIA
ao ministro do Interior
Mayor Oreja "que
aparece
cotidianamente nos
meios de comunica,
ción con expresión
triste para repetir
vellos lugares co,
múns e asdicar
extensas e inme,
reciclas gabanzas
á Guardia Civil e á
Policía mentres
ETA asasina a
cidadáns civís
e a mem' .
bros desas
forzas sen
que

ninguen poida confiar o máis
mínimo na protección de In,
terior. Curiosa conduta ésta
dos govemantes que se mani,
festan polas rúas contra a
.
ETA como se o pequeno gru,
po armado ti vese o govemo
do país e eles foran os oprimí,
dos pola sua tiranía. As maní,
festacións eran o recurso, por
veces único, que lle quedaba
ao povo para reclamar xustiza
ao poder. Que o presidente do_
Govemo e os ministros fagan
plantóns e marchas para que a
ETA se faga boa e deixe de
matar, resulta ridículo e paté,
rico. A ninguen se lle escapa
que o cerco ao PNB e o canto
a Mayor Oreja están encami,
ñados ás eleccións anticipada
en Euskadi e ao gaño do PP,
ilusión que os fai soñar coa
posibilidade de nomear
Lehendakari ao inútil maior,
nunca mellar dito, do seu par,
tido". •

Putas e

mendigos
O mensal de humor O
MORALISTA de Lisboa adica

a sua portada: á denúncia es,
pañola de que o 40% da pu,
tas e mendigos de Madrid ve,
ñen de Portugal. "Nuestros
hermanos estao a comprar ro,
dos os prédios que aparecem
a venda na A venida da
Liberdade e em outras calles.
Talvez venham comprar a
própria Avenida ... talvez Lis,
boa inteira ... quem sabe se o
País. Esperemos que a
eficiente diplomácia de Gu,
terres e a sua sólida amizade
com José Maria Aznar evite
tao desastroso regresso, pois
Portugal já tem piolhos, cha,
tos e doen~as venéreas que
chegam e sobram para o con,
sumo interno. Corno os
espanhois e queixam de que
o 40% das putas e mendigos
e
de Madrid sao portugue
querem recarnbiá,los, há que
impedir que i o aconte~a
pois tal regresso, em massa,
seria um de a tre. A
engenhosa solu~ao de Gute,
rre é dis ernina,los pela Eu,
ropa cornunitária. Nao pode,
mos mandar para Bruxela ,
París e Estrasburgo
únicamente vad io uper bem
pagos, tipo euro deputad s;
tem de aguentar a sua quota
de piolhosos e potenciais
transIT,).isores de sida, ou
entao a solidariedade é urna
palavra va". •
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Cando nace Librouro?
Foi no 1967. No fundo tratábase
de abrir a cultura do país nunha
época dunha ditadura moi forte.
Queria combater coa cultura
porque coa ferramenta de guerra non podia xa combaterse
contra Franco.

Tiveron problemas cunha libraria onde o galego tiña xa
preponderáncia no nome?
No primeiro momento non. O
acerto foi porlle o nome de Librouro, .que qu.e ria falar a un
tempo de liberdade e de cultura.
Podo contar que acudimos axiña a unha Feira do Libro en Madrid sendo Ministro de Turismo
e Información o señor Fraga.
lnaugurou toda a feira, caseta
por caseta, e ao chegar á nosa
observou unha chea de libros
galegos, deu catro pasos atrás
e estivo ollando uns minutos. Eu
vaticineilles aos que estaban comigo no posto que ia saltar precisamente a nosa caseta. Asi
sucedeu e iso honroume daquela e toda a vida porque un ditador chamado a demócrata non é
a persoa máis adecuada para
seguir rexindo Galiza.

Antón Patiño,

'Na República vivimos unha poesia
de vida que tronzou a guerra'
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benemérito. Con moita tristeza
lembro que a maioria dos paseados na Costa do Sal aparecian
sen o membro viril. Pasados
vinte anos topáronse eses restos mutilados que se conservaran en sal seco na casa dun que
foi moitos anos alcalde de Arteixo, que fora a mesma persoa
que os asesinara ou "paseara"
como eles lle dician aos seus
crimes. Non digo o nome porque os tillos e netos non tañen
culpa.

-0- XAN CÁRBALLA

FUNDADOR DE l/BROURO EN VlGO, UNHA LIBRERIA DE GRANDE SONA NO DERRADEIRO
FRANQUISMO, ANTÓN PATIÑO É TAMÉN "MICÓLOGO DE CAMPO E FOGÓN, TROVADOR E
PINTOR". RECENTEMENTE ORGANIZOU UN CONVIVID EN TORBEO-RIBAS DE SIL EN HOMENAXE A MENCIÑEIRA FILOMENA ARIAS ARMESTO "BUSCANDO RESGATAR AS FESTAS POPULARES DA MEDIOCRIDADE GASTRONÓMICA E ENRAIZÁNDOAS NA CULTURA GALEGA".

Na libraria vendianse baixo
corda moitos libros proibidos.

Vostede coñeceu ben a história do martírio do pintor Francisco Miguel.
Martín Vieitez Martin foi o que
asesinou ao artista e pintor. Unha madrugada, entre Meicende
e Pasteriza, nun sítio que lle
chaman O Couto, apareceu
morta unha persoa, e ás oito da
mañá, leiteiras de Loureda camiño da Coruña, espantáronse
ollando ao fillo dese Martin, que ·
era dous anos maior ca mi"n,
choutando enriba dun cadavre
berrando "a este mexicano revolucionário cazouno meu pai. Este xa non fai máis revolución en
España". E Francisco Miguel
era un pacífico artista, pintor,
que non era mexicano, que era
natural da Coruña.

Raices culturais

)-

A policia político-social de Vigo
estaba moi atenta a mandar
emisários para ver se me cazaban venciendo libros proibidos.
Tiña un armário diante de todo o
mundo que dicia "Particular",
pero o que chegaba podia curiosear e ali habia un exemplar de
cada de todos os libros perseguidos e proibidos pola Ditadura. Se me pedian tres ou catre
íallos facilitando, pero non xuntos por se era un gancho da policia. Un dos que máis concorreu a buscar eses títulos foi Pio
Cabanillas, que me asombraba
ver a cantidade de libros que levaba. Vese que eran para adoutrinar nos princípios e nas bases de discurso de esquerda e
praticar eles desde a dereita.

Vostede tamén foi pintor, chamábano Patiño O Vello?
E chámanme. Tamén me din
"micólogo de campo e de fogón"
e trovador. Son mundos que
convén practicar. Se a vida non
a rodeas de experiéncias culturais, enriquecéndote, non gozas. Co materialismo non se goza. Non é grato observar unha
festa aqui e outra alá e xente
enchendo o bandullo, como se
está a converter a Galiza, rebaixando as suas raices culturais.

En Torbeo- Ribas de Sil vostede organizou o Convívio Galaico-Portugués de Menciñeiros e Curandeiros en homenaxe a Filomena Arias Armesto.

Na recente biografia de José
Martínez, o editor de Ruedo
Ibérico, fálase polo miudo da
distribución clandestina dos
seus libros no interior ...
A min chegábanme por empregados do ferrocarril. Torres, un
galego exgarda civil, era un dos
distribuidores e en Barcelona
había outro de Pontevedra que
tamén axudaba.

dantes galegos andou co libro
no seu peto.

E o material de América?

Esperanza e medo
Polos camareiros galegas que
traballaban nos buques ingleses. Non era unha cuestión de
cart9s porque do que se ~rataba
era de resgatar un feixe imenso
de libros. O Centro Galego de
Bos Aires estaba ateigado de
volumes que non se puideron
editar na Península pola feroz
ditadura de Franco, e que a
xente emigrada pelexou por publicar e por defender a língua e
os ideais de liberdade e democrácia. Sot1ben deses libros polos presidentes do Centro Galego que viñeron a Vigo, .e cun de
Noia que se chamaba Miralles,
acordei que estando esgotado o
Sempre en Ga/iza editado polo
Centro Ourensán, era pr~feríbel
facer un libro de bolsillo. Medimos un peto e adaptamos a edición. Cando lle dixen de facer
unha tirada de 5.000 exemplares tomoume por tolo. Pero se
tiraron e aos catro meses volveu
imprimirse e un mundo de estu-

Vostede tiña 17 anos cando
chega o 36. Toda a sua xeración está marcada a fogo pola
época.
Totalmente. O vivir de hoxe non
é o daquel tempo. Daquela un
estaba soñando practicamente
até os vinte anos. A vida era ilusionante coma o vó dunha
bolboreta·. Os meios económicos non eran grandes, pero
ainda cheo de remendos na roupa, a poesia de vida daquel
tempo· era fermosa. Naquel enseno e harmonia que provocou
a aparición da República intranquilizábanos o xeneral Sanjurjo
cos seus intentos de desestabili-·
zación. Ou na Coruña, onde eu
vivia,· Juan Canalejo, que é unha vergonza que ao hospital da
Coruña lle den ese riome. Ese
Canaleja era un oficial do exér~
cito que se vestía de civil e actuaba como pistoleiro. Desde a

panaderia de seu pai, na rua
ñeiro. Este Boedo, por ser enlaSocorro, saia de paisano dispace sindical da UGT na fábrica
raba uns tiros na traseira de - do gas da Coruña, foi das priSindicatos, entraba por unha semeiras persoas que apareceron
gunda porta do despacho de
mortas na Costa do Sal. Seu irpan e fachendeaba vestido xa
mán, moito máis novo, foi un
enlace de Ponte e cónstame
de uniforme cos pistolóns á vista. Era un desestabilizador, coque recadaba cartos na Coruña
e a min moitas veces fíxome pemo foi Girón de Velasco en Valladolid. E finalmente conseguitición de axuda para os fuxidos
ron _o que querian, criando o clie do meu soldo téñolle entregado máis da metade porque· poma para o golpe de Estado que
deu Franco.
dia argüir na miña defensa as
comisións que recibia dos seguCoñeceu moitos episódios d.a
ros.
represión e da Resisténcia á
·ditadura?
Aquel era un tempo de moito
medo. O máis triste foi ver a
O primeiro destino da miña vida,
cantidade de amigos que aparecian nas cunetas. A Garda Civil
despois de catro anos en Sanidade militar en Melilla, foi como
ian de dia a prender á xente,
inspector de seguros e estaba
metiaos no cuartel, ás veces
nas cortes entre os cabalos, coen constante movemento por.
Cambre, Arteixo, Lañas, Paiosamo ao famoso pintor Francisco
co e din chegado até Fisterra.
Miguel, a Holando, o filio da
Sabia do guerrilleiro Manoel
pescadora A peineta, ... Aos
Ponte, que actuaba riesa zona.
poucos dias aparecian mortos.
El fora dependente nunha tenda
A Halando non habia maneira
de confección na Rua San Ande recoñecelo da cantidade de
culatazos que lle deran aqueles
drés na que coñecera a un Boedo que era da família dos Galique foran armados como corpo

Aos- meus 81 anos empeñeime
niso. Eu asistira aos congresos
de cultura popular de Vilar de
Perdices e de Porto e levei unha
ponéncia sobre Filomena Arias
ao congreso sobre bruxeria que
se celebra na Coruña e con
eses antecedentes de estudo
sobre a cultura de curación naturalista vin de facerlle unha homenaxe a esta muller.

Quen era Filomena Arias?
Era unha das maiores curandeiras que tivemos na Galiza á
que a xente deulle por chamar
meiga ou bruxa. Foi unha grande menciñeira~ que viviu entre
1870 e 1938. E curioso que no
povo a tivesen por iletrada, cando xa de pequena' era a máis
avantaxada na escola e despois
aprendeu non só cos curas se.nón en Madrid, onde tivera que
marchar cando quedou embarazada. Aló viviu cunha persoa
que estaba fichada pola Garda
Civil como "librepensador e
anarquista" e foi quen a introduciu na formación sistemática de
estudar as diferentes disciplinas
botánicas para asi non memorizar sen critério as solución$ que
ela coñecia. Con esa bagaxe de
estudos volveu a instalarse en
Torbeo e era coñecida en toda
Galiza, Asturias e Norte de Portugal. Pénsese que en 50 quilómetros á redonda .daquela non
habia médico.+
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Oorzamento municipal de Mondariz Balneário resíntese co crecimento.turístico

Os dous quilómetros cadrados máis cobizados
Que Mondariz sexa o corazón
dun proxecto de desenvolvemento comarcal é o obxectivo
ideal, segundo explica o BNG.
Por esta razón a sua alternativa
non fala só do concello do Balneário, senon tamén do outro
Mondariz, o viciño, sen o cal entender:i o "proxecto incompleto".

-0- A. ESTtVEZ

Só dous quilómetros cadrados de extensión e seiscentos
habitantes. Asi é Mondariz
Balileário, a vila que ten como
ben turístico a auga e que,
desde hai máis de dous anos,
experimenta un crecimento
~spectacular no número de visitantes. Os nacionalistas de
Balneário temen que esteboom convirta o tranquilo lugar
nun foco de rápido benefício
empresarial que remate coa
paisaxe. Apresentaron no pleno, ainda que ·atopándose de
frente coa maioria póp'ular, a
proposta dun plano alternativo de desenvolvemento de
Mondariz.
"Existen alternativas que. posibilitarian a recondución do Proxecto Balneário en marcha desde hai seis anos", explicaba
Francisco Chivite, voceiro do
·BNG·, na rolda ·de prensa do
Venres 25 de Agosto. Acompañado doutros concelleiros nacionalistas nas vllas do Tea
máis de Alfredo Barón, xefe do
servizo de hidroloxia da consellaria de Meio Ambiente do governo balear, Chivite subliñou
as consecuéncias negativas da
falla de planificación deste crecimento turístico. A ampliación do
hotel Tryp recuperando o vello
sanatório, e a apertura dun
campo de goif, que precisa de·
auga, atraen ainda d máis visitantes.
Non é novo que mália seren famosas, as augas de Mondariz
non chegan a todos. Cada ano
Xosé António Lorenzo, alcalde
do PP, emite un bando no que
lembra as restricións. No bairro
do Pazo os viciños interpuxeran
un contencioso administrativo
porque dunha traida de auga de

Yerra ou contaminantes?

Cando se fixo público o Informe
Europeo sobre a Calidade das
Augas de baño, a praia fluvial
de Mondariz Balneário non quedou ben parada. Daquela o al . calde explicaba a contaminación
sinalando que as mostras foron
tomadas en Setembro de 1999
cando as obras da concentración parcelária no Covelo arrastraban terras polo rio Tea. Pero
o informe era claro en canto a
axentes contaminantes, coliformes fecais e totais máis aceites
minarais, deterxentes e fenois, e
a información non foi subministrada aos bañistas.

A ampliación do Tryp, e a apertura dun campo de golf atraen a un maior número de turistas á vila.

rego, a equipa de governo pretendía facer abastecimento domiciliário. Lorenzo sinala que a
existéncia de depuradora para
cinco mil persoas evita os problemas de infraestruturas.
Pero un dos pontos que formulan os nacionalistas retírese á
necesidade de estudios socioeconom ico-u rban í sticos que,
entre outros aspectos, delimiten
canta povoación pode aturar esta pequena vila "sen ver dana. dos os elementos que a definen:
o seu território, a sua paisaxe,

llo mantivo sempre unha atitude
pasiva na defensa dos intereses
públicos municipais preocupándose antes que disto, de facilitar
a rápida rendabilidade das instalacións hoteleiras en funcionamento". Duas empresas, Fuentes de Mondaríz e Balneario de
Mondariz teñen a propriedade
dos edificios emblemáticos da
vila, dos mananciais e dunha
parte do monte. A concesión de
explotación dos hoteis pertence
a Tryp, cadea agora absorbida
por So/ Meliá, e do envasado da
auga benefíciase Vichy Catalán.

natureza e o sosego que debe
ofertar unha vila como a nosa
como marca de calidade diferencial no futuro".
A transformación do Balneário
vese recompensada agora coa
mellara da estrada que une esta
vila coa A-52. Para Chivite, o
Proxecto Balneário definiuse até
agora como "un proxecto turístico, privado, de grande envergadura, deseñado cun indiscutíbel
critério empresarial, que nunca
foi debatido publicamente; un
proxecto frente ao que o conce-

No pleno do Mércores 30 de
Agosto, Francisco Chivite e Lorena Vilas, os dous concelleiros nacionalistas frente aos
cinco do PP , defenderon un
proxecto que beneficie tamén
aos viciños . Consideran que se
debe revisar os padróns e as
ordenanzas fiscais para mellorar o financiamento do concello, é dicer, redistribuir os imposto "de maneira que o peso
público dos investimentos necesários repercuta máis sobre
aquelas actividades que provocan maior aumento de necesidades de servizos públicos". O
orzamento municipal minguou
nun 20% neste ano 2000 . En
palabras de Chivite , débese
evitar que o Proxecto Balneário
"non sexa un castigo para o
noso pavo".•

OPP aproveitou aocasión para inaugurar onovo paseo marítimo

Desaloxan o centro de Miño para celebrar a cea de homenaxe a Fraga
-0-P.B.

O Xoves 24 de Agosto celebrouse en Miño a cea de homenaxe a Manuel Fraga que
o PP local organiza desde hai
vinte anos. Previamente, o
presidente da Xunta, acompañado dos cargos institucionais e de partido, aproveitaba para inaugurar o novo
paseo marítimo. Pero no
Concello o protagonismo
maior acaparouno o despliegue policial que mantivo precintadas as ruas desde primeiras horas da mañá e que
impediu a circulación polo
centro da vila. No acto de
inauguración estiveron presentes todos os concelleiros
da oposición pésie a non ser
convidados.
Ao fio do acontecido, o BNG de
Miño acusa ao alcalde de confundir o acto institucional coa
cea do PP e de facer crer aos
viciños que existía o perigo dun
atentado. "Parécenos un escándalo que o PP confunda partido
con institución municipal pois
doutro xeito non se entende que
\

.

a Policia local faga un servizo
avisar dun atentado. O policia,
de casi 24 horas pala organizaque nega ter feito esa chamación dun acto partidário e que
da, foi suspendido de emprego
se pechen catro ruas desde as
e soldo e está a espera de que
oito da mañá até
se celebre o xuia unha da mazo.
drugada", explica
O BNG tamén
Miguel
Anxo
denúncia que ·a
Abraira concelleiS axenteS
ro portavoz do
limpeza do local
BNG de Miño.
municipal
onde
revisaron
se fixo a home-Os axentes revin axe do PP a
papeleiras e
saron papeleiras
Manuel Fraga
proibiron o
e proibiron o escorra a conta
tacionamento por
das arcas muniestacionamento cipais, cando
razóns de seguridade, pero a foraos grupos mupero ·a rúa de
mación nacionanicipais da opolista pergúntase
acceso ao porto sición se l les i
porque a rua de
abriga a facer as
estaba
acceso ao porto
xuntanzas cos
estaba totalmenviciños ás portas
totalmente
te desprotexida.
dos locais soSegundo puideciais. Poñen codesprotexida
ron saber os vicimo exemplo Caños, dias antes;
llobre e Bemanun dos polícias
tes como parrólocais foi acusaquias nas que o
do de ter feito unha chamada
Concello denegou o uso das
aos axentes da Garda civil que
instalacións municipais ao gruse ocupan da seguridade do
po municipal · do BNG para cechalet de Fraga en Perbes para
lebrar reunións.
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A policía pechou ao tráfico catro rúas céntricas, desde as 8 da mañán até a 1 da madrugada.

Ao tempo, os nacionalistas critican que a asociación cultural O
Castro, que actuou na inauguración do porto e que paga o Concello através dun convénio, tocara na cea durante a cal se celebrou un espectáculo de fagos
de artifício a costa tamén, segundo indica o BNG, dos orzaf
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mentos municipais. "Para rematar cos despropósitos dicer que
nos parece incomprensíbel que
o PP diga que quer potenciar o
turismo e a hostelería de Miño e
despois contrate os servizos
dun restaurante de fóra para a
organización do banquete", engade Abraira. •
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Centos de mariñeiros do Morrazo levao nove meses agardando un novo acorde para volver .traballar Os pesqueiros galegos
l
)

poderian ser expulsados
do Pacífico sul

"O pior de todo éa incertidume
de non saber que vai ser de·nós"

Segundo denúncia a
Asociación de Armadores de
Buques Palangreiros de Altura (ANAPA), a frota galega
que faena en águas internacionais na zona sul do ócéano Pacífico corre o risco de
· ser expulsada. Ao se poñer
en marcha o programa de
actuacións do Tratado das
Galápagos, polo que os paí. ses próximos a .esta _
área
(Chile, Peru, Colómbia e ·
Ecuador) pesquéira aumenéllriR os"~e':-1$ <;tireitos de
captura en águas ·
internacionais, os buques galegos terian graves
problemas para competir ~n
igualdade de condicións. E
por isto que a ANAPA pédelles ás autoridades pesqueiras de Galiza, Estado español e UE que forcen a
criaéión dunha organización
neutral para xestionar os recursos desta zona.+

-0- ÍVAN GARC(A RIOBÓ

Tense falado moito das repercusións económicas que traerá para as vilas dos mariñeiros a non renovación do acordo. O que a miúdo se esquence é que, detrás deste conflito,
hai persoas con nomes e ape1idos. Desde que a frota do
banco canário-sahariano está
amarrada, a vida de Requel
Costas, Xurxo Paredes e Moncho Lemos, tres mariñeiros de
Cangas, trocou por completo:
as 151.500 pesetas que perciben non son suficientes para
poder vivir, cando no margaliaban máis cartos. Pasear, ler
o periódico e agardar unha
posíbel solución son agora
mesmo as principais actividades destes mariñeiros. O pior
de todo, para eles, é a incertid ume de non saber que vai
ser das suas vidas cando rematen as axudas.
Requel Costas ten corenta e sete anos e leva desde os catorce
traballando no mar. Levaba xa
doce anos no banco canário-sahariano cando rematou o acorde. Agora, pasa o tempo libre
paseando , "a velas vir, a ver
que pasa, a ver que pasa ... ", explica resignado.
Para Requel , as 151.500 pesetas que lles da a UE son insuficientes xa que, segundo afirma,
"A pesar de que che dan uns
cartos estás nunha encrucillada
porque cando estás no mar gañas máis. Entón, como sabes
que vas gañar, invistes. Agora
non che chegan 9s cartas e atópaste apartado. E moi duro non
poder levar unha convivéncia
normal, porque tes un soldo límitado e estás condicionado polo que pode pasar mañá. A xente que está nesta situación está
como marxinada".
A situación económica que atravesan os mariñeiros convértese
no principal problema para eles.
Neste senso, Raquel explica que
"cando andas escaso, cando miras que non che chega· para o
mes, cando as débedas vanse
acumulando, a incertidume é tremenda". lsto vese agravado pola
indiferéncia que perciben por
parte do Governo. "lsto é pior
cando te paras a pensar no que
din os ministros, os periódicos ...
Eles tratan de quitarlle importáricia porque non lles toca e nós
tentamos darlle importáncia porque é o noso futuro", afirma.

Sen alternativas de
traballo
Xurxo Paredes leva máis de
trinta anos traballando no banco
canário-sahariano, ten cincuenta e tres e comezou a traballar
no mar cando tiña quince. Agora, adáptase corno pode á sua
nova vida en terra e recoñece
que o que piar leva é non saber
o que vai ser do seu futuro. "Para o mes de Decembro rematan
as axudas e. non sabemos se

Fotos: l.G. RIOBÓ

De esquercla a direita, Xurxo Paredes, Moncho Lemos e Requel Costas.

irnos volver traballar, cousa que
non creo. Por isto, a incertidume coa que vivimos todos é moi
grande, porque non ternos nengunha alternativa de traballo".
Para Xurxo é evidente que o
Governo non prestou nengunha
atención ao problema. "lsto tiña
que estar previsto, no ano 95
Marrocos deixoulle moi claro á
Unión Europea que ia ser o de-

rradeiro convénio. Tiveron tempo dabondo para tomar medidas
pero non fixeron nada", asegura. Por isto, agora vese abrigado a pasar o seu tempo "paseando como os xubilados, indo
até o sindicato a dar unha volta,
lende o xornal ou vendo a televisión na casa", relata.

Xurxo Paredes considera factíbel
un novo acorde. "O que pasa é
que a Marrocos interésalle máis
abandeirar os barcos, porque é
capital que se vai para alá, que·
renovar o acorde. O que queren
é gue lles dean axudas para criar
infraestruturas", comenta.

Futuro negro
Ainda que a solución do problema non parece fácil de acadar,

Mancho Lemas leva desde os
dezasete anos traballando no
mar. Agora, con corenta e un, e
despois de dez anos no banco
canário-sahariano, ve como o
tempo pasa entre paseos coa
muller ou facendo "choiadas" na
casa. Con tanto lecer, comparte
as mesmas actividades que os
seus compañeiros. "Tamén vou
ás asambleas. Non vas estar
todo o día metido na taberna,
hai que facer de todo", afirma.
O máis difícil para Mancho é vivir o dia a día, pois despois de
estar tantos anos no mar costa
traballo adaptarse á terra. Así,
afirma que "é difícil porque non
estás acostumado a botar tanto
tempo en terra" ._-

Os mariñeiros volven ás bárricadas. A Asamblea de Mari-

Como os demais, el tamén está
condicionado economicamente.
"Os fillos queren ir a un lado,
queren ir a outro, non podes
darlle o que queren como cando estabas traballando. Non
lles falta de ·nada pero non é o
mesmo", relata. Neste senso,
explica que "antes podías mercarlle esta peza de roupa ou
aquel libro, pero agora tes que
controlarte máis porque sabes
que non tes máis que aquilo".

ñeiros en Loita do Morrazo retomou o pasado Venres 25 as mobilizacións que realizou no ano 95, antes de que se firmara o acorde pes.:
queiro con Marrocos que expirou o pasado mes de Novembro. Pasaban uns minutos das dez da mañá, cando alomenos unhas sesenta
persoas cortaban o tráfico no Alto da Portela, na estrada comarcal
230 que une as vilas de Cangas e Bueu. Os manifestantes, divididos
en dous grupos, despregaron senllas pancartas con críticas ao. ministro español de agricultura e pesca, Miguel Arias Cañete, e colocáronse na estrada deixando unha separacién entre eles duns 50 metros.
Acto seguido, comezaron a cortar ·árbores da beira da estrada para
levantar unha barricada entre os dous grupos. Despois, remataron a
barreira lanzando, sobre as árbores xacentes, pneumáticos usados.
Unha vez rociado todo con gasolina, prendéronlle lume e abandonaron o lugar a penas dez minutos despois de chegaren.+
·

Desta forma, ere que as perspectivas cada día son máis negras. "O que tivera a sorte de ter
algúns cartos ·aforrados pode ir
tirando pero, ¿e o resto?. Para
Moncho ainda hai algunha esperanza de renovar o acordo, esg
si, conta que sempre dixo que de
asinarse un novo acorde vai ser
como eles queiran, non como
queiran os mariñeiros. "De todas
formas o tema está estancado e
irnos ver o que pasa", remata.•

Asuba dos carburantes
..provoca d'fe
1 rentes
mobilizacións
O trepidante ritmo de
subas que, durante todo
este ano, veñen sufrindo
os carburantes está a
piques de provocar unha
xeralizada reacción desde
distintos sectores sociais.
A pesca ou a agricultura,
dependentes do gasóleo
especial, anunCiaron
protestas para
demandaren unha rebaixa
nos impostas especiais sobre hidrocarburos e para
obteren axudas públicas
que eviten o efecto dominó
do encarecimento dos produtos de primeira
necesidade. Desde os
transportes, ameázase con
novas subas nos billetes
para o consumidor. No
Parlamento, o BNG xa
reclamou que o Estado l'eduza, mediante un decreto,
a manee de benefício das
petroleiras, grandes bene- ,
ficiadas da suba do petróleo, xa que incrementaron
a sua rendibilidade .nun 30
por cento desde o ano pasado.+

Opouco tamaño
do mexillón ameaza
a indústria conserveira
O sector de conserva e enlatado de mexillón en Galiza
está parado por mor do pouco tamaño que alcanzou este
verán o molusco nas bateas
do país. As variacións no clima afectan ao crecimento
deste produto, que de ano en
ano adia máis a ~ua etapa
de completa amaduración.
Empresas como Miau non
traballan na sua área de mexillón, mentres que outras,
coma Isabel, están importando molusco sen casca direc- ·
tamente de Chile ou
Xapón.+
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Revisión salarial
A cláusula de revisión salarial protexe xa ao 87% dos
traballadores de Cataluña, é
dicer, un total de 1.280.000
empregados, segundo dados
de CC OO. Efectivamente,
só o 68% dos traballadores
estaba caberte por esta cláusula a finais do ano pasado,
segundo os dados do sindicato. CCOO argumentou que
a introducción da revisión salarial é mais importante en
Cataluña, onde o diferencial
de inflación é do 0,4% fronte
ao resto do Estado. O IPC
detectado en xullo na comunidade atinxiu o 4%. O
balance da negociación colectiva até xullo pasado contabilizou unha evolución salarial do 3,09%, mentres que
o aumento do ano pasado ficou no 2,15%. Do conxunto ·
dos 530 convénios en vigor
en Cataluña analisados, un
total de 139 asináronse
durante o exercício en curso.
O resto son os plurianuais.
Desta forma, os
traballadores afectados polos
convénios superan o
1.370.000 empregados. ce
00 fixou no 4% a petición de
suba salarial nas suas
propostas de negociación
para os próximos convénios
colectivos.•

Madrid e Cataluña copan
o 46% dos créditos

A suba das gasolinas ameaza con provocar mobilizacións no agro e no mar.

Recadará 300.000 millóns máis que oano pasado

Facenda fai o Agosto co prezo do petróleo
*

RAMÓN MACEIRAS

A recaudazón de Facenda ligada a impostas derivados
dos carburantes superará este ano os dous billóns de pesetas, grazas ao aumento do
consumo e o encarecemento
das gasolinas e o gasóleo.
Pase o que pase na evolución
do petróleo, Facenda sairá
gañando. O tirón dos prezos
dos carburantes e o aumento
do consumo experimentado
nos últimos meses, derivado
do bon momento da economia, vislumbran para as arcas
do erário público un bon ano,
. que superará con medras a
"colleita" de 1999.
O pasado exercício Facenda
recaudou un total de 1,86 billóns de pesetas da venda de
ga~olina e gasóleo. Do total,
~ ,454 billóns procederon do
imposto especial sobre hidrocarburos (IEH), que se aplica
por litro de carburante vendido con independéncia do seu
prezo; e o resto, 410.538 milhóns de pesetas, po,l o IVA
que aplica ao prezo destes
produtos.
Pois ben, este ano, superaranse con medras esta cifras, so·brepasando a barreira dos dous
billóns de P'3Setas. O Ministério
de Economia xa previra nos Orz amentos Xerais do Estado
deste ano un aumento da recaudazón de perta de 70.000
millóns de pesetas só polo imposto de hidrocarburos, até
atinxir os 1,52 billóns. Tal dado
superarase ao final do ano se
se mantén o ritmo de ingresos
obtido no primeiro trimestre do

ano no que se recaudaron
359.340 millóns de pesetas do
IEH, 15.000 millóns ·mais que
no mesmo período de 1999. No
Estado español este imposto
consiste en aplicar unha cota fixa de 44,9 pesetas por litro, no
caso do gasóleo; 66,3 pesetas,
na gasolina con chumbo; e
67 ,04 pesetas, na gasolina sen
chumbo; independentemente
do prezo de venda.
Por outro ladó, o aumento progresivo do prezo dos carburan-

tes, froito do encarecemento do
cru nos mercados internacionais
está a botar unha mao tamén ás
arcas do Estado, xa que Facenda aplica, ademais do IEH, un
JV A do 1·6% sobre o prez o do
gasóleo e gasolinas.

É dicer, cada peseta de aumento do prezo destes productos
repercute nun incremento adicional da recaudazón da axénci a tributária, co agravante,
mesmo, de que o IVA-se aplica
sobre o prezo inicial mais o im-

pesto sobre hidrocarburos, é dicer, que se grava un imposto
sobre outro.
Este incremento dos ingresos
por IVA poderia superar en
140.000 milhóns os obtidos en
1999, se se mantén, ao menos,
como semella probábel, os prezos actuais dos carburantes . En
suma, o tirón do consumo e a
escalada do cru proporcionarán
a Facenda uns ingresos que sobrepasarán os dous billóns de
pesetas.+

O BCE xa empresta diñeiro ao 4,7%_
O Banco Centra'! Europeo
(BCE) incrementou esta serna~
na os tipos reais de interese
para as operacións de refinanciazón, a só dous dias da reunión do seu Consello de Governo (31 de agosto), na que segundo os peritos, aumentará o
prezo oficial do diñeiro por encima do 4,25% actual.
De_sta forma, a entidade que dirixe o holandés Wim Duisenberg elevou o martes 29 de
Agosto ao 4,68 o tipo marxinal
na poxa semanal para a inxección de liquidez no sistema,
fronte ao 4,47% da reunión an-•
terior. O tipo meio atinxiu o
4,71 %, nunha sesión na que foron adxudicados 68.000 millóns
de euros:
O aumento dos tipos de interese do diñeiro que o BCE empresta á banca, moi por encima
do 4,25% oficial, é unha proba
das intencións da autoridade

monetária, que poderia subir o
alemana (medrou 3, 1% no seprezo do diñeiro entre 0,25 e gundo trimestre) é unha proba
meio ponto, até o 4,5% ou
de que as repetidas subas dos ti4, 75%. Asi o esperan á menos
pos feitas polo BCE .nos meses
os analistas, que estiman que
pasados non obstaculizan a rede non aprobarse esta medida,
cuperación económica.
se demoraria na reunión posterior do BCE, prevista para o 14
Welteke negouse a especular
de Setembro. O aumento dos
ante a prensa sobre a decisión
tipos de refinanciación non tivo
que adoptará o Consello de
Governo do BCE mentres o seu
repercusions positivas para o
euro, que mantivo esta semana , colega francés, Jean-Claude
a sua fraxilidade. O Banco CenTrichet, precisou que este orgatral atribui a debilidade da divinismo debe velar, ante todo,
sa á suba dos prezos do petrópor manter controlada a inflaleo e ao aumento da inflación
ción, o que permitirá tamén
nos once países do euro. O
afianzar a medra na área euro.
IPC do 2,4% para toda a eurozona rexistado en Xullo rebaEn dias anteriores o banqueiro
sou de novo o límite do 2%
alemán xa se pronunciou a faconsiderado por esta entidade
vor dunha nova suba do prezo
como compatíbel coa estabilido diñeiro no conxunto da
dade dos prezos.
unión monetária, que os mercados financeiros xa anticiparon
Mentres o euro se desmoronanas suas operacións diárias e
ba, o presidente do Bundesbank,
que será, segundo a maioria
Ernst Welteke, subliñou que a dos prognósticos, de 0,25 ponevolución positiva da economia
tos básicos.•

As cifras do grémio de
bancos e caixas de aforro
mostran claramente as
profundas asimetrias da
medra económica no Estado español. Segundo estas
cifras, os cidadáns, as empresas e as administrazóns
residentes nas Comunidades de Madrid e Cataluña
absorberon o ano pasado
54,78 billóns de pesetas
dos 75,58 billóns de créditos concedidos polas caixas de aforros e bancos,
cifra que representa un
46,20% do total outorgado
nas 17 comunidades autónomas e mostra o seu
nível de actividade económica. Segundo dados da
AEB e a Ceca, a actividade
credltícia en Madrid ascendeu a uns 19,37 billóns, o
25,63% do total, mentres
que en Catalufia superou
os 15,54 billóns de
pesetas, o 20,56 por cento.
Madrid copou o 32,54%
dos 42,35 billóns de créditos da banca, ao absorber
unha cifra superior aos
13,78 billóns de pesetas,
mentres que Cataluña concentrou o 24,32% dos créditos concedidos polas
caixas.+
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Amocidade do lugar do Val recupera unha tradición secular perdida habia vinte anos

Delincuéncia
muscular
versus

delincuéncia
hormonal
Á conse llari a d e Família ,
Muller e Xuventude paréce,
lle qe a delincuéncia xuve,
nil é un problema grave que
convén atallar, No n úmero
25, correspondente a Xullo,
da revista que o departa,
mento que dirixe Manue l
López Besteiro edita me,
sualmente esta preocupa,
ción analízase nun artigo
que asina o encarregado da
residéncia do Centro de
Menores Montealegre de
Ourense, Cesar Ansias, e
que outorga ao leitor algun,
has luces sobre a csmcepción
do delin cuente. "E de subli,
ñar que o número de rapazas
delicnuentes é considerabel,
mente máis débil que o dos
rapaces. Unha vez máis te,
mos que ser prud entes. A
cotio, a rapaza desempeña
un papel de inspiradora, pe,
ro quédase en segundo pla,
no; non aparece na execu,
ción do acto e, polo tanto, é
m áis problem át ico detela.
Xera lm ente o com p o rta,
mento antisocial dos rapa,
ces trad úcese po lo ro ubo,
men tres que o da rapaza ven
a se r po la p ros titu ció n " .
Conclusión do artigo: "Po,
de mos dice r q ue a d elin ,
cuéncia do rapaz é de tipo
mu cular, mentres que a da
rapaza é de tipo hormonal".
Ante os in terrogantes que a
esta alturas rond an n a ca,
beza do leitor ,pfdelle o cor,
po a rapaza prostituirse?-, o
a r t igo oferece so lu c ió n s.
"Seria suficiente unha leí ri,
gorosa que castigara a pros,
titución para que esta situa,
ción se modificara".
Ademais de suxerir unha lei
de proibición das prostitutas,
o artigo oferece tamén ideas
para previr a delincuéncia
xuvenil. Existe unha "pre,
vención de segundo grao".
"Trátase de apartar de todas
partes nenos en perigo". Que
quer dicer? "A escola, atra,
vés da abriga escolar univer,
sal, pode cumprir a este res,
pecto un rol de primeiro pla,
no. Comézase a facer fronte
a isto, aplicando un plano
especial para os novos defi,
cientes e inadaptados. Con,
· vén subliñar a este respeito a
acción levada a cabo polas
clases ·e internados de recu,
peración e por cerras escalas
para rapaces débiles. Estas in,
tervencións prevent ivas só
teñen exito cando interve,
ñep ao princípio de inadap,
ración".+

Os bolos corren de novo en Soutomaior
*CÉSAR LORENZO GIL

· As tradicionais baladas galegas, pouco a pouco van re. cuperando a sua glória perdida. Se as modalidades deste
deporte próprias do Val Miñor
ou da Mariña lucense xa conseguiron criar competicións
estábeis, o xeito peculiar que
se pratica en Soutomaior vai
collendo pulo ano tras ·ano
grácias ao labor da mocidade,
teimosa en que este xogo mi1ená ri o non se perda. Con
máis ilusión ca diñeiro, cada
vez son máis os que loitan
por revivir para sempre unha
afeizón que combina o lecer
coa etnografia e máis co aproveitamento ecolóxico dos espácios naturais.
"Hai vinte anos, cando xa ninguén aqu i xogaba aos bolos,
botaron terra na carreira vella e
cimentaron un campo de futbito", canta Xosé Lourenzo, último
campión nas rndividuais de Soutom aior e animador deste deporte na zona. "Hai catre anos,
máis ou menos, decidimos volver xogar. Os vellos recordáronnos as regras e, con moito esforzo e adicación, montamos a
nova carreira".
A carreira é o neme co que se·
define o espácio no que se xoga
aos bolos celtas. O xeito de
Soutomaior é ben particular. O
campo é de forma médio elíptica, rematada en ángulo de 60
graos, onde se colocan os tiradores, acubillados na cova, un
burato non fondo desde onde se
lanzan as bolas. Os bolos están
colocados enriba dunha pedra,
preparada para termar das nove
pezas de madeira que se utilizan nos campionatos . A once
metros, en liña recta, desde o
bolo do médio, está o foxo. O
obxectivo do xogo está en pasar
esa liña coa bola e co maior nú. mero posíbel de bolos.

Morre de cancro
o futbolista Tarrio
António Tarrio Couceiro,
coñecido polos seus
amigos como Tompi, de 26anos, quen xogaba no
Viveiro, da terceira división,
faleceu a pasada semana a
consecuéncia dun cancro
de fígado. Tarrio foi un dos
dianteiros con maior
prestíxio do futbol galego.
Nacido en Viveiro, chegou a
xogar no Ourense, na
segunda división, e máis
tarde pasou polo RáCing de
Ferrol e máis o Lugo. O
xogador cumpriu
perfectamente a pasada
tempada na equipa
vivariense, mais ao remate
desta foille diagnosticado ·
un proceso de metástase
canceríxena en proceso ·
moi avanzado que xa non
puido ser-trataa0medicamente. •

O 18% das traballadoras,
. en situación de acoso

Os bolos tradicionais achegaron vencellos entre novos e maiores.

No Val, Lourenzo recoñece que
é por eliminatórias individuais
ou por parellas e alguns dominfoi un labor difícil tirar para
adiante co proxecto dos mozos.
gos axúntanse sesenta homes
na carreira. Na
·
"Sempre estivemos sós. As bobusca da máxilas fixémolas nós,
ma aceptación,
ao igual ca os boXosé Lourenzo
Cando un
los, coa madeira
prorrioveu
un
do país e coa téccampionato para
non
lle
dá
a
nica dos vellos. A
as mulleres e ouxente de aqui futro para os rapan.engún bolo,
mos quen de tirar
ces, con regras
"A técnica deste xogo non é dochámase facer a terra para consmáis axeitadas
ada e costa aprendela", conta
truí r a carreira,
para eles. "De
Lourenzo. "Hai que ter punteria,
unha toureira.
poñer a bancada
sempre, este foi
claro, e forza. Mais nengunha
e incluso recupeun deporte de
destas duas causas, por sepaCando todos
rar esta zona, prihomes e ainda
rado, serve para nada. A clave
fican do lado de vilexiada por eshoxe ás mulleres
está en combinar ambas as
tar inzada de árcóstalles moito
duas para poñer lonxe o ,maior
aquí do foxo,
bo res e á beira
achega,rse aos
número de bolos. Cada peza
dorio, para o uso
bolos. E por iso
que pasa da liña do foxo vale
diseque
da xente".
que eu quera fa1 O pontos e as que fican dence las participar
tro, un. Se a bola non sae tafixeches unha
Neste ·ponto , a
e, ao mesmo
mén, entón a tirada non vale
esfachicada
xente que baixa á
tempo, agrade nada".
carreira praticar
cerlles sempre a
un anaco ponse
comprensión que
Como calquer deporte de interecrítica coa actituteñen cos seus
se e· tradición, os bolos teñen o
homes cando deciden pasar unde que o concello de Soutomaior
seu vocabulário próprio. Cando
ten con eles. "Levamos pedindo
un tirador .non lle dá a nengun . ha tarde na bolada"~
un colector para o lixo desde hai
bolo, chámase facer unha touCamisetas con bolos
moito tempo e ainda hoxe ternos
reira. Cando todos fican do lado
que botalo en bidóns, que ninde aquí do foxo, dise que fixeasturianos?
guén. quere vir recoller", explica
ches unha esfachicada. Se dous
Na carreira do lugar do Val, onLourenzo. A axuda institucional
ou máis bolos atravesaron a lide vive Xosé Lourenzo, hai bons
redúcese á ·compra duns trofeos
ña, fálase de vintada ou trintae ao serigrafiado dunhas camisetiradores. El e seus irmáns foron
da. "O que máis fixo, colocou
os primeiros en pelexar por contas cunha foto duns bolos ... astucatre pezas tora da liña", explica
verter este deporte no rei da parianos! "Mira se saben pouco da
Lourenzo.
rróquia de San Salvador de Soucultura de aqui que, en troques
tomaio( Neutros lugares, como
de vir.onda nós para tirarnos unTodos os días vai xente á carrei :
Moreira, Aranza ou Romariz taha foto, na concelleria baixárona
ra do Val a facer algunha bolada
mén hai carreiras, moitas delas
da internet. A ignoráncia chega a
antes de que se faga noite. Os
recuperadas hai pouco tem po e
un ponto vergoñento", confesa
domingos sempre hai competioutras ainda moi abandonadas.
Lourénzo.+
ción. O sistema de competición

tir~dor

Segundo un inquérito de
CCOO, que está punto de
concluir, o 18% das
traballadoras do Estado
padeceron unha situación
de acoso no ámbeto
laboral. O estudio, baseado
en mil entrevistas
telefónicas a 600 mulleres
e 400 homes, sinala que
esta porcentaxe de
traballadoras padece a un
acosador, tal como é
definido no Código Penal:
"o que solicita favores de
natureza sexual para si ou
para un terceiro no ámbeto
dunha relación laboral,
docente ou de prestación
de .servizos, continuada ou
habitual, e con tal
comportamento provoca á
vitima unha situación
obxectiva e gravemente
intimidatória, hostil ou
humillante". A
precariedade laboral é un
factor de risco, segundo
CCOO, asi como o feito de
estar separada ou
divorciada, caso do 40%
das traballadoras que
sufren o acos·o. •

Canal Satélite, Via Digital
e Quiero en catalán
A partir do primeiro de
Outubro os espectadores
cataláns aboados a Canal
Satelite, Vía Digital ou
Quiero poderán ver se o
desexan as películas na sua
língua própria. Grácias a un
convénio asinado co
Deprtamento de Cultura da
Generalitat, os responsábeis
destas canles
comprometéronse a
incorporar a versión en
catalán, dobrada ou
subtitulada, á banda de son
das películas que se emitan.
Representantes destas
plataformas dixitais
subliñaron "a grande
vitalidade do mercado
catalán como consumidor de
produtos cinematográficos
en calquer tipo de soporte e
canle". +
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Celébrase en Cies aVReunión de Kaiak de Mar que organiza a. asodaciq.npola.Qefensa pos rio~ Ca9boeira

'Desde a pirágüa asistimos alafmGdo~ .
á desfeita.que.provocarí Gs íninicentrci·¡5 e os,Ve..tido5'
*

PAULA BERGANTlfiÍOS

Os dias 9 e 10 de Setembro
celébrase nas llles Cies a V
Reunión de Kaiak de Mar, unha das concentracións deste
deporte máis importantes do
noroeste peninsular. Está organizado por Cachoeira, asociación integrada por deceas
de persoas que pratican este
deporte en alza e que se declaran fundamente preocupad as pola conservación do
meio natural.
'dament~

tef!lpO".

· :

Outros exemplos que coñecen
de P,rimeira man son as obras
no Umia, o proxecto de doce
encaros no Ulla, o encaro de
Frieira -ao que cada ano acuden os viciños de Coto de Frade
para axudar a subir ás anguias
que se pegan no muro- ou o
Lauro en Porriño e o Sar en
Santiago, que son dos máis
contaminados de Galiza, "auténticas cloacas", afirman. "O verdadeiro pulmón dos rios son as
cabeceiras -comenta Benaches. A nasa rede mantense na
actualidade máis ou menos estábel polo oxíxeno que chega
desde a fonte , pero todos os
proxectos de minicentrais que
quedan por facer ou por rematar, 129 desde 1996, afectan
aos nacentes. Zonas de moi difícil acceso nas que hai moi
pouca xente que poida darlle
resposta a actuación da Administración e das empresas".

·

Cachoeira nasce hai aproxima-oito anos. "Xuntámonos un grupo de xente que praticabamos kaiak de rio (con canoas individuais e dobres en augas bravas) e que observabamos alarmados as desfeitas que
provocan os vertidos e as obras
hidroelécjricas", explica Xosé
Manuel Alvarez, membro da
asociación. O kaiak é unha actividade deportiva actualmente en
alza. A teima por desfrutar do
meio natural aumenta, unhas
veces por via particular e outras
através das chamadas empre- sas de aventuras. "Este fenómeno pode provocar situacións negativas que non son inerentes á
actividade deportiva, senón
máis ben ao descoñecimento e
á masificación -indica o seu.
compañeiro Xoán Benaches.
Unha das nosas preocupacións.
é tratar de conscienciar á xente
para qut:: o impacto da sua preséncia sexa o mínimo posíbel.
Hai que meterse no rio, disfrutalo _pero respetándoo qO mesmo

.;,'

Meio natural e deporte

O kayak practicase en piraguas de unha ou duas prazas.

estendida, pero os nasos rios
teñen níveis de dificuldade moi
amplos e variados. Sen embargo, dentro do mundo do kaiak,
seguen a ser os grandes descoñecidos, entre outras razóns,
porque as guias do E;$tado ~s~
pañol non fari referéncia a: eles".

Este membro de Cachoeira exProgresivo deterioro
plica qu~ ;:t cual.idade dos rios·
galegas é "aóraiante". Son xun- . Pero. estas deportistas asisten·
tó cos de ;Astúries, os únicos
alarmados á contaminapión das
limpos que quedan no Estado.
suas augas e á proliferación de
"A nível deportivo pódense comobras q'\Je alteran o seu cauce,
parar tranquilamente cos de Pientorno e biodiversidade. "Desrineos. A sua beleza e clima fari
de o ponto de vista ecolóxico taque veña xente, incluso desde
mén son os grandes desgraciafóra de Galiza, para praticar esdos. Ternos unha rede fluvial
te depor1e durante todo o ano
que oferece moitas posibilida-afirma Alvarez. Aqui a prát.ica
des, incluso a nivel turístico, pede augas bravas non está moi
ro o seu estado deixa ás veces

moito que desexar e unha grande amenaza pesa sobre eles",
engade.

É precisamente-"o desexo das
empresas adicadas a produción
de electricidade de hipotecar o
futuro fluvial" o problema máis
grave que detecta na actualidade Cachoeira, membro da Fetteraci ón Ecóloxista Galega. "Os
rios son un património de tódos
que está senda usurpado de
xeito completamente fraudulento. Desde a Xunta poténcianse
unha série de obras, minicentrais de gran impacto sobre o
meio, que non van revertir en
benefícios sociais -denúncian.
Exportamos máis do ·503 da
enerxia hidráulica e ao mesmo
tempo hai un notábel perxuizo

do meio no que se construen
estas presas".
"O impacto que se produce ao
contruir unha minicentral potas
obras é brutal -sinala Benaches. En canto as obras anexas, despois de deixar atrás a
depuradora de Mondariz ou o
campo de golf novo, por pór un
exemplo, . a auga tórnase completamente gris". "Tampouco
podemos esquecer o río Miño
que está completamente sacrificado e ameazado permanente
polo proxecto de encaro no Sala, que aparentemente está freado. Hai que estar alerta porque
afecta ao tramo que queda sen
saltos e debemos exixir que sexa declarado como espazo natural", aponta o seu compañeiro.

Frente a isto Álvarez fai referéncia á cada vez máis patente a
relación entre deporte e meio
ambiente e á implicación dos
deportistas. "No naso caso so...
mos xente que partimos dunha
premisa deportiva e que chegamos a conscienciación pola
queréncia á natureza. A Carta
Deporte e Meio Ambiente que
se asinou nas Olimpiadas de
Barcelona é como un frontispício no que se recoñece a importáncia dos deportistas na educación da sociedade para a defensa do meio", di.
En calquera dos portais na rede
de Cachoeira pode at oparse
abundante información sobre estas cuestións e a actualidade do
movimento ecoloxista no país. A
sua actividade tamén inclue,
ademais da prática de kaiak de
ria e de mar, o sendeirismo e
outros deportes como o esqui ,
ademais de cursiños de práticas
de socorrismo ou fotografia. Os
seus enderezas son www.geocities .com/cachoeira_2000 e lapagina.de/cies2000). •

Anorma deixará a17.000 seropositivos sen asua pensión non contributiva

Omovimento cidadán anti sida exixe a pOralización
do novo decreto sobre as pensións
*

IVÁN GARCfA RIOBÓ

10 pasado 26 de Xaneiro, o Governo español publicou un novo
decreto (1971/1999) sobre as pensións non contributivas
(PNC) que suporá que uns 17.000 enfermos da sida de todo o
Estado se queden sen a pensión, de pouco máis de 40 mil pesetas ao mes, ,que estaban percibindo. lsto vén.motivado porque a nova norma modifica os requisitos exixidos para poder
optar a esta prestación. O movemento cidadán anti sida reclama a sua paralización por consideralo discriminatório e denúncian que non se lles teña consultado antes de aplicalo, nen
a eles, nen aos organismos da Administración adicados a tarefas relacionadas co VIH.
As pens;óns non contributivas
encádranse dentro da protección xeral da seguridade social
no Estado español como un
elemento que completa ao res-

to dos direitos prestacionais. As
PNC foron deseñad~:s para actuar en casos onde, por razóns
vitais , caso dunha minusvalia,
se faga necesário aportar as

necesidades qásicas que o ser
humano necesita (alimentación,
vestimenta, aloxamento ... ).
Segundo o movimento cidadán
anti SIDA, pouco se ten avanzado desde a promulgación das
' distintas leis e regulamentos
que daban cobertura política a
esta reivindicación social, ainda
que consideran que, polo menos, existia esta prestación.

estabelece, todas estas persoas
perden o seu direito a recibir esta axuda. Por exemplo, as persoas que se atopen na cadea
perden· a sua pensión ao considerar o texto que "teñen todas
as necesidades cubertas".

Outra das modificacións que
son rexeitadas por parte dos colectivos anti SIDA constitúena
os novas criterios que estabelece o Governo sobre declaración
Agora, a situación troca. O Go-· e clasificación de minusvalías.
Neste senso, denúncian que se
verno español, coa aplicación
deste novo decreto, vai deixar a supedite o grao de minusvalia
17.000 seropositivos sen a pen- · ao número de hospitalizacións
sión que estaban percibindo xa
por ·ano (cando para outras enque, cos novas requisitos que
fe~midades que apresenta~ imu. ',l

,, t "

•

~

e

nodepresión a valoración é por
número de atencións médicas).
Tamén censuran que non se
considere a carga viral como
marcador imunolóxico do VIH, o
que supón obviar os consellos
da Organización Mundial da Saúde (OMS).
Oeste xeito, o movimento cidadán anti sida (comités Antisida,
grupos de autoapoio, Asociación PRE.S.O.S, Comisión sida cárcere e demáis aso. ciacións en· loita contra o VIH)
vén de redactar un comunicado
onde se exixe a paralización do
novo decreto e a aplicación do
anterior, datado no ano 94. •

•
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Aliberalización do prezo·do libro ameaza ao sector ·

Os libreiros temen o comezo do curso
. . FATIMA RODRIGUE%

A volta ás clases supón un
gasto Importante e as familias
están a aproveltar as ofertas
en libros que, por vez primeira, chegan a acadar nos hipermercados descantas de
até o 25%. Este ano, coas medidas liberalizadoras aprobadas polo Governo central, as
perdas para as librarias sumarán en todo o Estado ao redor dos dez mil millóns de peseta s. Os libreiros galegos
apontan que non poden facer
frente a un descanto superior
10%.

ªº

Esta situación dase lago da
medida liberalizadora que
adoptou o Governode Aznar o
23 de Xuño. O ano pasado o
descanto máximo permitido era
do 12% , e isto supúxolle ao
sector libreiro unhas perdas de
aproximadamente cinco mil mi- •
llóns de pesetas. Até o de agora as reservas dos libros de
texto nas librarias baixaron nun
20% e nas editoriais en máis
do 50%. Estas últimas recollen
só o 12% de exemplares por tí-·
tulo frente o 12% do total que
recollían antes.
O descanto do 12%, o máximo
permitido antes da liberalización
do 23 de Xuño supuxo a desaparición de 400 pontos de venta
e unhas perdas económicas
arredor dos cinco mil millóns de
pesetas. O sector libreiro está
asustado ante as consecuéncias que poida ter a nova médida no prezo dos libros. Prevese
unha forte diminución dos ingresos pota venta de libros de texto, que até o de agora supuñan
aproximadamente o 37% do total das ventas anuais.
Os grandes almacéns aterecen
uns descontos que os pequenos
libreiros non poden afrontar. Carrefour fai un descanto do 25%
nos libros de texto de Primaria e
da ESO , El Corte Inglés descanta o 15% e Alcampo chega a
abonar a diferéncia que exista
ca prezo máis barato. Os libreiros non poden facer descontos
tan altos, pero aterecen a cámbio algo que non se atopa nun
hipermercado: atención personalizada e o consello dun especialista.
Os libreiros manteñen que non
poden soportar descantas su-

As grandes superficies oferecen ducontos que os pequtinos libreiros non poden afrontar.

periores ao 12%, máximo permitido o ano pasado. Necesitan para cubrir os 'g astos
produción un descanto do
10%, por riba do 15% obteñen
pardas. O problema agrávase
coma sempre nos núcleos pequenos. A CEGAL, Confederación Española de Gremios e
Asociacións de Libreros repartiu nos trinta mil pontos de
venta de libros escolares un
tríptico, que baixo o título "Menos-prezo aos libros" expón a
crítica situación do sector. Tratan de facerlle ver á xente que
este é verdadeiramente un
problema importante que nos
afecta a toda a sociedade .
Queren que toda a xente se
decate de que a cultura é algo
eséncial e este tipo de medidas van en contra dela.

de

Gonzalo Pérez da libraria Cartabón de Vigo mantén que "a sanidade e a cultura son os pilares
dun país, se iso vai mal... ". Gonzalo di tamen que a eles a medida non Hes está a afectar como
a outros libreiros porque a venta
de libros de texto non é tan básica para eles como para outras
librarías, " a nós a venta dos libros de texto suponnos o 10%
do total, pero gran parte das librarías galegas viven do libro de
texto. En xeral representa un
50% das ventas totais".

Pequenas librarias,
grandes perxudicadas
O Governo do PP adoptou nos
últimos tempos unha série de
medidas liberalizadoras coas
que os máis perxudicados foron

sempre os pequenos comer-. tinta á comercial e chegará un
ciantes. Primeiro foi a liberalizamomento no que non nos queción dos horários e agora é a
dará outra opción. 1.sto é como
uhha espiral, ou te metes dendo prezo dos libros de .texto.
Nestf? contexto Antón, da libra- tro e te deixas arrastrar ou estás fora, e estar tora significa
ri a Ped_reira de Santiago de
non estar."
Compostela, pergúntase que
débeda ten o governo cos granOs libreiros manteñen que a
des almacéns que pertencen a
empresas francesas para perxente estase a decatar de que
non é o mesmo mercar un libro
mitirlle facer algo que lle está
prohibido facer na Franza. "Este · nunha libraría que nuns grandes
almacéns. "Aqui asesoramos
Governo é agresivo non só coas librarías senón coa cultura aos clientes, obteñen unha
en xeral", afirma.
atención personalizada. Nós
apelamos por unhas librárias
profesionais. Ademais a xente
Ao tempo Gonzalo Pérez afirma
que el quer "seguir tendo unha
cánsase de ir ao hipermercado
libraría de fundo pero se a cou- .catro ou cinco veces a perguntar polo mesmo libro e voltar á
sa segue asi acabarei vendancasa con todo tipo de produtos
do o último en best-sellers.
agás o libro que ian a buscar"
Neste tipo de situacións é moi
dificil manter unha posición discomenta Antón Pedreira. •

A oposición insiste na gratuidade

como única ·solución
A financiación pública dos libros de texto é ademais da solución máis axeitada ao problema, algo necesário segundo
defenden os partidos da oposición parlamentar. Asi llo pediron oposición á Xunta. Tanto o
BNG como o PSdeG pediron á
Administración que adopte esta medida que suporia aproximadamente seis mil millóns de
pesetas, algo nada desorbitado dentro dos 240 mil millóns
de pesetas do presuposto
anual da Conselleria de Educación.

O BNG presentou hai un par de
anos no Parlamento unha proposta idéntica ao que agora demandan. Esta medida é xa-unha realidade na comunidade de
Castilla-La Mancha. Ali, a gratuidade dos libros de texto imp lantarase progresivamente.
nun prazo de tres anos. Neste
curso os beneficiados son os
al unos de primeiro .e segundo
da ESO, uns 48000 aproximadamente. Gonzalo, da libreria
Cartabón de Vigo, afirma que
seguir o exemplo manchego é
o máis sensato que se pode fa-

cer, "a gratuidade dos libros de
texto a través das librárias é a
única solución" afirma contundente. Non é só a solución para
os libreiros senón tamén para
as familias, que gastan unhas
25000 pesetas por curso e filio.
A vontade é boa, pero a medida
xa está aprobada. Pedreira afirma que se actuou demasiado
tarde e que "agora só queda o
recurso e tratar de convencer á
xente do crítica que é esta situación e sobretodo de que as librarias non deben desaparecer". • ·

Gonzalo Pére:z:, da libraria Cartabón de Vigo.
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AS VIAXES LITERÁRIAS

.. VOLVER A PONTEVEDRACOA FOTOCÓPIA DO CARABELA
X.

ENRIQUE ACUÑA

A Chiño Herbés, na memória

Lembremos que o viaxeiro hai
· tempo que non pisaba a vila ao
xeito. Como tantos estudados o
seu destino devaloU por ministérios e negociados. Mais que lonxe quedaban os seus anos no
Instituto de Pontevedra e as clases de "Observaciones de la naturaleza" con don Mariano de cáted ro. Ou as de Carlos Villar e
Celestino Noya tarríéh catétkáti:cos de luxo para aqueles rapaces
que como el chegaran
bacharelato con dez anos recén cum"'
pridos. Viaxou con vertixe funcionarial polo escalafón en destinos
vários logo de rematar a carreira
con aproveitamento e licenciatura
·asinada polo generalísimo. ·

ªº

Sacar oposicións foi ·o ruxe-ruxe
que guiou. a sua mocidade teimado por tantos consellos de
pais, tias e ?Chegados vários .
. Foi doado. A família ainda lle
quedaban as precisas e prezadas amizades para o momento
crucial de calquer home de pro- . .
veito. Sacounas e o destino, o
outro, levouno á mesma cidade
onde cumprira as Milícias Universitárias.
;
Villa Cisneros aparecíalle otltra
Fonte nos anedores da Praza da Fen-eiria.
vez na sua vida. Na milícia acomodárase a aquela cidade cuartrazos. Todo estaba ali. O conpai tampouco el,
tel e como un banzo máis da · tribus do Sahara. Nada
o viaxeiro, deixavento de San Francisco, a fonte
foi igual desde que releu
admini8~ración colonial tampouviaxeiPo decídese polo PonfevedPa de
de chafaris da Ferreiria, os xarra pegada naquel
e releu aqueles ensaios.
co renegou do Sahara. A vida
Conde CoPbaL Ü pinfop rachou ángulos, café da praza da díns de Casto Sampedro, o caNen tampouco foi o mesde casino, a rádio e a corresseirón de Facenda, a capela da
Ferreiria. O seu
mo logo da Marcha Verpondéncia tiraban del do mespePspedivas e f POzos. Todo-estaba ali.
era estudar e nen
Peregrina, os soportais, os edifimo xeito que o facia a sua voca-= . de. Abandonou Villa Cisne ros na última tanda
ción de servizo. Tiña unha fé reÜ
convento de San francisco, a fonfe de sequera foi ye-yé cios modernistas da praza. Todo no que se embebeu en leitunen andou nos
xeneracionista na función .públi- · funcionarial .con d~sti.no
·ca. Administrouna ·desde mozo
a :Lqs Rodeos. Viaxou a
chafa Pis da f ePPeiria, os xaPdíns de Casto conxuntos, nen ras nas soedades suízas e nos
deixou as guedecalores namibios . Leu nos
Barajas, e quedou en ex·en exercícios espiritüais, desde
•~ Sam.pedro, o caseirón de f acenda ...
avións, nos hoteis, en despa11 as longas para
pectativa de praza.
os retiros piadosos, nos caderchamar a atenchos e cafés de medio mundo .
nos práticos de relixión, no
ción. Nen foi dos
Café Comercial, Cruz
As suas eran viaxes literarias,
apostolado da Adoración Noctempo que o tal torno era o da
Beatles nen dos Rolling Stones,
pescudas na história da cidade
.turna e nas biografías imperfais.
Blanca, Museu do Prado e catre
inclusa. Gardaba dela todo o gaa miles de quilómetros. Coñecia
noivas. Ao fin o vello café Cor:ion escolleu. Para aquel camaParticipou, unha por unha, de
lega que escoitara. Ou iso penos séculas da vila através de foreiro uniformado foi máis saudar
. toda a· xerga piadosa de Filgueimercial deu en ser como a sua
saba. Ou recordaba.
oficina virtual de cesante con solen correcto castellano a un hollas impresas que os seus ami. ·ra Valverde, o seu eterno direcme colocado. Polo que puidera
gos facíanlle chegar aos múltitor de ·Instituto. Coidou valer pado por meses e meses. TrampeO "Café Carabela" de Pontevepasar.
ples enderezas dos que disfruaba o dia con vellas amizades.
ra misioneiro, púxose o capucho
dra era o título do artigo que lle
tou . Nas alamedas de Santiago
na Semana Santa pontevedresa
Chamadas para. tomar un café
pasaron. Manuel Hortas Vilanomáis e máis outro e o enganche
Séntase o viáxeiro na xanela e
de Chile, nas convencións de La
cos ex combatentes e de balde
va dáballe firma. No seu apartatense por privilexiado. Toda a
traballou no Museu de Ponteve- · coas sesións da Filmoteca na
Habana, nos restaurantes de
mento da Calle del Pez lia as
rua Infantas e compras compulsiLondres ou tomando té en Arxel
dra. Fara de matar algun páxaro
praza ábrese diante del. O café
primeiras liñas. O café Carabela
cortado dá pé a un cerimonial
ia tecendo unha viaxe de volta
.vas na libraria Fuentetaja.
que outro, abrir en canal algunsigue como sempre ... Desdé
agardado. Quer ler, a modo ,
que documentaba pouco a pouha ra e subir a ponte do tren, o
aquela noite tivo novas leituras,
Na mesa do café, primeira hora
co. Gonzál·ez Zúñiga, Casto
máis profano ao que se atreveu
pouco a pouco a vella fotocopia
da serán, leitura. "Al sur de Gra- · outras mulleres e labores novos.
foi berrarlle cabrón a un árbitro
madrileña e desde ela iniciar unSampedro, Castelao, Fernández
nada". Gerald Brenan. Oito da
· de futbol en Pasarán. Contodo,
Villamil, Sánchez Cantón trazaha viaxe pola sua cidade. O texRetornaba a sua cidade cunha
ban as suas nostalxias. Pisaba
tard~. "Paisaxe para despois
, pouca causa foi . pois q árbitro
to é curto e o café cortado está
fotocópia na carteira. Sempre o
dunha batalla". Andrej Wajda.
con eles as lousas da vila, camia enfriar. Calle a taciña, lévaa
era eso; o cabrón de Birigay, e o
acompañou. En Namíbia, en
aos beizos e repara nun mural
ñaba de volta pola cidade.
Pontevedra C. F. era o do hai Apunta para a sua axenda canMo9ambique, no Cabo, ·en Xe·que roe/o. Máis que venial a
que sobrancea a barra do café
do unha palmada nas costas renevra. Cousas da FAO. PercoEstaba na liña de saída. Era o
fréscalle unha cara ben coñecichata para un aluno de matrícudebuxando no seu trazo mural
rreu meio mundo de funcionário
tres ·onduladas curvas. Érguese
las de honor e uniformidade imda. Catro cañas, máis noites e o
dia D logo do retorno. A camiñainternacional e poucos eran os
para buscar a sinatu ra do artista
pecábel.
dia a dia do Comercial xa en
da ic;¡. comezar e facíao coas pindias que poidera sumar na sua
pero saille ao p·aso outro camacompaña. As conversas sobre o
celadas negras de Xosé Conde
terra. Dous enterros e catros esrei ro. Fálalle, desta vez en gale1nstituto marcan a nostálxia das
Carbal e o seu mural do café
Os dias no Sahara eran máis
capadas. Agora sen embargo
ga, para sacalo intuitivo da sua
Carabela. Restaurara a memoque longos. Tamén o foran no
primeiras conversas. Despois o
servizo militar pero o bar de ofiria da sua cidade, da sua mocidesinformación. Conde Corbal,
repaso ao "que-foi-de", aos de-. era viaxeiro. Viaxeiro na sua
própria cidade.
dille. O Pepe Conde, insiste.
dade, da nenez perdida desde
ciais, o naipe e as lei~uras da
samores e as intimidades . Tacolección El Molino apuraban
mén unha fótocópia. Era un arti-·
aquela fotocópia madrileña. Con
A mesma que acostumaba receSenta de novo. A viaxe tan dexornada tras. xornada. Nesta
.go en galego.
Julio Caro Baroja primeiro e Maber aos de tora mellar que os de- sexada está no seu quilómetro
etapa cun médico navarro da
nuel Hortas Vilanova despois
c;lentro. A que recebia con abrasanidade militar fixo' tropa de lei~
cero. No centro natural e sentiO seu bisavó traballara na Fábrifendeu o vímbio da ratina. Souzos e convites aos retornados e
turas. Primeiro todas e cada unca da· Luz. Retirouse meio xardi::mental da cidade. Diante del ten
bo doutros povos, descobriu o
fuereiros e evitaba aos convici. ha das noyelas de Pío Baroja e
duas visións. En pedra e paisanei rd meio guarda traballando
seu, reconstruiu a sua lingua e
ños no dia a dia.
logo, sen abandonar a vella faxe unha e, a outra enfrentada,
no prédio do Marqués de Riestra
artellou unha viaxe de ida e volen taboeiro pintado:
ta entre outras moitas viaxes. O
m ília de Vera de Bidasoa, o libro
na Caeira. Daí· nacéronlle os aidesde o que atopou outro Norte.
Non lle estra.ñ ou pois que o
res á família. Dá s1_1a avoa pola
viaxeiro comezou a camiñar
máis vello camareiro do CarabeO capitán médico púxolle nas
ó viaxeiro decídase pota Ponte- mentres se descrebia a si .mescontra, unha má viciña espetárasuas mans a prosa etnográfica
la lle fixera unha festa. Se ben é
lle de rapaz que chegara no torvedra de Conde Corbal. O pintor
mo historias, lendas e unhas
certo que tora de puterío co seu
de Julio Caro Baroja sobre as
no. Tivo que adiviñar andando o
rachou ángulos, perspectivas e
poucas de mentiras. +
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Cataláns, bascas egalegos. lembran aentrega dos nazis a Franco

O PSOE renova
a dirección do seu
Grupo Parlamentário

Lluis Co111panys homenaxeado
en Hendaia .60 anos despois
-0-

Nova Via dirixirá o Grupo
Parlamentário do PSOE no
Congreso, ainda que a
anterior dirección non será
totalmente relegada e
pasará a ter pastos de
segunda fila. O novo
secretário xeral José Luis
Rodríguez Zapatero será o
presidente do Grupo, en
lugar de Joaquín Almunia, e
Jesús Caldera será o o
portavoz, en substitución de
Luis Martínez Noval.
' Contado, os socialistas do
Senado e do Parlamento
europeu continuarán
dirixidos palas mesmas
persoas, .segundo un modelo
que xa se interpretou como
de continuidade. O PSOE
tampouco variará moito a
sua política de oposición ao
Governo.+

x.c.

Coincidindo no mesmo dia
que o asesinato do concelleiro do PP, Manuel Indiano en
Zumárraga, o acto de homenaxe a Lluis Companys, estivo marcado pola tensión política da actualidade. En Hendaia estivo a Generalitat rep·resentada polo seu presidente en funcións Joaquim
Triadú, dirixentes de ERC e
do PSOE catalán, membros
do PNV e o portavoz nacional
do BNG, Xosé Manuel Beiras.
Eran as dez e média da noite do
29 de Agosto. Como sesenta
anos antes un coche da Gestapo alemana atravesaba a ponte
de Hendaia. Oficiais nazis entregaban á Garda Civil a Lluis
Companys, presidente eleito da
Generalitat catalana. O actor Kike Diaz de Rada representaba a
Companys, que no momento de
ser entregado á policia de Franco, e despedíndose dos seus familiares dicia "esta morte, que
afrontarei pracida e sereamente,
revaloriza a miña humilde persoa". A representación teatral
engadia dramatismo a unha xornada especialmente tráxica despois xa da morte de Manuel Indiano en Zumárraga.
De feíto, denantes de ir á ponte
de Hendaia, os dirixentes do
PNV, os alcaldes de lrun e l:"fondarribia, Xosé Manuel Beiras, o
sobriño neto de Companys, Josep Companys, e o presidente

EU de Valéncia reclama
que se permita
a federación de
Comunidades autónomas
do Parlament de Catalunya, Joan Rigol, asistiron a unha concentración de protesta polo crime de ETA. .
Arzallus lembrou o asasinato de
Companys e laiouse de que
"despois de .tantos anos se teñan xuntado dous asasinatos" e
fixo unha comparanza entre as
martes de Indiano e Companys.
A homenaxe, que tamén se fixo
extensiva aos represaliados no
36, foi apresentada polo actor

Xabier Elorriaga que despois
dun minuto de siléncio, deu paso ás intervencións dos alcaldes
de lrun e Hondarríbia e os representantes cataláns. Axiña
xentes das duas cidades bascas
escenificaron a marcha triste
dos refuxiados. Unha nena que
buscaba desesperadamente á
sua nai foi a primeira en cruzar
a ponte ~ara Hendaia. Seguiana
outros refuxiados. que levaban
os seus enseres: colchóns, fatos, cestas de comida, bicicletas

ou bois no triste camiñar ao exílio. Cando o derradeiro refuxiado cruzou. a fronteira, Alfonso
Sastre leu un texto no que se
perguntou "que pasou nesta
ponte, por que as histórias están ás veces todas enchoupadas de sangue?".
O acto concluiu cun arresku de
honor ao familiar de Companys,
aos tillos do lendakari José Antonio Aguirre e a un representante dos refuxiados de lrun. +

COMPANYS NA OLLADA DE CASTELAO
ALFONSO DANIEL

O pr id nte do Con ello de Galiza, exilia,
do en Bo Aire leu e te discurso no IV
Aniver ário da morte do Presidente Lluis
Company en Radio Ariel de Montevideo.
s paratismo é unha pantasma que os supersti~
ci os da política spañola so n v r no límite
da ua id a . Asi, para o carcamai da monar~
quia b rbónica foron separati tas Cambó e os
t mplad s homes da "Lliga". Mesmo para os liberais daquel tempo (podemos citar a Don Joaquín
Costa, que avogaba pola. descentralización admi~
nistrativa para apretar, ao mesmo tempo, os torniquetes da unidade política) o separatismo esta~
ba en calquer aspiración de autonomia polfticoadminsitrativa. A lI República pspañola avanzou
.' un pouco máis ao conceder Estatutos autonómicos; outorgados por grácia do Estado unitário; de
xeito que, para os republicanos do 31, o separatismo estaba entre as autonomías rexionais e calq~er aspíración de tipo federal.
Excusado será dicer que os homes de Gal.euzca non
ven fantasmas no límite das suas ideas; pero acei~
tan que a fronteira separatista se alce ante calquer
povo que pretenda converterse en Estado absolutamente independente e soberano. Pretenden isto
os·homes de Gal.euzca? Non, por certo. Nós só as~
piramos a unha .Confederación republicana das
nacionalidades ibéricas, e, polo tanto, somos
unionistas, non separatistas. Separatistas son os
.que abren abismos entre. as su~s ideas e as nosas.
·E agora pergúntome eu, neste dia de homenaxe
ao ·chorado Lluis Companys:
Non foi el quen proclamou, desde o seu sitial de

R.
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Presidente da Generalitat de Cataluña, nunha
hora inolvidábel, o ideal federalista? Si; Companys era un home de Galeuzca. Companys ansiaba un Estado plurinacional, asentado sobre as
várias realidades vivas e permanentes, non só de
España senón da Península. Era, en ealidade, un
iberista, coma nós, exactamente igual a nós.
Neste dia é preciso lembrar
a Companys, e eu vou facelo como galego.
Nós criamos que sobre a
inensa pirámide dos mártires galegas, coroada pola figura fantasmal de Alexan~
dre Bóveda, non cabía un
motivo de máis grande dor;
pero a morte alevosa de
Lluis Companys obrigounos
a ensanchar o corazón, a piques de quebrarse, para albergar unha nova dor e un
· máis poderoso estímulo de
acción cara a liberdade.

Lluis Companys morreu descalzo. Descalz.ouse
diante do piquete de execución, para morrer cos
pés nus sobre a terra-nai, unido ao carpo vital da
sua Cataluña. Este xesto de sinxelo. patriotismo,
de humildade humana ante a trascendéncia da
morte, proclama os sentimentos que anidaban no ·
peito do mártir.

'Lluis Companys
morreu descalzo.
Descalzouse <liante do
piquete de execución,
para morrer cos pes
nus "sobre a terra.-nai,
unido ao carpo vital
da sua Cataluña"

Non nos sorprendeu que os testamentários do cesarismo filipesco, para saciar a sua sede de predomí~
nio, asasinaran a Companys coa intención de matar
simbolicamente a Cataluña. Sorprendeunos, iso si,
que o crime se cometeta en preséncia dos xendar. mes da arde pública intemacidnal, sen que ninguén
detivera o brazo homicida. Lamentamos a pasividade do mundo democrático e cristián; pero tamentamos moito ·máis a deshonra de España, que con ser
anacrónica non por iso· deixa de ser España.

/

Nós, os galegas, que perdimos moitos milleiros de ir- ·
máns (a fror donoso povo e ·
o máis ilustre da nosa xeración) non choramos a marte dun home, ainda que este home fose un ser extraord inár io. Para nós Luis
Companys é el algo máis
que un home; é o símbolo
dunha pátria, o representante da vontade política
dun povo, o elexido dunha
nacionalidade.
'

Hai catro anos que morreu
Lluis Companys, o Hono~
rábel President da Generalitat de Cataluña; pero non
morreu a pátria catalana, como non morreu a
pátria galega nen a pátria vasca, como non morrerá xamais a arela "de liberdade. Pero ainda que
con el morreran os mellares homes cataláns,
non se curnpriria a intención dos seus asasinos,
porque Cataluña é unha nación e as nacións
non marren.
Si; o martírio de Companys aportou un anaco
máis de etemidade á pátria catalana.+

O grupo parlamenário de
Esquerra Unida
apresentou un proxecto de
lei diante das Cortes
valencianas para promover
unha reforma da
Constitución que permita a
federación de várias
comunidades autónomas,
circunstáncia que está
expresamente proibida na
Constitución. O único que
permite a lei é.a
cooperación en
determinados ámbitos,
pero non cubre as
aspiracións de
Comunidades como
Catalunya, Valéncia e
Baleares, nas que hai
sectores que propugnan a
federación entre as tres
comunidades autónomas.
A iniciativa de EU seria
aplicábel a todas as
Comunidades
autónomas.+

Madrid admite que o
Tireless se repare en
Xibraltar ·.
Xa se sabe para que
reclama España ·a soberania
sobre a colónia británica de
Xibraltar, para admitir que no
seu interior a mariña repare
os buques nucleares como o
submarino Tireless. A
contestación.da povofición
da Linea non convenceu ao
governo de Aznar, que
admitiu a reparación dunha
embarcación dunha clase
que Londres prometeu que
non repararia en Xibraltar. A
povoación do entorno do
Peñón invitou aos británicos
a arranxar o submarino en
Támesis, xa que 11on hai
perigo nengun. Isa si, tanto a
Federación Española de
Futebol como o Governo
central protestaron
ai~adamente despois de que
a UEFA pretendese permitir
que Xibraltar participe nas
competicións continentais de
balón pé.+
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Adetención do militar arxentino esperanza os colectivos aprol dos direitos humanos

Afiscalia do Estado, único atranco para xulgar
o torturador Cavallo
. . CtSAR LORENZO GIL

A decisión do Fisc~I Xeral do
Estado español, Jesús Cardena I, e do da Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño,
de recorrer a orde de extradición contra Ricardo Miguel
Cavallo do xuíz Guillermo
Ruiz de Polanco, volve enturbiar a acción da xustiza éspañola en contra dos actos dos
torturadores das ditáduras
sulamerican11s. ·Má1ia<ti voto"
desfavorábel das fiscalias, as
asociacións de defensp dos
direitos humanos xa anunciaron que tentarán, por todos
os médios, que o suposto torturador sexa xulgado.
Ricardo Cavallo vivia en México desde hai vários anos. Diri.xia o Rexistro Nacional de Veículos, un organismo privado
que puña en orde a burocrácia
dos automóbeis no país centroamericano. Libre de calquer
antecedente grácias a un habelencioso cámbio de nome, Cavallo nunca pensou que fose
descuberto o seu pasado na
Escola de Mecánica da Armada
de Buenos Aires.
Foron os xornalistas do periódico Reforma os que denunciaron a pres~~mcia de semellanzas
indiscutíbeis entre este funcionário e o mariño torturador arxenti no qu~ incluso estivera
procesado pala desaparición
de várias cidadás europea~ antes da Lei do Ponto Final. A
partir deste descubrimento, as
coordinadoras de vítimas da ditadura procuran que a Audién-cia Nacional de Madrid dea luz
verde a unha arde de busca e
captura internacional: O pasa- ·
qo Xoves, 24 de Agosto, a lnterpol deteno en Cancún momentos antes de que tomase
un avión cara a Arxentina para
se refuxiar. Na semana seguinte confírmase que Cavallo estivo na Armada austral e comezan os trámites para extraditalo
ao Estado español.

O rastro de Sérpico
Ricardo -Miguel Ángel, nos
seus tempos da ESMA- Cavallo
era coñecido na Arxentina como
Sérpico ou Marcelo, identidades
que ainda fan tremer as suas vítimas. Cavallo é responsábel directo de multitude de secuestros, violacións, roubos, torturas
e asasinatos. Como recordou o
vicepresidente da Fundación
contra a lmplmidade, Lois Pérez
Leira, "Sérpico asasinou os ga:.
legos Salvador Barbeito, Eisa
Martínez e Inés Ollero".
A sua frialdade nos tempos da
ditadura ·militar parécese un
pouco á qu0' continua a predicar
a fiscalía española. Na xustificación do seu recurso á orde de
extradición seguen a figurar as
mesmas ideas, como sombras
crueis, que xa adornaran o seu
pronunciamento a favor da liberdade de Pinochet"cando o xeneral chileno estaba detido en
Londres. Para Cardenal e Fungairiño, as difaduras non cometeron xenocídio, porque non mataban seguindo o esquema reli-

Enfrentamentos violentos .

entre faccións unionistas
en Irlanda do Norte
Os Loitadores pola
Liberdade do Ulster (UFF)
e os membros da Forza de
Voluntários do Ulster (UVF)
andan enfrentados a tiros
en Irlanda do Norte -xa se
produciron várias mortesnun intento de capitalizar
as forzas do unionismo
radical, moi debilitado
politicamente desde a
trégua do Exército
Republicano Irlandés (IRA).
Mesmo o ministro británico
para Irlanda do Norte dixo
que a situación é explosiva.
Na banda republicana, sen
embargo, non hai nengun
tipo de hostilidades, ainda
que o Sinn Féin avisou á
povoación para que estexa
alerta ante a posibilidade
de que se produzan
atentados unionistas.•

A autonomia de Córcega

provoca unha crise no
Govemo francés

Na imaxe, Ricardo Cavallo momentos despois de ser detido pola lnterpol en Cancún, México.

xioso nen étnico. A pesar de
que a própria Audiéncia Nacional aprobou que os tribunais
españois son competentes para
perseguir os delitos cometidos
polos governos do terror en Sulamérica, os fiscais seguen sen
considerar a persecución por
motivos políticos un crime de lesa humanidade.
Entre os primeiros en reaccionar
a ·esta postura está o-sindicato
CIG, que lamentou esta atitude
e recomendoulle ao presidente
do governo, José María Aznar,
que cese imediatamente os
dous fiscais. Desde a central
nacionalista contémplase con
"preocupación" certa· mornura
respecto aos crimes de estado.

Desde México, as primeiras pistas de investigación sobre o percorrido empresarial de Cavallo
desde o fin da ditadura está
abrindo novas portas para atopar
fios que leven ao novelo dos
bens incautados aos asasinados
entre 1976 e 1983 na Arxentina.
O agora detido en Cancún estaba relacionado con outros torturadores que, lego de deixar a ESMA, prosperaron como empresários no seu próprio país -o mellar
asilo, grácias á impunidade obtida do poder político- ou neutros.
/

Saber o que pasou co diñeiro e
demais pertenzas dos mortos é un
dos obxectivos de todos os colectivos de familiares, que viran como, ademais de perderen os seus

G. LL

parentes, ficaron sen nada grácias
ao labor de rapina dos militares. O
exemplo de Cavallo é paradigma
do sistema empregado polos torturadores. Como pagamento aes
"servizos á pátria", o Exército facilitoulles o investimento en negócios sempre rendíbeis. Cavallo obtivo a concesión do estado de
Mendoza para expedir carnés de
conducir e controlar os veículos ali
matriculados, primeiro pasto desde o que se lanzou a Centroamérica, primeiro da man do tamén represor salvadoreño Roberto D'Aubuisson e logo axudado polo multimillonário mexicano Henry Davis,
quen lle abriu a posibilidade de
entrar nun mercado, o dos coches
do país azteca, de máis de 15 millóns de unidades.•

l'.\

O coloso en chamas
d, abandonando con dificuldade a quinta xeira· de
pelíc.ulas anti,soviéticas da sua história, marcou a
transición cunha super,produción catastrófica: O
Coloso en Chamas. Un rico riquísimo construia un
rañaceos de 500 metros de altura e, na festa da
inauguración, a torre chamuscábase. Pasou coma
un guión máis de índios e vaqueiros a gabear polos
faiados entre o fume, pero tiña outra interpreta,
ción: a da Iliada, coa torre como símbolo duns Es,
tados Unidos cegos de poder e riqueza que non
querian escoitar os consellos de Casandra, ali re,
presentada polo chefe dos bombeiros.
O guionista de O Coloso en Chamas lera a Paul
Kennedy, o pulcro ensaista de Boston que lembra
que os Estados marren antes por sobre,dimensión
que por derrota militar. Dende 1962, a Unión So,
viética era un sub,sistema do capitalismo que con,
sumia moito más que o que producia. Forzado a
partir de 1982 a entrar na era das armas do espazo
exterior, o Estado socialista renunciou.
Os comentários de· Putin parecen os do dono do
rañaceos que morreu por querer campar coma o
máis grande. Pero tamén son os dun perdedor. O
Estado xa non é agresivo para o mundo capitalista,

Os Governos español e
francés teñen talantes
diferentes no que se
retire á solución dos
seus problemas ·
territoriais. Mentres o
ministro do Interior galo
Jean Pierre Chevenement
demitiu pola sua
oposición ao proxecto de
incrementar a autonomia
de Córcega, en España o
seu homólogo Jaime
Mayor Oreja non cesa de
errar en canto a poUtica
basca e telma en facer de
comenarlsta político e
candidato a lehendakarl
ao tempo que continua a
exercer como ministro.
Fontes soclallstas
francesas chegaron a
dlcer que "é mellor
perder Córcega que a
República". Aquí,
entroques, segue
predominando a
consigna de "prefiro
unha España roxa que
rota".+

nen polas ideas nen polas armas, pero Occidente
non o quer no espazo exterior nen cunha rede de
submariños nucleares no Ártico. leltsin oferecera o
rañaceos completo aos Estados Unidos, cunha lin,
güística de ópera bufa pero cando lle pediron a
chave nuclear houberon de representar en clave
dramática. Putin, o recámbio, di que ten que con,
servar a chave nuclear se quer conservar as fontes
de enerxia da Federación, a vida e o futuro do edi,
fício. O seu discurso ten unha ambiguidade dramá,
tica que na leitura interlinear semella extender o
índice contra os que saben como se afunde un sub,
mariño sen que o comandante en chefe poida cha,
mar a rebato nen· denunciar unha sabotaxe baixo
risco de que lle arranquen os .galóns.
Claro que a leitura do coloso ruso en chamas pode ta,
mén ser evidencia! e simplista. Hai anos, o presidente
francés Pompidou baixou a 400 metros 'de profundi,
dade no submariño nuclear Redoutable. Unha-semana
despois, o orgullo da mariña nuclear francesa reventa,
ba e desaparecia. Os xomais sen memória, nos tem,
pos dos arquivos electrónicos, non citan este ante,
cendente directo do Kursk. T amén non din nada do
Cancordovsky, que entrou en perda unha semana des,
pois <;!e ser inaugurado. Pero ese é outro conto. •

EEUU designa a
Nixéria como guardián
de África
O policia norte-americano
tamén ten a prerrogativa
de designar aos seus
virreis no Terceiro mundo.
Na sua visita a África, Bill
Clinton apoiou económica
e militarmente ao Governo
de Nixéria -ao que tamén
exixiu que non suba os
prezos do petróleo- e
determinou qµe será o
guardian de A frica, xa que .
os sulafricanos do CNA
non son de fiar polo seu
pasado comunista. En
Latino América, a tutela os
Estados Unidos resérvana
para si mesmos e xa
andan a suxerir que
haberá algo moi
semellante a unha
invasión. Colómbia é
viciña da díscola
Venezuela, o país aoque
EEUU acusa pola suba do
cru.+
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Carta ·aoerta áos
socialistas muradáns

1

Gonzalo

Leo no periódico ·A Nosa Terra
que o alcalde e a equipa de governo do concello de 'Becerreá
(Lugo) do PP terá que sentar no
banco dos acusados para respostar dun presunto delito contra
os dereitos cívicos, asi o dá a
entender a fiscalia. Esta denúncia faina o portavoz municipal en
nome do grupo socialista daquel
concello, O PSOE argumenta
que o alcalde se naga a introducir na orde do dia as mocións
que apresenta este grupo e tamén non lle concede un local
nas dependéncias municipais.

Seguiremos loitando para que
nen Fraga nen nengun outro
inaugure nl}nca a Fervenza de
Segade no Umia.+

Pois mirade por onde, que no
concello de Muros está a suceder o mesmo, eu ainda diria
máis. Aqui o alcald~ corta a palabra aos concelleiros da oposición nos plenos cando a el non
lle interesa que falen.
Non acabo de entender como
os socialistas de Becerreá denúncian estes feitos , e aqui o
governo de Muros, senda como
é alcalde socialista, usa os mesmos métodos.
O BNG de Muros ten apresentado unha chea de mocións e tamén ten solicitado un local das
dependéncias municipais acolléndose á lei da Administración
·1oca1 de Galiza e tamén porque é
necesário que os grupos da oposición teñan un espácio para realizar traballos en mellara do interese da povoación que en definitiva é polo que fomos elexidos.
Non está de máis recordar aos
socialistas de Muros que nas
eleicións locais de 1995,
cando ainda Nonacabode
era alcalde o
finado Xosé entender como
Lago Hermi - os socialistas de
da , ámbolos
dous grupos Becerreá
marcáramos denúncian estes
unha liña política baseada feitos, e aqui o
fundamen- governode
talmente no
comportamen- Muros, sendo
to democráti - como é alcalde
co e progre . •t
sista onde to- SOCla1IS
dos os cid a- os mesmos
dáns tivesen métodos.
as mesmas
oportunidades
coidando sempre non caer no
clientelismo político.

a, usa

Coa marte do noso compañeiro
Xosé todo se ven abaixo, tampo u co estamos no governo.
Agora xa vemos quen governa,
e ainda peor como governan. Os
resultados témolos á vista; un
governo que está todos os días
no xulgado cunha grande parte
dos viciños/as e outros entran e
saen da alcaldia como se fose a
sua própria casa. Non é governo
nen farrapo de gaitas!
Doéme que estas cousas estañan a acontecer no noso concello e por iso pergúntome moitas
veces; Non hai en Muros un só
socialista que non chegue a perceber o que está a acontecer?
Se chegase a ser o alcalde do
BNG quen fixese isto eü opoñeriame totalmente a colaborar
con el, ainda que este comportamento está reservado só para

A Coordenadora ten a segurida- 1
de de que se a Xuntá non· reétifi- 1
- ca a sua polftica hidráulica Ma- ;;··.· 1
nuel Fraga pasará á história co- 1
mo o maior responsábel da morte ,,,
e desaprición dos~'rros ga!~gos :; 1
despois de Francisco Franco por 1·
permitir elou impulsar a realiza- I
. ción de obras noso nasos ríos
. que só beneffcian ás empresas 1
construtoras e eléctricas, obras - 1
na r:neirande parte dos .c asos 1
xust1ficadas fraudulentamente co- 1
- mo as do Encoro do Úmia, en ba- I
se a unha suposta "sequia no
Salnés", cando en realidade a 1
única finalida~e ~á obra,é ~ apro- 1
veitamento electnco do Um1a.
.

os que governan nestes dous
Concellos.+
DOMINGO PAIS LoURO
CONCELLEIRO POLO BLOQUE
NACIONALISTA G.

Morte dos ríos
Reclamamos de toda a cidadania
galega unha séria reflexión sobre
o sucedido o dia 23 en Dumbria,
onde o presidente da Xunta e o
Conselleiro de Medio Ambiente,
xunto co presidente de Ferroatlántica "inauguraron", nada máis
e nada menos, que "a natureza",
representada pala Fervenza do
Xallas, que existia moito antes da
existéncia deles mesmos.
Non se debe esquencer que os
nasos rios forman parte de nós
mesmos, podemos disfrutalos
porque antes
empresários
sen escrúpulos
Se aXunta non
e governantes
irresponsábeis rectifica a sua
non viron neles
política
o negócio mi1lo nário que hidráulica Fraga
agora repreáhistória
sentan , aínda
que sexa a comoomaior
costa da desaparición de mi- responsábel da
l es de espé- . mortee
cies, da perda
da paisaxe ou desaprición dos
de cegar fer- ríos galegos
venzas.
despoisde
O papel do Franco
presidente da
Xunta inaugurando a desembocadura natural
dun .rio non pode menos que calificarse de patético ou de insulto
á intelixencia e memoria dos cidadáns e que mesmo parecía
unha volta ao feudalismo onde
os Señores, propietários de vidas
e facendas tiñan a ben permitir
aos seus súbditos contemplar o
discorrer ceiba da natureza.

pasará

A Coordenadora lembra que hai
pouco tempo o presidente de Ferroatlántica, concesionária do rio,
recoñecia nunha entrevista que
cando imaxinaba a Fervenza do
Xallas só podia pensar nos cartas que a empresa deixaba de
gañar. Unhas declaracións que
dan fe da pouca sensibilidade e
respeito de.stes empresários pola
vida dos nosos rios.
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Lech Walesa acusa
a Marian ·. :-_ . :·_. .' . _
kl
·k" d ,
Kraz ews 1 e
querer facer de
.
.
Solldandarnosc un
sindicato de clase.
"Que O papa e a
v·irxe me &SIS
. t an ",
berra Wale~a.

•
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:- Q ingreso .Pe
1 Polónia na UE está
cooRDENADoRA ANn- 1 cantado. Havel e,
ENCORO DE CALDAS,~~~! 1 derradeiramente,
: Aznar qu~ren que
1 entren só os de
Bandeira
1 primeira clase:
republic~na
1 Chéquia, Polónia,
No Dia da Pátria, quando pade- . : Eslovénia, Croácia e
ciamos baixo a chúvia do Toral
os do Báltico.
o soporífero e reiterativo discur- 1
so em pral da unidade com que 1 Alporízanse cando
nos obsequiava o secretário ge- 1 lles nomean Bulgária,
ral de Primeira Linha, tivemos a
surpresa de ver como , de re- : Roménia, Hungria ou
pente, este interrompia a sua int erm in á vel lengalenga, para 1 Ucraina. Havel di que
adoptar um tom apaixonado e 1 non naceron
m'itineiro que, neste tipo de actos, costuma reservarse ás par- 1 europeus. Se cadra
tes dedicadas aos mais encar- . 1 Aznar pode aportar a
niQados inimigos. Mas nom era 1
a Fraga; a Beiras ou ao Sapatei- 1 sua importante
ro que o orador dirigia tam áciexperiéncia en
das ofensas. Nom, a quem se 1
aplicava a injuriar gravemente 1 . pateras.
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1 A Wellcome, o
1 elefante
1 farmacéutico
1
1 norteamericano,
1 quer devorar
1 Pharma-Mar,
1 inventora do primeiro
1
1 tópico anti1 canceríxeno do
1 mundo. Os don()s
1 galegos advirten que
1
1 toda blindaxe ten un
1 límite: "se aterecen
1 600.000 millóns de
1 pesetas, non hai
1
1 quen se defenda",
1 din os Fernández, de
1 Sárria, acubillo de
1 vermellos na Escola
Fingoi

Unha das asignaturas pendentes
os estudantes independentistas
é a busca duns terreas axeitaque forom presos por umha pindds. Un recinto feiral do que Ritada contra a OTAN. Nom dava
beira carece por desídia dos noacreditado no· que ouvia no Toral. Tivem ocasiom de talar desos governanpois persoalmente com Carlos
tes. Un paviMorais, mas quera também fallón multiusos
zer pública o .que ele chama "a · que serviria Ribeira carece
minha opiniom'', do mesmo jeito
para celebrar dun recinto feiral
que el nom tem .reparo algum
congresos,
em insultar publicamente as
simpósios, por desídia dos
presas e presos comunistas gaxuntanzas de nosos
legas e a sua bandeira.
profisionais ou gov~rnantes
de comercianPor mui mal caminho vai a tam
tes de diferenQue um comunista como Xaquin
tes sectores e
predicada unidade da esquerda
Garrido, desde hai poucos dias
moitos actos. Todo ao longo do
comandada por invididuos deste
em liberdade despois de dezaano sen esquecernos dos dias
feitio morral e político.•
nove anos e meio resistindo tor.:.
adicados a Expobarbanza. lsto
turas, isolamento, greves de faposibilitaria abaratar costes e inme e represom· nos cárceres es- .
GUSTAVO GARCIA
cluso poder facilitar o acceso
panhois, seja qualificado de fungratuito de visitantes á feira, sen
cional á direita imperialista por
cobrar entrada, o cal agradecealguém que até hai dous dias
r i a n os expositores, pois se
estava representado e compartilachegarian un maior número de
hava candidaturás com quem se
persoas. Tamén os expositores,
viste com o traje tradicional para
presentes e futuros, hai que "miassistir á oferénda ao Patrom de
Expobarbanza está consolidada
malos" co cal a Xunta debería arEspanha, movería a riso senom
e proba diso son os anos que
tellar unha 'serie de axudas ecoproducisse tanto nojo. Porque
de rnaneira ininterrompida se lenómicas para sufragar os costes
nojo é o que
va celebrando en Ribeira. Outra
dun 50 % das casetqs expositoproduzem escausa diferente é que hai que
ras. Achegarianse moitas máis
tas ofensas a Lembrava-me eu
facer algo para revitalizar e proempresas, de seguro.
presos polítifisionalizar a feira. Dende lago é
-cos e a umha de Fernando
máis fácil predicar que dar millo,
Tampouco pdoemos esquecerband.eira (a Pereira, Alcaide
pero hai que falar con claridade
nos de que o recinto feiral hai
comunista reen relación a Expobarbanza.
que animalo. Este ano chamoupublicana) pa- de Soutomaior,
me a atneción de que non houla que morre- .patriota
Chamoume moitísimo a atenrom tantos pabo un dia adicado ao neno, coción que o presidente fundador
trio tas gale- comunista
mo en outras edicións, onde hada feira estivese, en todo mobia xogos, pallases .. . iso anima
gas.
galego
mento, participando activamente
tamén aos pais a achegarse á
no traballo que conleva a prepafeira. Concursos organizados
Quando ouvia enterrado hai
ración da degustación de produpolos expositores e que os
tam nojento bem pouco com
tos autóctonos asi como no conmeios de comunicación local fidiscurso lemtrol e resolución de moitos proxeran as suas programacións
brava-me eu as bandeiras
blemas que xorden nunha feira
en directo desde a feira ax:udade Fernando
destas características. A algun
ria tamén á xente a acudir.
Pereira, Alcai- galega e
membro da xunta directiva non
de de Souto- republicana.
o vin para nada no recinto a non
maios, patriota
Desde logo queda moito por traser cando se achegaban ali visicomunista gaballar pero Expobarbanza é unha
tantes "ilustres" ou os. políticos
lega enterrado hai bem pouco
realidade consolidada que debe
de turno que viñan, como por
crecer cuns cimentos firmes, co
com as bandeiras galega e repuoutra parte é léxico, a oferecer
blicana. Lembrava-me de Alecompromiso de todos os sectomensax:es de apoio, ainda que
xandre Bóveda e de tantas vítires implicados, senón mal asuneste sexa escaso por parte dal- to para os nasos industriais, comas do genocídio de 1936 que
g_unhas institucións públicas.
na Galiza morrerom defendendo
merciantes e políticos, que debeesta bandeira, como a defendeu
rían ser os primeiros interesados
Por que será que moitas das emCastelao e tantos outros nae que moitas veces non é asi. •
presas que participan en Excionalistas galegas que morrepobarbanza ao seguinte ano xa
rom no exílio. A todos eles ofenXosÉ MANOEL PENA
non acuden á fe ira? Cada ano
(RIBEIRA)
deu este individuo como o seu
que pasa a feira vese máis merafervoado discurso.
mada de empresas. O Concello
de Ribeira asi como os do resto
Si me produziu ver desacougo
da bisbarra deben implicarse
ver como o dia 25 os ex-presos
dunha maneira séria e real asi
políticos e os familiares e amicomo os próprios empresários de
gos das presas e presos comuRibeira, pois haberá que predicar
nistas galegas tiverom que ler
O dia 22 de Agosto do 2000 ,
co exemplo, digo eu. Xa non vapara eles mesmos, na prac;a de
despois de esperar case duas
len médias tintas, e os problemas
Mac;arelos, os comunicados
horas, e mesmo estar no día anou dúbidas que haxa hai que pochegados dos cárceres onde
tes nesas dependéncias para
ñelas enriba da mesa e dialogar
saudavam o dia da Patria e se
talar con vostede, ternos que dico tempo suficiente, non esperar
solidarizavam como os militancer que o que nos fixo neses
a tres ou dous meses antes da
tes de AM 1 condenados a primomentos ao grupo que estabasom por lanc;arem ovos e com
data de celebración.
mos non ten perdón.
era ás bandeiras republicanas
-com a estrela de cinco pontase aos tres presos recentemente
excarcerados que as levavam
na manifesta~om entre umha
cheia de bandeiras galegas e
consignas pola soberania da
Galiza. Porque isto, segundo o
entender do citado secretário
geral de Primeira Linha, tornaos imediatamente cúmplices da
direita espanhola e funcionais
aos seus interesses.

Apoiar a

Expobarbanza

O conselleiro Orza
non pode.tomar o
sol por prescripción
do médico.
Consólase á
sombra con JB,
reserva de 1S anos
en bocoi de
carballo, servido en
1 copa-balón
francesa, mentres
o escolta chucha
unha Mirinda e
traballa duro na
Nintendo.

O novelista Tom
Clancy escrebera un
romance facha no 82
1
· sobre o capitán dun
submariño nuclear
ruso, Outubro
Verme/lo, que
debecia por pasars·e
á VI Frota. No
interior viaxaba un
comisário antipático
e fraco, de nome
Putin, que miraba
polo barco.

Carta ao alcalde do
Porriño

1

1
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Levamos doce anos co problema da contribución da Rua Domingo Bueno. Sómos alguns viciños que non estamos dacordo
coa subida disparatada que nos
impuxo sen máis. Estamos fartos de facerlle caso pensando
que algun dia nos resolvería o
problema porque vostede é o
responsábel. Desfaga vostede
este "entorto". Non faga ouvidos
xordos dándonos longas e máis
longas co paso do tempo.
Pasou que, de primeiro, xa non
quixo atendernos e dirixíndose a
nós con aires de prepoténcia,
arrogáncia e mesmo como se tora un ditador, botando o ceu polo
aire e a sua corte celestial, cáseque tremia o chan, a sua man direita semellaba a vara con que
bate aos· bois. O seu bandullo
tremía con forza cando se levantou facendo ver a sua poténcia
de xente mal educada. Pensamos todos os que estabamos
perta do seu despacho que iamos saír pola ventá xa que tiña
cara deleite cortado; non era para menos que fuxir e non miralo
máis. E botounos fóra. Os papeis
"sementan barbas", Sr. Barros.
Perdoe que non me dirixa doutra maneira. Neutros tempos pareceume máis educado. llustrfsima, é asi como quere que o
chamen? ai ! O poder fai estragos nos miolos das persoas.
Que dicer ten que houbo xente
responsábel ao seu lado e desapareceu. Foise por non aturalo! Mirando mellar as causas a
vostede fáltalle cultura, educación e saber estar. Se non sabe
comportarse, dimita!
Non sexa sobérbio agachando
aos máis humildes. A humildade
é unha virtude que parece non
lle gusta practicar. A fealdade do
carpo non se mira se ten bo corazón. Un é fermoso mesmo
senda coxa, cego, manco, groso, se posue bos sentimentos e
non tendo a cresta de pavo. Non
ten porque humillar a ninguén.
Loitaremos todo o que faga falla
para que nos poña as causas no
seu sítio. Canto paga polo seu
pazo? Nós somos traballadore~
e ternos uns salários baixos. E
por isto que lle escrebimos esta
carta para que se digne a pensar
que a terquedade, a arrogáncia,
a prepoténica, a sobérbia non lle
fan ben a ninguén. Non si?•
GUADALUPE NOVELLE E
CARME CARRERA E UN GRUPO
DE VICIÑOS DA RUA DOMINGO
BUENO
(PORRIÑO)

CANTINA
MEXICANA

"Se do que se trata
e de que non se
mate xente, Aznar
faino fatal". A Andreu
Alfa ro, o escultor
valenciano máis
universal non lle
perguntaban pola
guerra, pero falou
dela: "o
nacionalismo
españolé o
problema".+
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O Foro da Cultura denúncia a censura
á que está sometida a cultura galega
Anúncian a sua continuidade e a intención de intervir socialmente
*

CARME Vl-DAL

A cultura galega sofre unha
censura económica, institucional e educativa que impede
un normal achegamento ao
público. Arredor desta afirmación pilotan as conclusións
do Foro da Cultura Galega
que foron apresentadas o pasado dia 28 de Agosto en
Compostela. Máis de cento
cincuenta intelectuais participaron nos debates celebrados
con anterioridade que deron
agora nun completo diagnóstico e na apresentación de propos tas de actuación para a
normalización da nosa cultura. Os coordinadores e membros do Foro da Cultura acordaron a sua continuidade e
anunciaron a vontade de intervir tanto na criación de
opinión como na intervención
e análise de políticas culturais.
Os coordinadores foron os encargados de apresentar as conclusións das distintas áreas de
traballo. Luísa Villalta, Luís
Álvarez Pausa, Isaac Pérez Vicente, Manuel P. Rua, Xosé
Maria Álvarez Cáccamo e
Ánxel Huete analisaron o estado no que se atopa a cultura
galega diante de máis de duascentas persoas. "Reclamamos
a liberdade de poder seguir
senda galegos" foi o lema de
partida da posición "voluntarista" que anima a criación do
Foro . A dominación da cultura española en detrimento da
galega, que está a ser marxinalizada, deu pé ao ponto de
partida dunha análi e crítica
na que e denunciou o modelo
do poder que promove unha
cultura marcada polo tradicionalismo hedonista asi como a
falta de artellamento do sector privado.
Nesta situación os criadores
acusan as dificuldades de
achegamento ao público. Nun
momento, segundo se repetiu,
de grande vitalidade para a
cultura galega, as canles de comunicación fallan provocando
unha "larvada censura económica, institucional e educativa, que a fai cara e de difícil
acceso", ao dicer de Luísa Villalta. As propostas alternativas para poñer fin a esta situación viñan, en primeira medida, de esixir das institucións a
promoción e o compromiso
coa cultura galega, e, neste
sentido, várias foron as ocasións nas que se reclamou dos
meios de comunicación públicos, en especial da TVG, que
cumprise os princípios para os
que foi · criada de promoción
da cultura galega. Tanto nas
conclusións como no posterior
debate valorouse a necesidade
de contar con meios de comunicación próprios así como

Máis de 200 persoas asistiron aos debates do foro en Compostela.

Propostas do Foro
Renovación e ampliación do
compromiso activo coa lingua
galega.
Adopción dunha normativa
consensuada da lingua para o
seu uso no ensino e na administración e a liberdade de grafías para o resto das actividades
lingüísticas individuais ou colectivas, con igualdade de direitos editoriais para as diversas
normas coexistentes.
Reivindicación diante dos pode;
res públicos e sensibilización de
todos os sectores sociais para a
plena normalización lingüística.
Dotar á cultura galega de meios
de comunicación próprios. Reclamar rnaior atención e presenza
nos meios actuantes en Galiza.
Chamamento aos criadores e di-

fusores da cultura para que contribuan á sua reformulación e
planificación e esixan das institucións públicas unha auténtica
disposición de servizo non sectáreo nen electoralista.
Esixir ás institucións que promocionen o libro e a leitura.
Criación dun observatório permantente con representación de
todos os sectores.
Ante o proceso de desgaleguización dos núcleos urbanos e
semiurbanos: promoción e consolidación dunha cultura urba..
na galega, de carácter progresista e comprometida coa histórica cultural do país.
Afortalar a relación coa cultura portuguesa e co ámbito de Galeuzca.

Criación dunha plataforma de
converxéncia asociativa para a
elaboración de políticas culturais. ·
Estudar a posibilidade de acadar
financiamento público ou privado para a viabilizáción de proxectos susceptibles de ser levados a cabo pola colaboración entre duas ou máis asociacións do
sector.
Introducir no~os modos de relación co património cultural,
novos modos de administralo,
actuando sobre as actuais redes
que o xestionan,. modernizando
e mellorando a accesibilidade a
estes lugares da cultura, multiplicando e descentralizando os
lugares de interese e organizando o "mercado" dos productos
turísticos culturais implicando
todos os territorios. •

Unha cultura que depende
do futuro incerto da língua

Xosé M11 Álvarez Caccamo.

esixir rnaior preséncia e atención nas cabeceiras que están
en activo.

· O futuro da cultura galega está,
como se repetiu no Foro, estreitamente ligado ao proceso de
normalización lingüística do galego. Na área coorcl,enada polo
escritor Xosé Maria Alvarez Cáccamo denunciouse a "convivéncia desigual do galega e castelán
que está a favorecer o proceso de
normalización do español como
futura língua única,,. A ameaza
de perda da língua acontece coa
'l"anuéncia das institucións que
non mostran vontade de paralizar o- proceso e invertir o camiño" mentras que a "via social
funciona pero é·insuficiente".

Manuel P. Rua.

Ante este estado de cousas a vitalidade da produción cultural
galega non consegue vencer a

marxinalidade na que se atopa.
"O evidente momento de esplendor da cultura contrasta coa
anormalidade e a falta de apoio
· institucional, por exemplo, ao
libro galega. A literatura galega
está nunha competéncia desfavorábel coa escrita en español"
apontou Cáccamo. Exemplos están na mínima preséncia nos
meios de comunicación, no con~
finamente nos peores espazos
das librarías ou no desequilíbrio
do mundo editorial que fai qu~,
a tal altura, a nosa literatura
ainda non conte co que se entend e como "leitor normal".
''Non hai literatura de- masas-en
galega e os círculos de leitores
apenas traspasan aos profesores,
escritores ou parentes de escritores" e~gadiu Álvarez Cáccamo.
As propostas alternativas, desta
parte, virian de esixir dos poderes públicos o cumprirnento da
legalidade vixente ao respeito
da línguá. e o compromiso coa
cultura e a sensibilización de todos os sectores sociais de cara a
acadar "a normalidad e". Os intelectuais reclamaron asimesmo
a "urxéncia" de acadar unha
normativa de consenso, e alertaron da posibilidade de que o debate reactivado desde hai uns
meses se peche sen chegar ao
necesário acordo.

-

...

Un observatório
que continua
Foi tamén o escritor Xosé Maria Álvarez Cáccamo o portavoz do Foro á hora de apresentar unha proposta para a continuidade nos próximos anos
amáis dunha nova fórmula or;
ganizativa que repercutise nunha maior operatividade. Respondía a inicia ti va á vontade
xeralmente aceitada dos participantes de se constituir nun
observatório permanente que,
ademáis teña capacidade de intervención no mundo cultural.
De feíto, entre os asistentes á
.sesión de conclusións valorábase que por vez primeira un am;
plo grupo de persoas directamente implicadas co mundo da
cultura e, de forma- autoxestionada, elaborasen unha análise
crítica global arredor da situación actual. "O Foro terá un labor contínuo con protagonismo
dos axentes culturais e os criadores e non constituirá só unha
ollada analítica senón que se
buscará tamén a intervención
na sociedade" afirmou Álvarez -1-~
Cáccamo. A alcaldesa en funcións de Compostela, Encarna
Otero, garantiu a disponibilidade do concello da capital galega
para poñer a disposición do Fo;
ro ás instalacións públicas. Como propostas a curto prazo puxéronse sobre a mesa a elabóración dun libro arredor dos debates, a posíbel realización dun
Congreso da Cultura Galega e
o inmediato reparto das conclusións nos centros de interese. •
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•Congreso
internacional de
culturas lusófonas
Do 13 ao 15 de Setembro vai
desenvolverse o IV Congresso Internacional de Língua, Cultu,
ra e Literaturas Lusófonas no Fa,
culdade de Ciencias Económicas
da Universidade de Santiago.
Organizado polas Irmandades da
Fala da Galiza e Portugal e a As,
socia\:ªº de Amizade Galiza,
Portugal, o congreso vai estar
adicado a Azevedo Ferreira,
Houaiss e Marinhas del Valle.
Patrocina o Instituto Camoes e
_apoian, entre outros, a Universi,
dade de Santiago, a Universida,
de Femando Pessoa e a
Asociación Galega de
Escritores.•
' ,., . .

.

.•....•.•..•.........•......................................•....•........................ ..............

vai celebrar os días 1 e 2 de Se,
ternbro Bufóns, nobles e meigas
compartirán o casco historico da
cidade, tal corno explicou na
apresentación o Martes 29 o
concelleiro de cultura Luis Bará.
A feira quer recuperar os costu,
mes dos séculas XV e XVI e, Pª'
ra isto, convídase a todos os par,
ticipantes a vestirse para a oca,
sión. O Y emes 1, tras a leitura
do bando ás oito e media da tar,·
de, comezará o desfile de cocas
desde a praza da Ferrería até a do
Teucro. Da festa encarregarase o
grupo de animación Altega. O
Sábado 2, tras a chegada dos ca,
rros con viños, dará comezo toda
unha xomada de festa nas prazas
da zona vella pontevedresa. •

• As xomadas de Ourense estrearán a película de
animación Perfect Blue
"Se Alfred Hitchcock se tivera
as.ociado con W.a lt Disney, te,
rian feito·un filme corno este!'.
Esas son as palabras do director
Roger Corroan para referirse a
Perfect Blue, unha fita dirixida
polo debuxante e guionista de
banda deseñada Saroshi Kon,
que se vai estrear na Galiza
dentro das Xomadas de Banda
Deseñada de Ourense. A pelí,
cula de animación, producida
por Katsuhiro Otom.o, director
da aclamada Aki.ra, ten partid.;;
pado en festivais fantáticos de
todo o mundo, corno o de Ber,
lJn, o do Porto e o de Sitges.

Adaptación dunha novela de
Yoshikazu T akeuchi, a fita
conta como a vocalista dun
grupo pop metida a actriz dun,
ha telesérie ten a sensación de
ser vixiacla costantemente. As
xomadas ourensás de comic
desenvólvense dio 29 de
· Setembro ao 7 de Outubro.
Haberá máis actividades para
· os afeizoados á banda deseña,
da: curtametraxes de
animación e un mercadiño or,
ganizado polos libreiros ouren,
sáns. As exposicións terán es,
pedal releváncia como en

anos anteriores. A Historia do
Blues rnostra o traballo de va,
· rios debuxantes ao redor do úl,
timo disco de Siniestro Total, e
Cita na Habana expón a obra
de mesmo título de Fran Jara,
ba. Asiornesrno amosaranse os
orixinais das ilustracións
incluídas no CD,Rorn Galin,
gua e os bocetos realizados na
empresa Limaia Produccións.
Ourense acolle ademais os ori,
xinais do alburn Raul y
Andrea. A la fuerza ahorcan,
con guión do famoso duo
radiofónico Gomaespuma e
debuxos de José Luis Ágreda. •

. •CoñecerO

....................................................................•.................•.•.............•

paso a paso

•Homenaxe a
Valente no
Instituto das
Belas Artes de
México

"Paso a paso" é o título dunha rnos-tra que se inaugurou o xoves 24 de
Agosto na Estación Marítima da
Coruña. De xeito interactivo, os
responsábeis da produtora Dygra
amasan corno se fai unha película
de animación co exernplo do traba,
llo que traen entre rnans, O bosque
Animado. Con cincocentos millóns
de pesetas de orzamento, pouco para un proxecto <leste tipo segundo
sinalou Manolo Gómez, de Dygra,
a película de animación sera dobra,
· da ao castelán e distribuida en todo
o Estado.•

Na tardiña do Mércores 30 de
Agosto Xosé Anxel Valente foi
homenaxeado na capital de Mé,
xico. O acto tivo lugar no Pazo
de Belas Artes cunha mesa
redonda baixo o título En

lembranza a Xosé Anxel Valen,
te. O poeta de Ourense estivo en
México no ano 1993. Os escri,
tares Aurelio Asiain, Adolfo
Castañón, Ulalume González de
León e Eduardo Millán foron os
encarregados de analizar a obra
de Valente.•

• Cartier--Bresson,
·fotógrafo e
fotografiado en
Vigo
Desde o de Setembro a Funda,
ción Caixa Galicia abre en Vigo
a exposición "Cara a cara.
Alberto Giacometti/ Henri Car,
tier,Bresson/Martine Franck". É
a primeira vez que chega ao Es,
tado esta colección de fotos, que
amosa ao artista en doble faceta:
retratando o traballo do escultor
Alberto Giacometti e retratado
-ainda que non lle gastara que o
fotografiaran- pola sua rnuller
Martine Franck, tamén
integrante da Axencia
Magnurn. A exposición, que vai
estar aberta até o 22 de
Outubro, rende honenaxe aos
dous fotografos, xa que Martine
Franck foi obxecto dunha
retrospectiva o pasado ano na
Casa Europea da Fotografía en
París.•

Orquestra Sinfónica de Galicia.

volverse no CGAC do 18 ao
29 de Setembro o taller ]etlag,
dirixido polo artista Carlos Ca,
pelán. Representante da arte
latinoamericana, rnergullado
na pintura, escritura, escultura
e nas instalacións, Capelán na,
ceu en Montevideo hai
cincuenta e dous anos. O
termo ]etlag define neste taller
o sentimento de falta de iden,
tidade do individuo no mundo
globalizado e este o tema sobre
o que van traballar os partici,
pantes no taller. Un grupo de
estudantes de Bergen, Noruega,
alunos do artista, serán convi,
dados a participar no taller. A
folla de inscrición pode
·recollerse e entregarse no
CGAC ant.es do Venres 8 de
Seternbro xunto a un curricu,
lum vitae, dossier e fotocópia
do DNI.•

llli A Orquestra

Sinfónica pecha
o Millenium
Pechou o Compostela Millenium
o Martes 29 de Agosto coa actua,
ción no Auditório da Orquestra
Sinfónica de Galicia xunto á co,
ral Andra Mari de Renteria. Re,
mataban vintesete dias de progra,
rnación dun festival que, segundo
o seu director, Xosé Denis, apor,
tou "unha oferta completamente
diferente a todo o que se está a fa,
cer". O mes de Agosto acolleu
unha esttea de Michael Nyrnan,
a chegada de Robert Wilson con
Isabella Rosellini, o diálogo cul,
rural que abriu a Prémio Nobel
da Paz Rigoberta Menchú e unha
mostra de danza xaponesa.
Segundo o balance da organiza,
ción, cen mil persoas acudiron
aos actos <leste Millenium. +

lurn, este enviado da Unesco
quedou abraiado coa estrutura de
libros, unha idea que reforza a
campaña para que a muralla sexa
declarada Património da Huma,
nidade. Por outra parte,
representantes da escala de gaitas
Buxaina, de Metátese Teatro e a
Orde de Donas e Cabaleiros do
Priorato de Vilar das Donas con,
tribuiron ao Cumulum aportan,
do libros o Sábado 26. •

• Pontevedra
recupera o ar
medieval
Con sete séculas de história tras
de si, o concello de Pontevedra
recupera a feira franca, que se

CGACcon
Carlos Capelán
Cartier-Bresson.

O Sábado 26 de Agosto foi o úl,
timo dia da visita a Lugo dun re,
presentante da Unesco, que co,
ñeceu a muralla e o proxecto Cu,
mulum, polo que o monumento
está a ser cuberto con libros. Se,
gundo os promotores do Cumu,

•Alengañao
certame Galicia
Sonsfolk
O grupo Alen de Vigo acadou o
prirneiro prémio no Certame Ga,
licia Sonsfolk na final que e ce,
lebrou o 26 de Agosto na praza
da Ferrería en Pontevedra. Catro
grupos competían este dia polo
prémio. O gafiador do certame
gravará un CD e os tres finalistas
compartirán disco. O certame eg,
taba convocado pola compañia
discográfica Sons Galiza, en cola,
boración cos concellos de Xinzo
de Límia, Pobra de T rives,
Sárria, Ferrol, Pontevedra, o Iga,
em e Estrella Galicia. Esta foi a
segunela edición do certame que .
percura descobrir novas valores
da música galega. •

• Interferéru:ias,
festival pop rock
en Ferrol
O Sábado 2 de Seternbro
celebrase no parque Reina Sofia
de Ferrol o prirneiro festival "In,
terferéncias", qu~ organiza a
concelleria de Mocidade co áni,
rno de apoiar aos grupos locais e·
reunir a público de todas as ida,
des. Coa idea de continuidade o .
festival leva este ano corno lema
"Ferrol,T ernor" e nel participan
sete bandas: El Fantasma del Pa,

•Un representante
da Unesco visita
o proxecto
Cumulum

•]etlag, taller no

Dirixido a un público heterero,
xéno interesado en traballar
con rnéios plásticos, vai desen,

Bosque Animado

raiso, MacQueen, Bus Doctors,
Horus, Window Pane, Mundos
Paralelos e La Nev Dica. A entra,
Luis Bará.

da é libre e o orzamento, que pa,
sa de un millón de pesetas, é asu,
mido pola concelleria. •
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na cabeceira deste livro umha
auto,poética corn a que ela .mes,
m2\ se nos apresenta e facilita al,
guffihas claves como motiva\'.-om
para a leitura da sua poesía:

Unha flor
carnosa
sobresaíndo
entre
.
carql!etxas

"Estou segura de que os poemas
son tamén o resultado da miña vi,
da, de criarme no mundo rural, de
ser unha grande escoitadora das
historias reais, máxicas e tráxicas
que contaban os máis vellos, de vi,
venciar case todo a través da emo,
ción e de amar a natureza até o
ponto de sentir no meu corpo os
seus propios latexos".

Tllulo: Ámame en por min.
Autora: Medos Romero.
Edita: Espiral Maior.

Umha área montanhosa entre
os vértices dum triángulo forma,
do palas vilas de Ortigueira, As
Pontes e Viveiro. Aí está a Serra
Faladora, de resonáncias míti,
cas, regada polos rios Eume e
Sor. Como tantas outras comar,
cas de alta montanha, um lugar
esquecido até que entidades
exógenas albiscárom todas as
possibilidades de obterem, sem
umha m(nima contrapresta\'.om,
suculentos benefícios econó,
micos. Ocorreu antes, ern pleno
franquismo, quando chegou o
Patronato Forestal do Estado e
acorre do mesmo jeito hoje ao
chegarem as rnultinacionais dos
parques eólicos na procura do
lucro rápido numha t~rra que se,
melha nom pertencer a nin,
guém.
Ultirnamente este cordal man,
tanhoso está também de actuali,
dade por um motivo bem dife,
rente, como é a sua dignifi,
ca\'.Offi desde a literatura escrita.
Uns anos atrás a Editorial Gala,
xia resgatou um diário de Uxío
Carré Alvarellos, escrito quando
o próprio polígrafo viajou desde
A Corunha a paróquia das
Granhas do Sor para assistir ao
enterramento dum familiar. Era
Abril de 1948 e o viageiro dei,

xou constáncia do itinerário
percorrido, dos horários e dos
pre\'.-OS do transporte público, da
alimenta\'.om em fondas e casas
particulares e mesmo dos costu,
mes típicos dos lugares por onde
foi passando. Num plano mais.
testemunhal, Xosé Luís Méndez
Ferrín introduziu duas persona,
gens destas terras em No ventre
do silencio com o que ganhara o
prémiode narrativa do Eixo
Atlántico. No mesmo ano hou,
vo ainda mais navidades no
mesmo sentido, porque Hixinio
Puentes Novo, um mestre do
porto do Barqueiro, fixo,se em
Viveiro com o prémi:o Pastor
Díaz de narrativa com a história
de Mamede Casanova, T oríbio,
célebre bandoleiro originário
deste mesmo lugar a que nos es,
tamos referindo.
Em 1998 Medos Romero -umha
filha deste cordal montañoso até
entom quase desconhecida no
panorama literário, arriscou,se á
auto,edi\'.om e deu a conhecer
Rendéome no tempo, umha obra
poética de plena integra\'.om com
a T erra. A própria autora incluí

Estas palavras norn sorn o fruto
de nengum artifício literário.
Medos Romero nasceu nos pri,
meiros alvores dos sessenta em
Soomede, no concelho das Pon,
tes, e a sua infáncia transcorreu
num remanso do terreo costent~
que discorre entre o Pico Caxa,
do e um encoro de Endesa, em
pleno cora\'.om da serra. Rendéo,
me no tempo é resultado dumha
escrita desde dentro, por isso nom
é só a autora
quern sente os
"latexos da
Terra". Tam,
bém os sentí, ,.
mas
com E esta umha
emo\'.-orn no . poesia
nosso próprio profunda.me
corpo os que
.
. l
nos identifi, nte vivencia
camos com as e, portanto,
experiencias está
desprendidas
deste conjun, encardinada
to de "poemas no lugarem
paridos no so, que autora
sega, despois temas suas
de tanta dor".

raízes.

No passado
outono che,
gou,nos a se,
gunda entrega lírica -unha con,
tinuidade da anterior- desta en,
fermeira da Residencia "Arqui,

tecto Marcide" de Ferrol. O no,
vo livro titúlase Ámome en por
min e publica,se com o esmero
editorial de Espiral Maior. Sorn
sessenta e um poemas estrutura,
dos em dous capítulos: "A fonte
dos ameneiros" e "Ámame en
por rnin".
O poema que abre o livro é um
verdadeiro pórtico, urn antecipo
do que vai vir mais tarde. Pri,
rneiro observarnos umha panorá,
mica geral do país e sem rnais
preámbulos estarnos já submer,
sos no pleno processo de madu,
ra\'.om durn ser humano 'º trán,
sito da infáncia a adolescencia,
entre . os protagonistas dum
mundo que esvaece. É o mundo
das maos escravas que cultivam
o centeio, rarearn o trigo, segam
um carro de. alcacer, dorninarn
urn cavalo ou acalentam um me,
ninho para que durma um sano
longo no cómaro entretanto a
sua gente planta ou apanha,as
patacas ou fai a sernenteira. E a
paisagem do monte matizado
por lugares dispersos, com casas
velhas de pedra descuidada e to,
das elas cobertas de lousas rnou,
ras. A escritora ve,o deste jeito:

Pinguelas vellas de casas mauras
confundidas coa paisaxe do monte
xurrando augas con tonas
de terciopelo verde.
Fíos da luz dos muíños do rego.
Follas das ventás xa descoridas.
Puxigos abateados polo vento
dos olvidos.
A voz poética ferninina corres,
pande a umha mulher madura as,
sentada no mundo urbano, que
regressa ,umhas vezes físicamente
e outras ern sonhos, ao seu paraíso
originário. O poema ·que fecha a
primeira parte, alérn de reiterar as
coordenadas espácio,temporais,
nos dous últimos versos revela,
nos o desdobramento entre prota,
gonista e portadora da palavra:
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Tres ensaios sobre ·
labregos
O libro Labregos insubmisos recolle
tres ensaios cuxo fio comun é. o mundo
rural na primeira metade do século pasado. Carlos Velasco, autor do traballo
e profesor na universidade da Coruña,
analiza os conflitos xudiciais dos labregos pala titul!lfidade da propr'iedade, os
litíxios polos montes e auga, e o sistema de prisións da época. Editado en
Laiovento, este volume é o resultado
dunha década
de
investigación.
Para Velasco, os
problemás
que pade3brt~gos
cen os la,
insu.bmisns
bregos hoxendia responden á
conclusión
de que "a
luita pola
(.MÓ~t'r.tó
dignidade e
· pola vida
continua".+

- ·-

Versos para a amiga
"Hoxe tócame balance/ e resultan / das
. dúas centas trinteseis mil / cinco centas vinte / últimas horas da miña vida /
tan só / dúas ce~tas trintecinco mil /
setecentas catro /pasadas / a carón de
ti./ Non lle per·
dono ávida/
esas oitocentas
dezaseis horas /
perdidas / fóra
d~ ~úa presencia . Versos
para Aurora é
a proclamación
poética da liberdade de
amar de Andrés Pociña,
profesor e estudoso que
®» ;'.:~ . . ,;:._,.,.,"(>" ......
reside desde
anos atrás en
Granada. ESta sua primeira incursión
na lírica conta cun prólogo de Luz Pozo e está publicada en Ediciós do Castro.+

O sopro do pavo

NARRATIVA

Hixinio Puentes

Ao redor da gaita hai unha chea de histórias·e lendas; é un instrumento que
acompaña as celebracións do país e que
ten significados diversos nas dife- ·
rentes culturas. Sá~~

beo Osear

Alento de gaita
Losada, que
!) Só~i ( G :1 Ufi :.;t; bO
asinaAlen,
to de gaita.
O sopro
dun povo,
en Toxosou,
tos, un traballo de divulgación sobre
a raigame do
mundo da
gaita na sociedade. Recolle
tamén nos últimos capítulos polémicas dos últimos
anos como "a guerra das gaitas" e testemuñas dos novos valores galegos. +

\ll

Siza explica

a sua obra
lmagin~r a evidencia é un libro.asina-

do por Alvaro Siza no que explica
através de diferentes artigos as suas
obras arquitectónicas máis relevantes.
O arquitecto explica os porques e as
solucións dadas ás tarefas que lle encbmendaron na recuperación do Chiado
de Lisboa ou na construción de dous
centros de arte contemporánea en
Compostela e Porto. Publicado por
Edi~oes 70.t

\.
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Ü COQdeL
Nun só recardo
vén o tento do antonte,
no mesmo sobrado frío,
aló, na mesma fraga,
nos netos dos mesmos paxaros,
no illó das mesmas augas.
Tamén os mesmos camiños.
Só eu, xa non mesma,
evocando todo aquel sol.
En "Ámome en por min" o "eu"
que evoca "todo aquel sol" do
tempo passado tem especial protagonismo. Agora lugar e gente
que o povoa estám mais difuminados . .O passado é dinámico e
na medida em que avan\:amos
na leitura dos poemas observamos umha evolu\:om graduativa
em fun\:om da metamorfose experimentada pola protagonista,
polo ritmo vital que a vai transformando. Primeiro a resposta
ao "E tu de quem es?'', imediatamente a chegada ao mundo
com o ecoar dos berros dumha
paridura dolorosa, logo as sestas
ao- abrigo das sebes, a memória
de andar no carro agarrada aos
fungueiros e os bons momentos
na companha do cam. Na etapa
de tránsito, os diversos motivos
de desassossego da adolescencia.
Agora, a proclama\:om orgolhosa de se ter feito a si mesma entre umha tribo de maos mauras,
gretadas e calhosas e momos colos campesinhos.

É esta umha poesía profundamente vivencia! e, portante, está encardinada no lugar em que
autora tem as suas raízes. Sem
embargo, isto nom é obstáculo
para que poda sentir-se com
emo\:om em todo o país. Ao lermos os libros de Medos Romero
a mente foi-se-nos ao prólogo de
Follas Novas, quando Rosalia
afirma que "As multitudes dos
nosos campos tardarán en ler estes versos", apesar de serem elas
as destinatarias ideais.
Poesia escrita num código puro. O
léxico pode po_r vezes resultar algo
distante por nom ser freqüente na
lingua literária de uso comúm, no
entanto este non é un impedimento para disfrutar da sensuali_dade, do sentimento de rebeldía
ou de soidade a que nos convida
cóm paixom a sua_autora.+
BERNARDO

trovadoresca através dos
animais ( ou supostos ;:i.nimais, pois afinal non fica
tan claro que todo sexa o
que parece). Unha ·idea semellante vén orientando
estoutra obra sobre a que
nos debruzamos, a cal, por
cerro, fo¡ prémio Espiral
Maior de Ensaio na sua segunda edición. O eixo <leste ensaio aclara-se entre as
parénteses que o subtitulan: a interpretación nominal na literatura- trovadoresca vai ser motivo de reflexión e, asi mesmo, escusa para unha andaina ricamente digresiva polas nosas
ráíces culturais.

rais". Nestas releituras o
autor tenta sempre "manter o instábel equilibrio entre ser unha (re)invención
da escrita daqueles tempos
recuados e non producir a
(re)invención daqueles
tempos recuados pola escrita" (p. 154 ).

No itinerário proposto,
son maioritários os convites á reflexión, fronte ás
escasas afirmacións taxativas. Á persoa leitora fornecense-lle dados, dúbidas
e posíbeis interpretacións.
Abren-se portas que fan Carlos Paulo Martínez Pereiro
crecer o interese pola nosa
literatura medieval, moitísimo
cada cantiga, sen se veren na
máis dinámica (e mesmo entrenecesidade de re-leren a obra
tida) do que pudese semellar pocada vez que lles xurda unha
lo xeito en que é aprendida en
dúbida concreta. Porén, podemoitos coléxios .e institutos.
mos-lle garantir ao público que
se achegue a esta obra sen ter
Cara ao final
un especial agarimo por esta
do libro, o guia
etapa da nosa história literária
fai-confidente Un bon "
que no decorrer destas páxinas
ao público lei- billete para
irá adquirindo unha nova perstor do seu tepectiva ao respeito.
mor: Non sexa · viaxar á
que,
neste Idade Média
Asentando-se nun bon coñeciabrir portas pormeio
mento dos estudos medievais, es-ou neste mate profesor da Universidade da
licioso albiscar dunha
Coruña non só compéndia e fai
polo ollo da escolle ita
máis acesíbeis ao público unha
pechadura- revisitación
série de xogos nominais xa apreestexa a actuar
,sentados en publicacións espedosnosos
do mesmo xeiciali~adas, senón que tarnén
to que aquel textos
(re)interpreta de xeito orixinal
home do sécu- literários
algunhas composicións; ehtre eslo XVII que nese período
tas, unha das que máis chamou a
decifraba a Xéat_e nción a quen isto subscrebe
nese bíblica histórico.
foi a referida á cantiga de Martín
achando unha
Soarez "Pero non fui a Ultramar"
referéncia se(pp. 160-7), onde se len (ou se
xual detrás de
descobren?) novos sentidos para
cada símbolo. Ben sabemos que
a sátira, non meramente "liteneste caso non é así, e que pagan a
pena esas hipótesés ás veces arriscadas, mais sempre suxestivas, pois
están a loitar contra a fosilización
da nosa lírica medieval.

Ainda que non sexa máis
que unha anécdota no que
é o total do libro, debemos
deixar constáncia da nosa
disconformidade coa linguaxe descoidada que se
emprega á hora de fular das
relacións sexuais, especialmente as proscritas polo rexime vixente. Certo é que
o fai cunha tenzón humo- ·
rística, e mesmo levado po. las próprias cantigas, velada ou disfemicamente obscenas. Porén, o que se "lo- ·
gra" é cair no prexuízo e na
imprecisión. Igualmente,
non compartimos a sua visión sobre o "políticamente
correcto", necesariamente
superábel, desde logo, mais non á
custa dunha obsesiva masculinización da persoa leitora. Contodo,. ainda que non coincidamos
con algunhas saídas que se dan
nestas cuestións tanxenciais no
ensaio, non deixa de ser de agradecer a problematización reflexiva <lestes ternas de xénero e sexo,
tanto dunha perspectiva funcionalmente comunicativa como (o
que é máis importante) interpretativa.
T eña-se ou non o priviléxio de
estar de vacacións, A indócil liberdade de nomear é un bon billete para viaxar á Idade Média
por meio dunha escolleita revisitación dos nosos textos literários nese período histórico. Estamos perante un exercício de aggiornamento para as cantigas e,
tamén, para nós, tan necesitados
como andamos de valorar desprexuizadamente a tradición ar- .
tística que herdamos.+

Indócil leitura
donoso
trovadorismo
TllUloc A indócil liberdade de nomear (Por volta
da interpretatio nominis na literatura trovadoresca.
Autor: Carlos Paulo Martínez Pereiro.
Edita: Espiral Maior.

Nen as cantigas de amigo son tan
inocentes nen o sentido das cantigas que nos parecen de mal.dizer
é tan descoberto. Xa hai tempo
que Carlos Paul9 Martínez Pereiro persiste no 'e mpeño de demonstrar-nos que o noso corpus
cancioneiril medieval non é un~
ha relíquia intocábel. Na sua Natura das animalhas (A Nasa Terra,
Vigo, 1996) xa entregara ao público unha lúdica e, a un tempo,
erudita guia de viaxe pola lírica

r

Carnaval de
.
cine con

Caetano Veloso
Tllub Orfeu (BSO da pelírnla de Carla; Diegues.
Autor: Caetano Veloso.
Edita: Natasha Records.

Cunha explosión de carnaval arranca a
banda sonora que Caetano V eloso preparou para a última füa do director
Carlos Diegues, Orfeu; que se ven de
estrear na carteleira galega. Unha explosión que deixa espazo ás melodias
suaves para rematar cos remixes de peche do disco. Coma sempre, a
elegií.ncia de
Veloso acompaña a unha filme que extrae
poesía do mundo das favelas,
das que, sinala
Diegues, "sae
moita arte". A
música de Caetano Veloso -quen

Xomal transfronteirizo entre
Galiza e Norte de Portugal
N 2 18. Xuño de 2000.
Dirixe: Antón Xil.
Edita: Filmagal.
Prezo: 200 ptas.

As infonnacións máis sobresalientes da
comarca do Baixo Mifio e da rexión do
Minho portuguesa pasan polas páxinas
desta publicación. En relación a Tui, dáse
canta dos perigos que para a catalogación
desta vila como património da humanidade ten a actitude pasiva do seu consistório. De Valen~a chegan informacións
sobre a sua mostra anual, Expovalern;a.
António Reguera, presidente da Confederación Luso-Galaica explica, nunha reportaxe, cales son os parámetros que se
deben seguir na colaboración turfstica
entre ambas as beiras do gran ria.+

O Periódico de Xailas
e Costa da Marte
Maio de 2000.
Dirixe: Xosé Manuel Lema.

Eaita: Radio Gestión Publicidad.
Prezo: 200 pesetas.

Na sección adicada aos alcaldes, tócalle a
quenda a Xosé Ma,nuel García, rexedor
do concello de Camota, quen confesa
que está na política para poder levar á sociedade algunhas das suas ideas nacionalistas. O alcalde de Camariñas, Xoán
Bautista Santos, reclama apoio da Xunra
de Gali.za para poñer en marcha os seus
máis importantes proxectos, como a reabilitación do castelo da vila. •

El PF.RlódlCQ Qf

C

XAllAS

STA dA MORTE

.CARLOS MANUEL CALLON

Compostelán

PE~ABADE

Este percurso polos equívocos
onomásticos fai-se, desde que
comeza, ben ameno. Asi, non é
difícil que nos caía o queixo ao
repararmos nos enxeñosos procedimeil tos para (en/des)cobrir
á Elvira agachada no meio
dunha cantiga, ou que debuxemos un sorriso ao sabermos das
andanzas do heterodoxo Corpo
Delgado que canta Rodriguiz
de Calleiros. Contado, a mestura entre 'o nível divulgativo para o grande público a conquistar- e o máis especializado que é o requerido polo leitorado potencial, xa familiarizado
con esta lírica - é menos <;:onseguida nesta obra do que no bestiário dé 1996. Estas últimas
leitoras e leitores demandarán,
con certeza, listaxes como as
das páxinas 80 e ss. ou, tamén,
a nota editorial que, ambiguamente, Martínez Pereiro cualifica como "(in)escusábel".
Mais tamén botarán en falta
que no índice final se asinalen
as páxinas en que se cómenta

Minho informativo

aparece cantando nunha escena da fita- leva a visualizar ese carnaval cheo
dé cor e Felicidade, como mostra o tftulo do tema interpretado por Maria Luiza Jobim. Xúntase Veloso tamén con
Gabriel O Pensador, un dos máis famosos rapeiros ño Brasil, que compón e
interpreta tamén O enredo de Orfeu ou
a Hist6ria do carnaval carioca. Recupera
asimesmo dous temas da película que
Marcel Camus realizou no ano 59 Orfeo Negro sobre o carnaval de Ria.
Veloso xa asumira a parte musical na
anterior fita de Diegues, o director máís
coñecido e recoñecido do pafs, Tieta do
Agreste, e desta vez, embarcouse na recriación nun mito o de Orfeo, do que
considera que describe ben o espíritu
dos brasileiros. Refirese o músico,
-acompañado nas labores de produción por
Arto Lindsay- ao gasto pala vida e polos
sentidos, encarnados
no protagonista da fita, compositor dunha
escala de samba nas
favelas, que gaña o
concurso do carnaval
ao tempo que se namora con paixón
dunha moza recén
chegada a Ria.•

Magazine socio-cultural do Mundo
Nº 93. Xullo-Agosro de 2000.
Dirixe: Pilar Comesaña.
Edita: Finisterre.
Prezo: De balde.

A cidade compostelá viviu no mes de
Agosto que agora vai dicindo adeus o Festival Millenium, que conseguiu axuntar na
capital galega o máis interesante da cultura contemporánea. Robert Wilson
apresentou a sua obra The days befare.
Chévere e Matarile Teatro mostraron as
suas últimas criacións. Noutra arde de
causas, Pacocho Corbeira perfila a identidade do gaiteiro Xosé Manuel Budifio e
Concha Ares retrata o dramaturgo lisboeta_ ,_ __ __,,,,
José Martins. A arte culinária de Pedro
Roca centra a actualidade da g::istronomia.
A contraportada correspóndelle a Isabella
Rosellini, actriz fetiche na obra de Wilson
e rutilante estrela, nacida doutras estrelas,
como seu pai, Roberto Rosellini e a sua
nai, lngrid Bergman. •
..........
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As duas exclusións das mulleres na escrita
A .Breve.historia feminista de la literatura española recolle no último volume
o estudo das autoras galegas

fiCC1óN

toda literata para alcanzar un público leitor, buscou e recoñeceu
influéncias femininas, soñou algunha vez cunha comunidade de
mulleres e até admirou, como as
inglesas, a Sir Walter Scott e Byron polo que significaban de rebelión, liberdade de movimento,
expresión da sensualidade (mesmo a feminina).

*C.V.

A xeira comeza con Rosalia,
poderoso nome presente en todas elas. Xohana Torres e Maria Xosé Queizán son as máis
referenciadas, autÓras en todos
os xéneros e comprometidas
cunha escrita en feminino.
Despois os nomes multiplícanse, con maior ou menor velocidade. A Breve historia feminis-

1. ÜN PAIS DE BRÉTEMA

2. TEN O SEU PUNTO
A FRESCA ROSA
Xosé Queizán
Xerais

M~

Idea dunha "escrita matrilineal"
a partir de Rosalia que tamén
mantén Carme Blanco no estudo que a fai protagonista de
"dous movimentos culturais descolonizadores, o que afecta á comunidade galaica e o que répercute especialmente sobre o sexo
feminino" e que a converten en
"nai simbólica" coa que dialogan as xeracións vindeiras.

ta de la literatura española
(Anthropos), coordenada por
Iris Zavala analisa no seu sexto
volume á literatura galega. Ao
cargo de Maria Xesus Fariña e
Beatriz Suárez Briones, o estado recolle traballos de Kathlenn March, Carme Blanco,
Helena González, Mónica Bar
e Camino N oia.

4. Ü ESPELLO DO SERAN
Otero Pedraio
Galaxia

5.

REMINISCENCIAS DE

BoB DYLAN
Xosé Antonio Moreno

O estudo analisa a escrita de mulleres a través dos xéneros literarios. A desigual sorte que se
aprécia no acontecer histórico
explica tamén o máis dilatado da
análise da criación poética dentro da história coordenada por
Iris Zavala que, no último volume publicado, se abre ás outras
línguas peninsulares fóra do español. Dobremente minorizadas
-en canto escritoras en galega e
en canto mulleres- , ao dicer das
coordenadoras, é na poesía onde
se teñen deitado máis número de
sinaturas femininas, &ente a unha preséncia minoritária de drarnaturgas e narradoras.
E retorna Kathlenn Marcha leitura da Rosalia feminista, unha
reivindicación necesária, ao seu
ver, xa que "a non continuidade
ó vai permitir que e valva á comodí irna irnaxe dunha santiña
choromiqu ira, a Rosalia simbolizada 'nunha flor, a rosa ou camélia que ad ma a almofada no
u 1eit de ag nia Casa-Mu eu
de Ro alia, lugar en perigo de ser
recol nizado por un, esta vez si,
rezagad r rnanti rno". Leitura
críticas tardías dunha poeta que,
egundo March, "cuestionou e
enxuiciou a maneira na que as
nenas eran educada , utilizou as
consabidas estratéxia de case

Contra a escrita do cánon

M2 Xosé Queizán.

Pero Helena González caída que
a figura poderosa de Rosalia non
ahonda para explicar a rica preséncia das mulleres na poesía. A
nova poesia de mulleres construese, segundo González, pola
"ruptura dos modos, que as poetas convertiron en estratéxia
discursiva máis característica e
dúctil para unha escrita diferenciada, xa que permite infiltrar
na convención literária as experiéncias marxinadas da muller e
falar con voz desobediente".
Defende asi no seu discurso que
as posiblidades de transformación da poesia, en especial en
canto rutura de lindes dos xéneros, é a que aproveitaron -e
aproveitan- as mulleres para
oferecer unha poesía distinta,
enfrontada á escrita canónica.
Rutura que se fai extensiva á
língua e a sua ordenación producindo unha "linguaxe quebrada
e as asociacións insólitas que
aparecen en Maria Mariño, Xohana Torres, Chus Pato, Anxos
Romeo .. . ". Esnaquizamento
poís, nas poetas, dos modelos
dominantes nunha obra que no
transcorrer histórico se foi apresentando coma propostas que
"arremeten contra a colonización de tres ámbitos importan-

tes: o xenériCo, o discursivo e o
nacional". Non dubida Helena
González en concluir coa afirmación de que "as voces das nasas mulleres estanlle permitindo
á poesía (ainda que non só elas)
que recobre seu esplendor, a
sua enorme capacidade macular,
lúdica, expresiva e emotiva, e
incluso comeza a salferir algunha poesía fe ita por homes".

Galaxia

o

A tradición patriarcal da literatura ten, na tese defendida por
Mónica Bar, un enquistamento
maior no xénero dramático.
Propostas como as de Xohana
T arres e Maria Xosé Queizán
-autoras de releváncia en todos
os xéneros ao falar de literatura
feminista- apresentan unha
"dramatúrxia subversiva" na que
a rnuller é "suxeito activo e
transgresora de certos valores
caducos imperantes". Se cativo
é o número de nemes de mulleres na literatura dramática tampouco é amplo o que aportan á
narrativa e Camino Noia busca
unha explicación pequena nómina de escritoras de narrativa.
"Como norma xeral, unha escrito~a apreséntase cando consegue
superar a proba de exporse a ser
rexeitada pala sociedade, a tra-

a

vés dun certame literário ou
dunha boa crítica. Sen dúbida,
moitas escritoras potenciais sucumben ao ·non superar ·esa proba; necesitan un apoio para a
sua autoafirmación, porque as
mulleres aprenderon a definirse
na idea que teñen· os outros delas e sobrevaloran tanto o recoñecimento como a negativa que
Hes aporte" afirma Noia, explicando unha inseguridade que se
ve acrescentada polo desánimo
que produce "a falta de .aprécio
que recebe a escrita-de mulleres". Francisca Herrera Garrido,
Pura e Dora Vázquez, Xohana
T arres, t0argarita Ledo, Xosefa
Goldar, Ursula Heinze, Marina
Mayoral, Carme Panero, Maria
Teresa Otero, Marilar Aleixandre, Luisa Villalta, Maria Gándara e N ávia Franco son as narradoras que menta Noia. "A
muller escritora en galega parte
na sua tarefa criadora dunha dobre marxinalidade: xenéi.-ka e
lingüística. Superar esas duas barreiras non foi unha empresa fácil, ainda que, en ocasións, fara
o motor da criación", explica
Camiño Noia mentras aventura
que, a cada pouco, aumentarán
as novelas asinadas por
mulleres.+

NoN fiCC1óN
1. GUIA DOS CASTROS DE
GALICIA
Rafael Dorribo Cao e
Manuel Reb~redo Paxe~
DoCúmio

2. XACEMENTOS
ARQUEOLÓXICOS DE GALICiA
Pilar Barciela Garrido e Eusébio R. Seara
Xerais
3.·HlsTORIA DE GALICIA
Pepe Carreiro
A Nasa Terra

4. ESTRUTURA ECONOMICA
DE GALICIA
Xoaquín F. Leiceaga/Edelmiro L. Iglesias
'Laiovento

5. MANUEL MERA
Xan Leira

Xerais
Librarías consultadas:
Cartabón (Vigo). Coucciro (A Coru11a). Michclc11a (Pontcvcdra).
Pcdrcirn (Santiago). Souto (Lugo).
TorgH (Ourcnsc).

Os Cadernos de Teatro reviven cinco anos despois
Tres mulleres tras os
barrotes. Un intelectual, un político e uh
xornalistas contribuen á trama na cadea. Mumias no país
Foron 105 volumes os que saide Luzetro (peza en
ron baixo o título de Cadernos
de Teatro, até que en 1995' se
duas zornadas e un epílogo non optativo) é o
interrumpira a sua edición.
Máis de cen números imprestítulo da obra de
Henrique Rabuñal
cindíbeis para avaliar o estado
que se publica nestes
da criación dramática do país
desde 1979. Agora estes Cader- . novas cademos e que
foi escrita ~n 1993.
nos de Teatro reviven na sua
Es trea a colección
segunda época, co apoio. do
lgaem, co mesmo director do . xunto a Crisálidas, de
Xesus Pisón, un conproxecto, Francisco Pillado, e
xun to de artigos, altamén coordenador, o actor e
guns d.eles inéditos,
director Manuel Lourenzo. O
que ainda non atopaIgaern comprométese a distriran un soporte adecuado para
buílos non só entre as xentes
do teatro senón nos centros de • lerse en conxunto desde a desaparición dos cadernos impulsaensino.
Inaugúrase a segunda época con
Crisálidas, de Xesus Pisón, e Mumias no país de Luzetro, de Henrique Rabuñal

1

tagonistas encarceradas de Rabuñal están
retratadas por An~
Pillado.

1

dos pola Escola Dramática Galega. ·o mesmo Pisón ilustra este
volume mentres que as tres pro-

.A nova etapa, segundo os seus promotores, vai abondar nos
critérios da anterior:
publicacíón de obras ·
breves de autores galegas, traducións de
dramaturgos extranxeiros e artigas ou traballos sobre o mundo
do teatro . Non se
queren deixar de lado
apartados técnicos relacionados coas artes
escénicas: arnbientacións, escenografías ou iluminacións, e intentaranse recuperar
edicións esgotadas de autores

clásicos galegos, sempre que se
adapten á brevidade do formato.
Esta característica que para o
lgaem supón a diferéncia coas
edicións convencionais "dificultando a difusión", ten, en' troques, a avantaxe de resultar
atractiva para os ciclos de ensino que traballan na actividade
teatral. Tanto Pillado como
Lourenzo esperan tamén que as
pezas publicadas cheguen a ser
incluídas no repertório das compañias galegas.
Máis compromisos do Igaem:
cinco títulos anuais qu,e enriquecerán o panorama de literatura dramática na Galiza, que só
atopa un oca específico para ser
impresa no Arquivo Pillado e
nos libros do Centro Dramático
que edita Xerais. +
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. A opinión, desilusionada, de que só a estadía no DoLORES VALCARCEL cabeza); comenzo do ensino obrigatorio para o
alumno de dúas linguas estranxeiras na escola a
país concernido pode garantir un resultado efi,
GUITIAN
unha edade máis tenra. A este respeito, compre
caz na aprendizaxe das linguas estranxeiras e o
lembrar que desde hai máis de 30 anos son obri,
reproche implícito aos profesores das mesmas
tras sete ou cito anos de estudo na escola sen
gatorias para os alumnos franceses dúas linguas
que "eu sexa quen de desenvolverme lingüísti,
estranxeiras no secundario (e na maioría dos
países europeos desenvolvidos) e que cada insti,
camente no país donde se fala", oculta aspectos
tuto gozou tradicionalmente en Francia dun
fundamentais con relación ao ensino e á apren,
abano de linguas estranxeiras superior a tres,
dizaxe das mesmas. En primeiro lugar, que se
trata fundamentalmente dun asunto de motiva,
chegando a cinco nas cidades e sobre todo nos
ihstitutos dos centros das cidades ( ! ), codiciados
ción, xa sexa suscitado polo descubrimento dos
outros ou polo propio estatuto da disciplina no
precisamente por esta oferta.
medio escolar. Quen non ten topado con angló,
fonos que tendo residido a maior parte da súa cando se solta a
Así que, cando unha pensa na miseria dos nasos
vida no estranxeiro son incapaces de articular
centros a este respeito non é de estrañar que
fa lar
palabra compren~íbeY·e, asimesmo, calquer pro,
xurdan revindicacións de carácter laboral mal
fesor de lingua estranxeira da antiga Unión So, intelixibelmente disimuladas de loita a prol do "ben comun" por
viética, sen estadía nengunha no corresponden,
parte dos licenciados de alemán,- por exemplo,
pode chegar a
te país, era un modelo imbatíbel no uso da lin,
que polo que ·parece non pretenden cohabitar
. gua estandar. Existirá algún proxenitor preocu, ter 20. 000 horas dentro dun abano de linguas estranxeiras senón
pado polo· tema que non teña reparado neste
de exposición á que desapareza o francés no secundario en bene,
fido do alemán, baseando os seus argumentos
feito: cando manda un fillo ás clases particulares
lingua, un
de inglés con nativos, garántenlle 10 alumnos
nunha pretendida superioridade numéri~a dos
por gffipo -as novas metodoloxías que preten,
alumno ao final falantes desa lingua en Europa. Aconsellaria,
den a autonomía total do alumno e o ordenador
moslles de boa gana que entraran nos institutos
da secundaria
como mestre aínda teñen que demostrar que,
alemáns e observaran.
ademais de caras son eficaces. Nos institutos pode non chegar ·
españois superáronse sempre os 30 alumnos por · ás 800 horas de
O mesmo acorre co portugués, aínda que os li,
grupo nas clases de inglés.
cenciados en galego,portugués tiveron _de mo,
exposición
· mento máis serte, algunhas voces reclaman o
Hoxendía, unha gran parte da poboación ten
ensino de portugués non corno lingua identita,
escolar"
tido contacto escolar coas linguas estranxeiras
ria ou utilitaria para os galegas, senón no nome
e comproba a súa incapacidade en relación aos
da pedagoxía (!). Véxase esta pérola tirada da
revista Animal, nº 8 inverno 2000. Edicións Po,
falantes nativos. Como afirma Fran9ois Mona,
teil, esa insatisfacción agrávase se se compara a
sitivas: "a preponderancia nos colexios e institutos
materia con outras que poden simplificar o seu
do idioma francés sobre o portugués ten difícil expli,
estudo en unidades menos complexas. Unha
cación desde o punto de vista pedagóxico, pero sí
materia científica no ensino secundario ten
administrativo, de dereitos laborais". O redactor
de Animal informa de que nalgúns -centros gale,
pouco que ver co estado desa ciencia do mesmo
nome, pero todo o mundo pensa que é unha
gos es$ a introducir o portugués "conseguendo
mostra do vasto campo. -Un alumno síntese bon
facelo como materia optativa non como lingua es,
en física se satisface as esixencias escolares e
tranxeira" Pero como pensa, lago, o editor que
non se compara aos físicos profesionais. A }in,
sobrevive o francés, na prática, senon corno ma,
gua estranxeira aparece como unha espiral sen
teria optativa! lso sí, parece que o articulista se
fin, como un abismo sen fondo que require un
decatou de que unha lingua estranxeira con
esforzo tantálico. E desde logo, o alumno non
anos por diante de estudio continuado, sobrevi,
dubida, e con algunha razón, en mantei a com,
ve incómodamente neste sistema educativo coparación cos nativos. Outro -dos fantasmas co,
mo optativa a ~arón doutras materias igualmen,
lectivos neste campo é o do bilingüismo, polo
te opdonais, pero sen progresión disciplinar,
que se está fomentando a aprendizaxe das lin,
que o alumno só pode cursar un ano e polo tan,
guas estranxeiras en édades máis tempérás nal,;.
to sen esixencia real, xeralmente con progra,
gúns sistemas educativos, ás veces esquecendo
mas oficiais lixeiriños que ás veces nen se respe,
que o auténtico bilingüismo é resultado dunha
tan. Dúas posturas pode adoptar o profesor de
historia persoal.
segunda lingua estranxeira -sobre todo nos ins,
titutos de extrarradio: poñerllo moi doado ao
\
No tocante á aprendizaxe das linguas estran,
alumno, isto é, mínima esixencia, 100% lúdico,
• xeiras, sobre todo no medio institucional, cada,
ANA PILLADO
quén debería saber limitar os obxetivos valoran,
do en primeiro lugar a capacidade de compren,
der ao interlocutor (máis alá desa variedade do
inglés usada nos aeroportos e hoteis interna,
cionais} sen excesiva preocupación perfeccio,
nista pero sabendo interpretar a natureza e as
funcións dos elementos lingúísticos. A opinión
pública debe renunciar a intentar buscar a solu,
ción máxica para transformar aos fillos en bilin,
gües. Velaiquí un dato que ainda que non moi
pertinente, pode inspirar un pouco de pruden,
cia á hora de fixar obxetivos: un nene cando se
salta a falar intelixibelmente pode chegar a ter
20.000 horas de exposición á lingua, un alumno
ao final da secundaria pode non chegar ás 800
horas de exposición, escolar.

'Unneno

"'·

.

• O CASO FRANCÉS. Sen embargo nunha,
perspectiva de política educativa contrastiva, e
polo que se refire a estes e outros aspectos rela,
donados, pode ser interesante lembrar as pro,
postas do ministro de educación francés, Jack
Lang, feítas na clausura do 10ª Congreso mun,
dial de profesores de francés da Fédération In;
temationale des Professeurs de Frartfais, celebrado
recientemente en Paris e qtie, segundo afirmou,
serán levadas á prática este próximo curso. Me,
llora da lectura e escritura; clases de recupera,
ción e clases particulares gratuitas para loiiar
contra o fracaso escolar (Francia é actualmente
un dos estados europeos con menos fracaso es,
colar, contrariamente a España que se sitúa á

~

.

•

incluidos os penosos e cargantes intercambios
repetidos que poucos país estarían dispostos a
ofrecer aos seus propios fillos se eles tiveran que
repetnos ano tras ano ou, pola contra, arriscarte
a ficar sen alumnos, pois neste orixinal sistema,
son dabondo catro amigos que voten a proposta
dentro do centro para que neste floreza o máis
impresionante mercado de optativas descoñeci,
do na Europa da que formamos parte. Non vaia
pensar, lector, que un departamento dun insti,
tuto, constituido arredor dunha única materia,
case sempre obrigatoria, se ocupa só desa mate,
ria, pode chegar a acaparar varias optativas, se,
gundo votos, e ofertar tal obrigatoria como op,
tativa variando o programa aos alumnos que
queiran escollela que, naturalmente, serán
aqueles escolares que xa se sinten fortes na ma,
teria -de por sí selectiva. Para os dernais, que
paguen clases particulares se queren .recuperar.
• OFERTAS NO ENSINO. A Reforma, ademais
da febre das optativas trouxo tamén a febre do
propedéutico e ~ así como nos bacharelatos se
chega a ofertar Etica e filosofía do dereito e como
non hai profesor de matemáticas que se precie
que non clame ao ceu polo feito de que á súa
obrigatoria, convertida tamén en optativa, lle
podan estorbar outras optativas que, segundo el,
non deberían existir. Agora ben, estes gaña,
páns nunca amasaron a menor preocupación
polos nurnerosísirnos fracasados que, polas ra,
zóns que sexan, a súa materia xenera. Final,
mente, se se trata da optativa Literatura Univer;
sal, hai que telo claro, á hora de asignala a un
departamento priva o totémico dun e doutro
signo. E pouco importa que os alumnos teñan
estudiado xa, como é naturalmente de agardar,
as figuras sobranceiras nas correspondentes li,
teraturas, trátase, segundo afirman algúns -pro,
fesores e profesoras, de que se ten que saber que
formamos parte da literatura universal.

En fin, volvendo ao tema das linguas estran,
xeiras, diante das veladas revindicacións la.bu,
rais puras e duras -en tanto que laborais xustas-rnal disimuladas de "ben comun" dos licencia,
dos doutras linguas estranxeiras diferentes ás
que o aforro en costes establece, compre non
obstante indicar que, en primeiro lugar. nos sis,
temas educativos europeos, francés, alemán,
etc., non existe ningunha lingua estranxeira
concreta abrigada. Así, en Francia e Alemaña
nen sequer o inglés é obrigatorio, aínda que a
realidade social lle dea o primeiro lugar nos
centros -se facemos referencia aos países euro,
peas é seguindo un consello de Felipe Senén
que dicía públicamente non hai moito, que os
políticos españois aforrarían moito traballo erra,
do de observaren o xa probado en Europa. Por
que non se lle acorre pensar ao de Animal -xa
que semella aspirar á obrigatoriedade do portu,
gués- que a proxi.midade desa lingua na que ha,
sea a forza do seu argumento de xerarquización
pedagóxica da aprendizaxe das linguas estran,
xeiras no medio institucional, podera constituir,
cando menos, un}ia variedade da materia de ga,
lego e ter por aí cabida en toda regra. ¿Por qué é
máis duro de roer? Todo o mundo ten dereito a
ser administrador e conceptor de plans de estu,
dio e programas educativos, pero hai que estar
no allo e non meter gato por lebre.
Cando o ministro francés engadíu, na devandita
clausura, que ademais das linguas da Unión, ha,
hería presencia nos institutos franceses do ára,
be, chino e ruso -que xa a hai desde antigo da
lingua eslava, senda bastante frecuente encon,
trar, en plena guerra fría, institutos mesmo en
provincias nos que un francés ensinaba ruso
ademais dun lector soviético ... non pudemos
por menos que pensar no gran minifundio men,
tal que lle impede a algúns, que pretenden apor,
tar rnodemidade, facer xeira sen excluir. Non
cusan, sen embargo, cuestionar materias doctri,
narias, coa súa correspondente alternativa obri,
gada ( !) , que tan só teñen cabida nun sistema
educativo ao sul dos Pirineos. Porque todo o .seu
cosmopolitismo remata nesa barreira, á dereita
como á esquerda. •

A NOSA TERRA.

31 DE AGOSTO DE 2000 • N 2 950

_f\.tCº8>_DE f'.flXf>ó

27

·

.O exeffiplo de -EVáristo Correa Calderón'·
Afirmaba no precedente anaco,
contado con Juan Ramón
no que poñía O exemplo de ]osé
Jiménez, o que lle abre as
María Cast:roviejo, a evidencia de · portas de Pombo". E da ter,
que a veleidade política era o · tulia de Ramón na "antiglia
que caracterizou á maioría dos
botillería e café", pasa á ul,
homes da xeración dos Alvaros.
traista de Cansinos Asséns,
Chamo así á que tivo o seu her,
no Café Colonial na que se
ce no primeiro tercio do século,
integra plenamente, xunto
e que vai dende Álvaro de las
co poeta ourensán Xavier
Casas e Álvaro Cunqueiro; ou,
Bóveda, acudindo a ela tatros bos exemplos da miña afir,
mén os seus coterraneos Vi,
mación, que poderían multipli,
cente Risco e Euxenio
carse examinando tniudamente
Montes, onde coinciden co
o repertorio biográfico dos nosos
agora mítico Borges.
intelectuais novecentistas.
malaba alf que a veleidade,
a inmensa maioría dos ca,
os, consistía nó tránsito
dende unha posición revolucio,
naria na mocedade ata unha si,
tuación reaccionaria, ou conser,
vadora, na maturidade, que coin,
cideu niles co apoxeo do fran,
quismo. Casual confirmación do
meu aserto, coa mostra doutro
caso exemplar, foi a de que che,
gara ás miñas mans, o libro de
Xosé María González Xil, Correa
Calderón, celta, (proporcionado
tamén por Manuel Maria), gana,
dor do XIII Premio Literario An,
xel Fole, e editado pola Funda,
ción Caixa Galicia ( 1999), con,
vocadora clise premio.

•Os TEMPOS· DE AVANZADA. Subtitulase o libro Os tem,
pos de avanzada (1915, 1936) e,
en efecto, ven ser un abraiante
cúmulo de investigación heme,
rográfica e bibliográfica sobre isa
época galega, na que Evaristo
Correa Calderón xogou un pa,
pel destacadfsirno na Prensa e
nas Letras, dando proba dun ex,
cepcional poligrafismo.
O repaso dos 'incontábeis artigos
do escritor de. Baralla que men,
ciona González en moi distintas
tribunas, e os volumes que pu,
blicaba de ahondo, así coma a
súa tarefa incansable de redac,
tor, director, ou fundador de dis,
tintos xornais e. revistas, ven a
reavivir a míña lonxanísima im,
presiónde raparigo, respecto aos
primeiro ano vinte, nos que D.
Armando Cotarelo Yalledor era
o módulo da sabiduría galega e
Correa Calderón algo asi coma
o voceiro da vangarda.

P

ersistindo en min a adrni,
ración por aquil redactor
xefe de El Pueblo Gallego,
de Portela Valladares (nos anos
1925,26), cuias seccións alí, se
cadra, servíronme, prematura,
mente, de maxisterio. Quen xa
fundara en Lugo Ronsel o ano
anterior; e viña escribindo en La
Idea Moderna, de ali, dende
1915, cando contaba dezaséis
anos. Un xomal, pra rnin sor,
prendente, no que o estudante
lugués de Filosofía e Letras, na
Universidade Central, sigue co,
laborando asiduamente logo da
súa marcha a Madrid, en 191 7.

Volcando alí os seus coñeci,
mentes literarios que se enrique,
cen naquil ambente extraordi,
nario e irrepetible: o da Resi,
déncia de Estudantes, onde
coincide con tanto mozo que
axiña será famoso, e "entra en

• 0 FERVOR NACIONALISTA. Pois o ultraísmo de

mente o biógrafo do inte,
r lectual lugués. Tamén se

producia nil o tránsito do
vahgardismo político a un,
ha praxis lindante co fas,
cismo.

"O papel desenvolto polos
irmáns Correa Calder'ón
-sobre todo Evaristo e
Juan Antonio- neses pri,
meiros anos (do franquis,
mo) foi dunha gran dimen,
sión pública. O máis novo
afilióuse á Falanxe luguesa
en 1935 e Evaristo ao ano
seguinte". E o biógrafo Xil
informa ademais que xa en
Setembre do 36, Juan An,
tonio era xefe local do
Movimento: sendo seu ir,
mán maior o xefe local de
· Prensa e Propaganda e re,
dactor xefe de Azul. An,
que deixan os seus postos
" xerárquicos ao ano seguin,
te, . a colaboración literaria do
camarada Evaristo reluce río fas,
tuoso volume Laureados de Espa,
ña, xunto a de Cela, Cunqueiro
e Carlos Martínez Barbeito.

Correa e os seus paisáns se
conciliaba entón perfecta,
mente cunha forte fe gale,
guista, coma resalta J.M.G.
Xil: "Simultánea a laboura
en La Idea Moderna e a
aventura madrileña, cola,
bora Correa,Calderón en A Evaristo Correa Cálclerón
N osa T erra onde fai profe,
sión do seu fervor nacionalista".
Ilustración Española y Americana,
onde falan Cabanillas, Castelao, ·
Asi participa o inquedo Evaristo
nos mítines e outras actividades
Villar Ponte, e especialmente
das lrmandades da Fala, creando
despois, desde as columnas de El
Pueblo Gallego, no que alentaba
a de Baralla, e achegándose na
un espíritu democrático e anti,
cuestión lingiiistica á posición
ditatorial. Recolle o fruto diste
lusista de Viqueira. Ata que no
• 0 PENSAMENTO PROFUNano 19, participa, como conse,
DO. Foi, por certo, no fogar ma,
traballo xornalístico no Indice de
lleiro 2º na formación da Xu,
utopias gallegas (CIAP, Madrid,
drigalego do último onde coñe,
1929), que ainda é hoxe un va,
ventude Céltiga, de Madrid.
cin persoalmente, xa de vello, a
demécum dos nosos anceios.
D. Evaristo. Invitara o ·pulcro e
ais, ao ano seguinte, un fa,
exquisito escritor coruñés a ad,
·mirar a súa magnifica colección
.
to de estudantes galeguis,
• A EVOLUCION IDEOLOXItas -entre iles Fermin Pen,
de mapas e outras alfaias hercu,
CA. Implantada a República
linas, a Correa Calderón, Au,
zol, Salvador Mosteiro e Emilio
funda Evaristo Correa Calderón
González López- expulsan ao
gusto Assía e Borobó, coas súas
co seu irmán Juan Antonio, o
Evaristo daquela Xuventude,
xornal Vangarda Galega, que vi,
respectivas donas.
acusándoo de non ser verdadei,
ña a cubrir a falla, en Lugo, dun
ro nacionalista, e forman a Mo,
periódico republicano, creado á
aria Victoria Armesto,
par do efímero Instituto de Cul,
cedade Céltiga. "Este feíto se,
cuia curiosidade histórica e
xorna:lística latexaba sem,
mella central -pensa Xil- na
tura Galega.
pre, zoscou nas vellas lembran,
evolución posterior de Correa
Na evolución ideolóxica de
Calderón que se mantuvo des'·
zas. de D. Evaristo, do tempo d~
Vanguarda Galega quedaría refle,
La idea moderna, das Irmarulades
politizado e foise alonxando do
nacionalismo ainda que lle ex,
xada a dos seus propios direc,
da Fala, de Ronsel ... , e do~me a
impresión que Correa Calderón,
tores: "A liña do xornal foi pan,
presara sempre a súa simpatía.
tras o seu paréntese ideolóxico e
As súas colaboracións en A No,
deando á dereita, caso común a
político co franquismol volvía a
moitos intelectuais galegos e es,
sa Terra diminúen ata desapa~e,
sentir no profundo do seu espfri,
· cerna altura de 1921".
pañois da época -de Risco a Gi,
ménez Caballero- na maioria
to as ideas .eJCPOStas no seu im,
perecedéiro Indice de utopías ga,
das ocasións polo seu antimar,
Isa simpatía maniféstase ainda
xismo", como apunta certeira,
· cando Correa dirixe, no 20, La
llegas.•

M

M

Xerardo Dasairas
'Recuperar a história
local é recuperar o
orgullo'
Normal~ente leo libros referen-

que

tesªº trábállc{
fago: historia,
etnografía, agora en concreto so,
bre festas populares. T amén leo
moitos documentos nos arqui,
vos. Pero, ademais, sempre teño
un libro na cabeceira, agora A
guerrilla antifranquista de Mario
de Langullo, de António T éllez, e
Pensa nao, de Anxo Angueira.
Que libros recomenda?

Recomendar libros é moi com,
. plicado, pero en literatura eu re,
comendaria Pensa nao e a poesia
de Forcadela. En xeral aconsello
ler obras referentes a Galiza; te,
· mas de história, etnografía, cul,
tura e libros de fotos antigas por
aquilo de recuperar .a memória,
por exemplo o traballo de Ruth
M. Anderson.
Vostede tanto participa nunha
homenaxe aos traballadores do
ferrocarril como pública un libro
sobre campás. Que aspectos da
cultura son os que lle interesan?

Empecei a interesarme pola etn0'
grafia e pela .cultura popular: y¡, _
vimos nunha época na que pare,
ce que todo se· repite, que non
qu~a nad~ por investigar. Esta,
mos ante .un cámbio cultural for,
te. H~i agora un forte interese
por todo o que teña que ver coa
investigación na cultura gopular,
non sei canto vai durar. E por aí
por onde vai o meu traballo, ag0'
ra máis centrado na etnografía
local. O que a min me interesa é
que a xente tome consciéncia da
súa historia, que nos pequenos si,
tios s~pan que eles tamén teñen
algo que dicer na Hístória de Ga,
liza. Cando fas un traballo de in,
vestigación dun sítio pequeno
consigues que esas persoas tecu,
pen o orgullo. É moi satisfactório.
Que salienta do seu traballo?

A cantidade de tempo que pre,
cisas, que pasas rebuscando nos
libros e nos arquivos antigos. Se
traballas en ámbetos pequenos é
máis dificil. Doutra banda é moi
agradábel falar con xent~ dou,
tras xeracións e comparar os da,
tos oficiais cos orais.
No seu caso non só se ocupa do
seu lugar, Verín.

No rneu caso hai sempre unha vin,
culación co lugar do que me ocupo
no meu traballo. Busco sempre un,
ha vinculación co sitio no que me
atopo, e recollo para despois divul,
gar, para dar ª·cofiecer. •
Mestre e investigador. Verín (1953)
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O Trinque

Feira Franca.
Pontevedra lembrará e
recuperará o medieval
mercado polas suas rúas e
prazas o vindeiro fin de
semana. Unha cita con

pastos de oficios tradicionais, festas gastronómicas
nas Prazas da Verdura e
da Leña, música medieval
e teatro.+
• PÁXINAS COORDENADAS POR M2 X. GÓMEZ •

M
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Arzu.a

Cervo

•TEATRO

• EXPOSICIÓN$

Os QUINQUILLANS

ISAAC DIAZ PARDO
Mostra de 39 carteis do
artista relacionados coa
cultura e a política, con
algunha incursión festeira : teatro, cine, compromiso social, indústria, litera tura, música, tradicións, Estatuto de Autonomía do 36 ... Están incluidos cinco carteis de
cego, que son unha espéc ie de banda deseñada
que cantan diferentes histórias da boca do cego Zato. Estará na Casa da Ad-

Segue, até o
Domingo3,
a feira do
Libro Antigo
ede

Teatro de rúa coa obra Gulliver. O Domingo, 3 polas
rúas da vila.

Bueu
• EXPOSICIÓN$
MARCELA TOBERGTE
Mostra a sü'á pintura e Xoán A. Pérez, a sua escultura na Sala Amália domín-

guez Bua.

Cee
• EXPOSICIÓNS

Nen@s da

revolta.

ENTORNO & FUTURO
Mostra interactiva que ten
como obxectivo levamos a
reflexionar sobre. os problemas que o progreso nos
presenta mediante o percorrido por unha série de paneis: a natureza, biodiversidade e extinción, incéndios e erosión, contaminación .da auga, contaminación acústica o problema
dos resíduos, enerxias renovables, etc . Poderémola
ollar na Fundación Fernando Blanco a partir Domingo
27 até o 3 de Setembro.

Ocasión na
Con1ña nos
Xardíns de
Méndez

Núñez.

ministración. Sargadelos
até o 15 de Setembro . .

Chantada
• EXPOSICIÓNS
RODRIGO FERNANDEZ
Mostra as suas fotografias
na Casa da Cultura .

A Coru.ñ a
•ACTOS
FEIRA DO LIBRO
ANTIGO E DE OCASION
Que poderemos visitar até
o Domingo 3 nos Xardíns

Mendez Núñez.

• EXPOSICIÓNS
PILAR BUGALLAL
Mostra a sua obra no Palácio Municipal até o 3 de Setembro.
PINTURA ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA
Da colección do ICO, que

estará até o 1Ode Setembro
no Museu de Belas Artes.
ASPECTOS ÜRIXINAIS

Artes decorativas do século
XX. A través de máis de
200 obxectos explora as influeruas criativas e estilísticas que configuraron o deseño do século que termina.
Cén_trase en aspectos que
foron rexeitados polo deseño moderno, o non racional, o non funcional e o
inesperado; c~lidades presentes en carro seccións temáticas: Llnguaxe Corporal,

Inversión e transformación,
¿É o Ornamento un Crime? e
Voos de Fantasia. Entre as
pezas da exposición figuran

AEsPAÑADE

CARI.osV
A arte da prata e das xoias, é
o títiulo da exposición que,
con motivo da comemoración do seu centenário, poderemos ollar na Sala de
Exposicións do Quiosque
Afonso até o 17 de Setembro.
•MÚSICA
MENINH@S DA RUA
O grupo coruñés -que utiliza bases programadas nas
suas actuacións, segundo
indican os organizadorescompartirá cenário cos seus
paisáns No+ Dolor no Pub
Parrús, o Xoves 31 a partires das 10 da noite. A entrada para a actuación custa 400 ptas e por 600 ptas
leva incluida a maqueta de
Meninh@s da Rua.

A Guarda
•TEATRO
YlRAVOLTA
Cenificarán a obra titulada
Mantas non son cobertores, dentro do programa
Galiza nos Sentidos, o Xoves 31.

Lugo
• EXPOSICIÓNS

IMAGO ANTIQUA
É o título da mostra arque-

oló xic a que poderemos
contemplar na Sala Porta

Miñá.

obras importantes de moitos
deseñadores e inclue mobles
e lámpadas de Frank O.
Gehry, Ron Arad, Edgar
Brandt. .. , obxectos de cerámlca de Pablo Picasso, Roseline Delisle ... ; obxectos de vidro e cristaleria de Fulvio
Bianconi, Dale Chihuly ... ;
xoias e obxectos de metal de
Salvador Da1í, Bruno Martinazzi•.• ; ou teas de Adele
Lutz, Junichi Arai, Jaclc
Lenor Larsen entre outros.
Até o 30 de Setembro na

• EXPOSICIÓNS

O cuarteto interpretará
obras clásicas o Venres 1
dentro do Tempo de Lecer.

BEATRIZ ÜARCIA
Mostra as suas pinturas e
J.F. López Noya, as suas
esculturas, até Outubro no

Monforte
de Lemos

Fundación Barrié.

Pazo da Nugalla-Curantes .

A Estrada

Meaño
•MÚSICA

A PIACERE

• EXPOSICIÓNS
TRAXES REXIONAIS
De Teresa Taboada, que
estarán expostos até o Luns
4 no Centro Comarcal Ex-

poLemos.
)ULIAN SANCHEZ
Mostra as suas acuarelas na
Oficina de Turismo até o
Xoves 31 de agosto.

Ourense
• EXPOSICIÓNS
NARCISO CORRAL
Mostra os seus acrílicos en

Studio 34.
ANTONIO FERREIRA
DOS SANTOS
Colga os seus debuxos na

Casa sa Xuventude.

Pantón
• EXPOSICIÓNS
)UAN }OSÉ .
Co lga as suas fotografias
baixo o título Lugo Monu-
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_. EX~SICIÓNS
REBECAHORN
A lemana, considerada
como unha das artistas
esenciais da segunda
metade do s. XX, a sua
proposta está no límite
de distintas disciplinas:
máquinas para pintar;
estraños obxectos que
adquiren un movimento sufil, sernpre drástico; violinos con mecanismos de autonomia

que lle dan un toque
poético en contraste
con pezas máis duras,
como as máquinas de
serrar paredes. Nas suas ·
esculturas, instalacións
e fitas o carpo interactu a de xeito ritual ca
ambiente. Até o 10 de
Sembro no CGAC. .
Os ROSTROS DA
TERRA
Sobre a realidade xoegráfica en diferentes za-

postela Millenium Festival.
AUTO-RETRATO
DE SANTIAGO
Até Setembro na lgrexa da Compañia. Unha
exposición elaborada
desde un ponto de vista
diferente e que reauire
unha ollada, tamén, diferente, onde os sentidos, a procura da cidade e o re-encentro con
ela prodúcense a través
dos máis diversos elementos: persoas, sons,
arrecendos, poesia ...

nas e paises amasados a
través de representación~ históricas e acturais ~ meio de novas
tecnoloxias. En Salgueiriños.

}OHAM
G!.UMOMPREZ
Mostra a sua obra baixo
o título Inflight Lounge
no Centro Galega de Ar-

• SEMINÁRIOS
JAIME CHAVARRl
Presentará un taller audiovisual desde o Venres 1 até o Sábado 9 no

te Contemporánea.

Salón Teatro.
MusEU VIRTUAL:
SANTIAGO E
OCAMIÑO
Mostra que permanecerá un ano en Santiago.
Estrutúrase en sete partes, desde as que se poderá acceder aos pontos
máis rechamantes da
cidade e experimentar
sensacións de imetsión
grazas á combinación
de efectos visuais e auditivos ou visitar un
museu virtual con extractos temáticos da
Furulación Granel! e do

Museu do Povo Galega.
No
Auditório de
Galiza, en
Compostela,

segue
aberta a
mostro
sobre o
l'!'pério

mental no Arqu.iw Histórico Provincial até o 4 de Setembro.

Ponteareas

ollar até o I5 de Setembro
no Mu.seu Municipal.

Pontedeume
•TEATRO

• EXPOSICIÓNS

Arabe.

DOMINGO RODRIGUEZ
DO PAZO
Mostra que poderemos

~

tembro, dentro do Com-

Os Qu1NQUILLANS
Representación da obra
Gu.lliver. Xoves, 7, teatro
de nía.

•TEATRO

T ecnoloxia, interfaces
virtuais, multimedia .. .
No Pazo de Fonseca. En
Setembro trasládase a
San Martiño Pinário.
MEMÓRIAS
DO lMPÉRIO ÁRABE
Mostra que podermos
ollar na sala "Isaac Diaz
Pardo" do Auditório de
Gal.iza, até o 27 de Se-

Pontevedra.
•CINEMA
FINAIS DE AGOSTO;
PRINCIPIOS DE
SETEMBRO
De Oliver Assayas (Franza, 1998). Trátase dunha
crónica do período que dá
título iste traballo do

a

SAMARCANDA
Teatro nas rúas onde
esta compañia cenificará a obra Apocalipsis.
Sábado, 2 de Setembro.
MANIVELA
PRODUCCIONS
Cenificará a obra titulada Auto do Prisioneiro,
de Ricardo Carvalho
Calero, inserido en Galiza, Cidade Única. O
Mércores 6 e o Xoves 7
no Teatro Principal. •

crítico da Cahier du Cinema. Nel mergúllase nos
sentimentos dun grupo de
amigos e das suas relacións, no universo que rodea a vida do ser humano
e de cómo afronta a marte
dun ser q1,1erida e tenta sobrevivir a isto, facendo
unha crónica sobre o concepto da perda dun ser
amado que xa non está

·
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A NOSA TERRA
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•••••••••••••••••••••••••
con eles, amasando as incetidumes e as dúbidas que
todos levamos no naso interior. Organizada polo cine-clube Pontevedra, poderémola ollar o Mércores
6 en sesións de 20 h e
22:15 horas en Caja Ma-

drid.
• EXPOSICIÓNS
P AISA]ES, RETRATOS Y
BODEGONES
É o título damostra colectiva de fotografía que podere mos ollar no Centro
Branca e Negro.
CASTELAO, VIDA E
OBRA
Mostra de máis de 200 pezas que buscan oferecer
unha "visión total " da sua
obra, con trinta obras inéditas. Organízase en duas
partes: desde as primeiras
auto-caricaturas de 1903,
até 1920, momento da publicación de Nós; e a partir clisa data até a sua marte. Tamén se poden contemplar os debuxos a lapis
cos que se declarou á sua
muller. No Edifício Sarmiento do Museu. de Ponte-

z<(

Madrid, Praza Santa Maria
s/n, até o 3 de Setembro.

a

01

w

a

•ACTOS
FEIRA FRANCA
Nun intento de recuperación da memoria histórica,
o concello celebra esta feira que ten os seus orixenes
nun privilexio real do ano
1467 que autorizaba a celebración na vila dunha feira
dun mes de duración . O
Venres 1, a partir das
20,30, comeza coa lectura
do bando e diversas actividades para continuar o-Sábado, a partir das 11,30, no
entorno da P~aza da Ferrería con papada e mercado
medieval.

w
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Ricardo
Carvalho
Calero.

vedra.
RAFAEL ALONSO
Mostra antolóxica do pintor que podermos visitar no
Pazo de Deputación até o 3
de Setembro.
Novos VALORES
Mostra que estara no Teatro Principal até o 10 de Setembro. SALVADOR CIDRAS
Mostra a sua obra kiosk no

Espácio para_ a Arte Caja
En

Convoeatórias
XI EDICION GALIZA EN

Foco
Mostra itinerante convocada
polo Clube de prensa de Ferrol
coa subvención da Conselleria
de Cultura e a colaboración da
Depuración Provincial da Coruña e o Concello de Ferrol, co
obxectivo de de potenci31' o Labor profisional dos fotoxomalistas que exercen en Galiza. Publicarase un catálogo e as fotografías pasarán a formar parte do arquivo documental do Clube. Poderán concorrer fotoxornalistas
que residan aquí ou que traballen para calquer médio de comunicación galega. As fotos deberán estar feitas entre o 1 de
Xullo de 1999 e o 30 de Xuño
diste ano, o tema é libre, dentro
do campo do fotoxornalismo.
Deberanse enviar un máximo de
tres obras, que poderán encadrarse en foto única ou en série
de tres. As fotografias poderán
ser en branca e negro ou cor indistintamente e axustaranse ás
medidas de 30 x 40. Deberase
achegar tamén un positivado en
formato 13 x 18, ou diapositiva,
para a sua reproducción no catálogo. Cada participante deberá
achegar unha foto persoal e un
currículo para incluir no catálogo, xunto coa ficha de inscrición
debidamente cuberta (que cómpre solicitar con anterioridade).
Os traballos deberanse mandar a
Galiza en Foco, Culbe de Prensa
de Ferrol, apartado de correos 283
de Ferro!. O prazo de recepción
remata o 30 de Setembro.

IlI ENCONTROS

DO TÉXTIL
EN LIÑO
Que se realizarán en Vilar de
Santos o Sábado 2 e o Domingo
3. O priineiro dia comezará:n ás
10 da mañá, coa entrega da documentación , e a partir das 11 h
realizaranse as diferentes actividades: A transformaci6n artesanal
do liño en Portugal; ás 12:30, Pre-

sentación da rede de museu.s téxti-

les; ás 16:30 h, Visita á TransforSEMINARIO DE. XENÉTICA
madora artesanal e demostración;
VEXETAL
ás 17 horas, Información sobre
Organizada pala Sociedade Esproxectos relacionados co liño a nipañola de Xenética e Grupo de
vel europeu¡ ás 18 horas, Debate
Mellora das Leguminosas.
aberto entre artesáns e museus,
Desenvolveranse durante os dias
vías de colaboración (Formación
23 e 24 de Novembro no Campara a conservación . Transmisión . pus de Lugo. Máis información
da información e experiéncias.
en http://www.usc.es/meves/seVias de comercialización); ás
minarioMGV
19:30, Visita ao pazo de Parada de
Ou.teiro e ás 20:30 Merenda-Cea
CuRSO DE
oferecida pols mulleres do Taller
PERFECCIONAMENTO DA
Elisabeth Salgado e amenizado
LINGUA GALEGA PARA
polo grupo Bate-Certo. O Domingo 3 as actividades están
aberras ao público, ás -11 da mañá será a Presentación do Centro
de Deseño téxtil de Allariz, a cargo
da Concelleira de Promoción
Económica do Concello de
Allariz; ás 11:30, Galiza no mundo téxtil a cargo do catedrático
do Departamento de História
das Institucións Económicas da
Universidade de Santiago; ás 12
h, Inauguración do II Bazar do liño no Museu da Límia (sementes,
fios, teas, teares, tapices, roupa
de fogar e confección, herbas
aromáticas e condimentárias,
pan artesanal,_productos da harta... ; e ás 20 horas será a Clausu-

ADULTOS
Organizado polo Concello de
Bueu en colaboración coa Conselleria de Educación e Ordenación Universitária. Impartirase
na Escala Obradoiro de Bueu, de
luns a venres, en horario de 20
a 22 horas, a partir do 11 de Setembro e cunha duración de 75
horas. A inscrición pódese realizar na Casa da Cultura e admitiranse até un máximo de 30
inscricións . Máis información
no tfno.: 986 324 338

ra do Bazar.
SEMANA DE EsruDOS
HISTORICOS ADICADA AO
CAMlÑO SUR DA
PROVINCIA DE LUGO
Organizada pala Depuración de
lugo, Concello de Monforte .e
Asociación de Amigos do Camiño de Santiago. Do Luns 4 ao
Venres 8 de Setembro.

CuRSO DE VIDEO E CINE
Titulado Imitar o cine en vídeo
doméstico, organizado polo cine
XORNADAS SOBRE A A
clube Lumiere e a Universidade
MIN ERIA ROMANA DO
de Vigo. Desenvolverase do 4 ao
13 de Setembro, durante 40 hoOURO
Organizadas pola Axéncia de . ras lectivas e terá lugar na Escala
Oficial de Idiomas de Vigo, rua
Desenvolvemento Local. RealiMartínez Garrido 17. As leczaranse durante os días 23 e 24
cións do curso serán impartidas
de Setembro na Casa Consistopolos profesores valencianos
rial de Ribas de Sil. Máis informaPascual lbáñez Femández e Crisción no tfno.: 982 428 237 / 482
. tian Font Soriano. T amén habe551.

rán unha conferéncia a cargo do
vigués Francisco Vila Bárrios sobre a narración en vídeo. O curso pretende demostrar que se pode facer cine empregando tan só
equipos domésticos: un vídeo e
uriha cámara non profesionais.
O prazo da matrícula rematará o
25 diste mes e pode realizarse na
Secretaria dos Cursos de Extensión

Universitária da Universidad.e de
Vigo. O prezo é de 20.000 pta. e
para as persoas que pertenzan á
comunidade universitária haberá
un descanto do 50%. O número
de prazas limítase a 25 alumnos.
Máis información no tfno.: 986
220 910.
ARTE É COMUNICAR
Segunda edición dos prémios de
pintura e escultura convocados
por Aycon co obxectivo de
apoiar os artistas emerxentes e
de destacar a importáncia das telecomunicac ións no mundo actual. O prémio será de 300.000
pta. para cada unha das mellares
obras de pintura e escultura. O
tamaño dos traballos e a técnica
empregada é libre. O prazo de
presentación remata o 26 de Setembro e antes dista data deberanse entregar en Aycom Pymes,
rua Colón nº 2, Vigo. As obras
deberán ir acompañadas dun alcume, xunto cun sobre en branca; no seu exterior figurará o
mesmo alcume e no interior os
datos persoais do autor ou autora. Todas as obras que se presenten ao ~oncurso expoñeranse na
lonxa do Concello de Vigo, desde o 29 de Setembro até o 7 de
Outubro. As persoas interesadas
poden recoller as bases e o folleto de inscrición en Aycom Pymes. Tfno.: 986 446 364. Fax.:
986 44 7 294. E-mail: HYPERLINK mailto:aycom@tsai.es
X FESTIVAL DE JAZZ DE
LuGo
A data é até o día 13 de Outubro. Para as persoas interesadas

as bases están dispoñibles no

Clube Clavicémbalo, rua Paxariños 23, 27002 de Lugo.

Pontevedra,
os días 1e2
téntase
recuperara
feira
medieval.

PRÉMIO DE POESIA
JOHÁN C ARBALLEIRA

-

V edición na honra de Xosé Górnez de·la Cueva, máis coñecido
por Johán Carballeira, con~oca
do polo Concello de Bueu. A el
poderán concorrer todas as per soas que presenten os seus orixinais en língua galega, inéditos e
cunha extensión máxima de 400
versos. Presentaranse cinco cópias en tamaño fólio, a duplo espazo e asinadas con pseudónimo
ou lema. A canda elas achegarase un sobre pecho dentro do que
irán os dados persoais do autor
ou autora. fu obras remitiránse
á Casa do Concello, rua Eduardo
Vincenti s/n, 36 .930 de Bueu
(Pontevedra) indicando "V edición do Premio de Poesía Johán
Carballeira". O prazo de presentación remata o 30 de Setembro
deste ano e o prémio ten unha
dotación única de 200.000 pta.
O xúri emitirá o fallo no curso
dun acto a celebrar na Casa do
Concello o 2 de Decembro de
2000, podendo ser declarado deserto. O acto de entrega será o
17 de Maio de 2001. O Concello de Bueu resérvase durante un
ano os direitos.de publicación da
obra premiada en todas as línguas do Estado, renunciando o
autm ou autora a favor do concello, na 1ªedición, a calquer tipo de remuneración polos direitos de autor.
X PRÉMIOS OURENSE DE
BANDA DESEÑADA
Convocado pala Casa da Xuventude de Ourense conxuntamente
coa Conselleria de Cultura do
Concello. As Bases pódense recoller na Casa da Xuventurde, Celso Emílio Ferreiro 27, 32004 Ourense. A data é até o día 4 de Setembro. t
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SENDEIRISMO EN
POVOA DO
.
CARAMIÑAL
Percorridos por istas terras que gozan de coñecidas práias, pero tamén de
montes desde os que se
pode contemplar todo o
Barbanza. As persoas interesasdas deberán formalizar a sua inscrición na
Oficina de Turismo, situada no museu. Valle- Inclán.

M

;;:;

.

PERCORRIDOS POLA
VIADA PRATA
Na província de Ourense.
Organizado pola Asociación Galega de Amigos
do Camiño de Santiago .
Coordinador: Óscar Sánchez Ruido; tfno.: 988
235 712

Roclolfo
Halffter no

barco que o
levaria a
México.

Póvoa do C.
• EXPOSICIÓNS

ALFONSO
Mostra antolóxica da obra
obra fotográfica de Alfonso
Sánchez Portela. Está composta por 150 fotografias
realizadas entre 1917 e
1989. A mostra inscríbese
na liña de programación
expositiva da Fundación
Barrié dedicada aos clásicos
da fotografia, e nista ocasión móstrase a producción
dun extraordinário fotoperiodista que soubo canseguir para a fotografia unha
consideración artística e
que quedou recoñecida •oficialmente co seu ingreso
como membro da Académia de Belas Artes de San
Fernando. Poderémola
ollar no museu Valle-Inclán
até o 15 de Setembro.

s u

A VIAXE MARITIMA
XA.COBEA
Organizado polo Clube
Náutico do Casino de Viveiro. Primeira etapa: ruta
Viveiro e Sada; segunda:
Camariñas; e terceira rema ta na comarca de
Arousa. Información no
Clube Náutico de Viveiro.

BARRIO HISTORICO
DEALLARIZ
E Parque etnográfico do rio
Arnóia: museu do Coiro,
museu do Tecido, Muiño
do burato, museu galega
do xoguete. Poderemos coñecer istes lugares en visitas guiadas. Máis información en Reatur, S.A. Allariz. Tfno. : 988 442 006.+

Allariz.

E .!

!

RUTA DOS
ALABANCOS
Das Gaivotas e dos Mazaricos, excursións sobre
as que se pode obter tnformación no Concello
de Cambados.
AULA DA NATUREZA
No castelo de Sabroso.
Máis información no Tfno.:
986 661 050, Ponteareas.

pez. Poderemos ollalos o
Xoves 7.

-Póvoa
de Trives

Redondeta

•TEATRO
• EXPOSICIÓNS

Os Qu1NQUILLANS

REDONDELA,ARTENA
FIN DO MILÉNIO
É o título da mostra que
poderemos ollar na Casa da
Torre, até o Xoves 31 de
Agosto.

Seguendo coa xira que os
leva este verán por toda
Galicia representando a
obra Gulliver estarán o Sábado, 2 palas rúas do casco
vello.

Rihadeo .

O Porriño

• EXPOSICIÓNS

•TEATRO

ALALA PRODUCCIONS
Representarán a obra A
viaxe de Lola, dirixida
por Cristina Domínguez
e baseada en textos d~
Maria Llanderas, Urxia
· Gago, Anabell Gago, David Olguín e Nazaret Ló-

B

TEMPOS
Mosrra fotográfica que poderemos ollar no Forte de
San Damián.
PALOMA DEL VALLÉ
ÜADIN
· Mostra as suas pinturas na

Oficina de Turismo.

s· e

R

E

B

A

s

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

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

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

Povoación ....... ;........................... N.l.F........................................... .
Província ..................................... País ........................................... .

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

a) Subscricións para o Estado español D Talón bancário adxunto.
b) Para o resto do mundo
D Xiro internacional a neme de A Nasa Ter.ra. Apdo. 1.371 Vigo.
D Cheque bancário adxunto.
O Visa.

Pagamento domiciliado
Banco/Caixa de Aforras
Canta o.u Libreta

~'~~~l ~'~~~l OJ l~~~~~~..___.___.

Titular .......................................................................................................·..
Povoación .................................... Proví ncia .·........................................... .
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña canta, os recibos que ao meu
neme lle sexan apresentados por Promocións Culturais Galegas S.A. (A Nosa Terra).
Data

-

Atentamente (Sinatura)

Pagamento con cargo ao meu cartón de crédito

Visa ·Nº

'

~'~~' ~'~~' .__I....__._~ll.____,___.._l.__._I___.

Data de caducidade do cartón (impresCindíbel) ................................................. .
Nome do titular ................ :............................... .- ..............-;.....-................................ .
Sinatura do titular (imprescindíbel):

-
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Anúncios de balde
• Vendo Ford-Fiesta 1.6 Diesel.
Bon estado xeral. Control técnico pasado. 290.000 ptas. Tfno: 666 945
629. Deixar mensaxe no contestador.
• Véndese piso novo de 100 m2 en
Alicante. 4 habitacións, 2 baños, terraza e trasteiro. Zona centro, a 5 minutos da praia. Tfno: 982 331
700/630 390 283, de 9 a 23 horas.
• A liga Céltiga Galaica dispón do
dossier de prensa de 36 páxinas do
celebrado 30 Festival lntercéltigo
de Lorient do xomal Le Telegramme.
Facede as vosas encomendas ao
apartado 2167 da Coruña, achegando no pedido 350 pta en selos.
•Vendo AX GT. Impecable. 350.000
pts. Tfno: 986 400 623.
• Véndese material de hostelería en
bo estado: unha neveira mostrador,
un frigorífico expositor, unha balanza dixital, un conxelador e unha
cafeteira con muíño. Todo xunto ou
por separado. Tfno: 986 326 449.
• Vendo parcelas en Uriz (Begonte)
e en Aspai (Outeiro de Rei). Chamar
ao 982 391 205 (ás 9 da mañá ou de
22 h a23 h.
• Vendo CD de jazz da colección
Blue Note-Time Ufe (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. Situada no núcleo rural ao pé do Pico
Sacro, Concello de Boqueixón. Prezo
interesante. Tfno.: 606 250 288.
• Os CD e cintas coa recompilación musical dos Morenos de Lavadores, editados pola Asociación
Veciñal de Lavadores para homenaxealos están xa á venda no Local da
Asociación (Ramón Nieto, 302, Vigo).
O prezo é de 1.000 e 12QO pta. Fax.:
986 223 101.

Salvador
DaJí.

Sada
• EXPOSICIÓNS
CASTELAO
No Museo Carlos Maside
poderemos ollar durante os
meses de Agosto e Setembro a exposición monográfica As imaxes de Castelao .

Fotobiografía.

Santiago
• EXPOSICIÓNS
ROOOLFO HALFFTER

(1900-1987)
Mostra de se enta partituras, organizada con motivo
do centenário do nacemento do compositor exiliado en México en 1939.
Foron publicadas, na sua
maior parte, pala sua iniciativa xa que foi, durante
40 anos, xerente xeral da
casa editora de partituras
Ediciones Mexicanas, A.
c.; constituida formalmente no ano 4 7, como
proxecto do colectivo no

que se integraba Halffter e
que hoxe continua co seu
servicio ao rnédio musical
mexicano e internacional.
A selección das partituras
diste autor - desde a Suite
para orquestra, op. 1
(1924-28) até Paquiliztli,
op. 46 (1983), para sete
percursionistas- constitue
unha mostra representativa
dun constante procest>
evolutivo que abrangue,
máis de sesenta anos de actividade creativa e a proba
do rriunfo da vontade. Estará na Galeria Sargadelos

• Mestre de Primárla con experiéncia busca traballo relacionado co
ensino ou calquer outro (Non están
os tempos para escoller). Manuel 616
354 911.
• Búscase profesor de matemáticas comerciais e contabilidade
para clases particulares no mes de
Agosto en Mondariz-Balneário. lnte-
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resados chamar ao 606 507 853 .
• Mestra (oposidón de 1978) definitiva en Madrid -<:entro en formación
específica de persoas adultas, especialista e habilitada en Língua Española e Inglés (1 2 e 2 2 de ESO) e ciclos inicial e médio; permutaría por
praza semellante ou de primária ou
1.2 ciclo da ESO na Galiza. Razón
nos telf. 91 409 75 60 ou 659 194
520, perguntar por Soledad.
• Estamos a artellar a formazón dun
grupo de siareiros e siareiras do
Racing de Ferrol. De interesarte
chama ao 626 259 967.
• Gostaria de corresponder-me com
pessoas que falam galego. Sou brasileiro, formado en língua portuguesa,
inglesa e estudo atualmente espanhol,
mais interesso-me bastante pela origem e afinidades entre as línguas portuguesa e galega. Estou na Coruña
por dois días 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. 64001280 Teresina-· Piaví-Brasil.
• A Peña deportivista Pardo de Cela ten á venda camisolas, puchas ...
coa simboloxia da equipa, na sua sede social, Bar San Pedro, Correlos19, Mor (Alfoz).
• En Bueu alugo vivenda en Setembro, tres cuartos. Tfno. 655 510
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 carnicería,
frigorífico, báscula, rexistadora, lavamáns, estanterias. Telf. 982 390 449.
• Busco xente que resida en Catalunya para debater e falar sobre
nacionalismo galego e poder formar a agrupación do PNG-PG . Enviar un correo electrónico á galeguistas@mixmail.com
• Breizhad on ha /ore' ennon! que en

bretón quer dicer Fachendosos de

nova camisola con esa lenda en córnico, galés, gaélico irlandés, gaélico
escocés, manés, bretón e galego,
xuntó 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 xardin por meses ou quincena. Tfno.
923 267 657.
• Vendo chalé duas plantas e garaxe en Rianxo máis 2.520 m1 de terreo e Linha casa vella ou cámbio por
piso. Tfno. 923 267 657.
• A rama guinda, voceiro da insurxéncia poética galega ven de publicar no seu cademo dixital as seguintes navidades: Miguel Torga, Feo.
Domínguez, Bob Dylan, Cristina Mariño (arte), Muguruza, X. Cordal, O
tempo dos galegos (foro de debate) ...
Colaborade! (http://webs .demasiado.com/ramaguinda).
• Xa están a túa disposición os textos 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 Compostela-Galiza.
• Selos novos, con ou sen goma,
usados mundiais e tarxetas telefónicas
novas ou usadas. Compro e vendo.
José. Apdo. 32.004. 28080, Madrid
• Rias Baixas. Alugo chalé con xardín por meses ou quincenas. Vendo 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 números da sua publicazón local "A Furna": http://members.es.tripod.de/valadouro. O noso enderezo postal é o
Apdo. 27, 27770 - O Valadouro.

• Técnico en infomática, reparacións, internet (deseño de páxinas
web, servidor en rede ... ), clases a
domicilio, etc ... Comarca de Barbanza
e limítrofes. Preguntar por Josecho no
tlf. 981 769 485, consultas de balde a
través do correo xoselo@jazzfree.com
mailto:xoselo@jazzfree .com •

Fest,as
MELGACO ÜASTRONOMICO
lsta .vila portuguesa celebra todos
os 12 domingos de mes unha festa
gastronómica. lste Domingo 6 tócalle ao apetecíbel bacallau e pa- ·
ra degustalo cómpre achegarse ás
tasquinhas. Ademais haberá animación polos ranchos folclóricos,
ga~teiros e tearro de rua "As vin-

DALl-ÜALA-LACROIX
é o tftulo da mostra que a
Fundación Eugénio GraneU
acolle, con fotografias feítas por Marc Lacroix de
momentos privados de Dalí
e Gala na sua residéncia de
Cadaqués e de Gala no
castelo de Pubol. As fotos
van acompañadas de comentários nos que se plasman as lembranzas do fotógrafo, os seus diálogos co
pintor e a criación artística
conxunta entre os dous.
Poderémola coñecer no

Verín
• EXPOSICIÓNS
}OSÉ RlBADA
Mostra a sua obra na Casa

do Escudo.

- .
Vtvetro

Museu Granell.
•DANZA

ÜTRAXE E OS
COSTUMES
É o título da mostra que
poderemos visitar no Cen-

tro Comercial de Compostela
até o 16 de Setembro.

o

sermos nós mesmos! Mércanos a

Sarabe la
Teatro

seguen de
xira coa
obra de
Blanco Amor
Romance
Micomicón e

"Adeloho.

O priviléxio da intimidade

ÜMBRETIA CORSINI E
BENITO RIAL
Presentarán os seus obxectos e instalacións, baixo o
título Aberto por obras. As
suas obras están situadas
entre o real e o seiuellante,
constituíndose como obxectos despoxados da sua
orixinal funcionalidade, xa
resemantizada en obxectos
artísticos e presentados
cunha ironia obscena. Estarán na Galeria Trinta até
o 30 de Setembro.

DA VISIBIUDADE
É o título da mostra colec-

até o 24 de Setembro.

tiva que poderemos ollar
até o 10 de Setembro na

iiCINEMA

Casa da Parra.

Ü VIOLIN VERMELLO
De Fran~ois Girard, 1998.
Con ista proxección, o
Luns 4, o cine clube Lumiere dá comezo ás actividades despois das vacacións. Lémbrannos que todas as proxec5ións ·terán
lugar no Auditório do Concello ás 20:30 horas.

CRISTINA ÜARClA
RODERO
Mostra as suas fotografías
baixo o título "Grabarka. O
Monte das 6.000 cruces. Un-

ha peregrinaicón Ortodoxa en
Polonia". Poderemos ollalas
no Museu das Peregrinacións

(.')

z<

BALLET ÜALEGO REI
DE VIANA
O Venres 1 remata niste
concello a xira de verán
diste ballet que, baixo a
dirección de Victória Canedo, cenificará a sua última montaxe coreográfica ]acobsland, recriación
de distintos aspectos da
cultura galega e na que se
estabelece un diálogo entre os bailes tradicionais
da Galiza e os das outras
cidades euopeas que comparten a capitalidade cultural. A música estará a
cargo do Grupo de Gaitas
da Comunidade Autónoma de Galiza, con gaita,
violino e frauta. Será ás

22:30 hora.s, na Praza

Maior.
ANTONlO SEIJO E
GRUPO
Actuarán o Sábado 2 na
Praza Maior, ás 22 horas,
dentro do programa O son

da vila.

Vigo
• EXPOSICIÓNS

LAXEIRO ÜBRA
GRAFICA
É o título da mostra que
poderemos ollar na Casa
das Artes. No mesmo lugar
es.t ará tamén a exposción
titulada Os Laxeiros de
Lalín até o 3 de Setembro.

Vllagarcia
• EXPOSICIÓNS
CHAZO
Baixo o título Avelaíñas
mostra as suas esculturas na
sala de exposicións da Casa
da Cultura até o 11 de Setembro. +
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XosÉ A. GAcIÑo

C
.Sempre en Galicia, aaudición radial de Montevideo, cumpre 50 anos

BoS dias, galegos!
...
. . A. ESTÉVEZ

,.._

.... .. '{

Todos os Domingos ás nove
da mañán a Rádio Carve de
Montevideo tala en galego.
Sucede dese xeito desde hai
cincuenta anos. Foi entón
cando da man dun puñado
de emigrantes e exiliados naceu Sempre en Galicia, a audición que ainda hoxe -segue
a ser escoitada· poi~ colectividade galega en Uruguai. O
dia 3 de Setembro celebran o
aniversári·o con satisfacción
os membros do Padreado da
Cultura Galega, que manteñen o espazo radiofónico.
Para lolanda Diaz Gallego, que
continue a audición en antena
débese ao compromiso e raigame qt..ie sempre asumiu comunidade de emigrantes. "No rio. da
Prata tiernos a fortuna de contar
con galegos de moitas inquedanzas. En Arxentina e Uruguai
tivemos a Castelao, tras a morte
do cal naceu o ·programa, Elpídio Villaverde, Alonso Rios, Luis
Seoane ou Suárez Picallo.
. Criouse unha consciéncia, que
era o obxectivo do programa",
di. lolanda chegou con dezanove anos a Montevideo. Un ano
máis tarde, en 1954, xa era locutora do Sempre en Ga/icia,
"considerada a bíblia non só dos
que estabamos en Montevideo
xa que a Rádio Carve ten poténcia de abondo para chegar a
Arxentina".

·~
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A Rádio Galega conectará coa
Radio Carve o 3 de Setembro
ás tres da tarde para unirse a
este ániversario, que, ao contrário do cumprimento dos cuarenta ano$, non contará con
despregue ,de cargos institucionais en Montevideo. Estará Xesus Gómez Miño a título persoal, con agasallos do concello de
Ferrol e máis do Ateneo desta
cidade. Xunto ao presidente do
Padroado da Cutlura Galega en
Montevideo, Nelson Regueiro,
considera que é o momento de
homenaxear a todos aqueles
que puxeron a sua voz ao servizo dos emigrantes en Uruguai.
"Eramos unha emisión viva,
comprometida, mantiñamos unha liña de oposición naqueles
anos difíciles", sinala !olanda
Diaz, que hoxe dirixe a socieda-

de cultural "O Penedo", noutra
emigración, a de Barcelona.
"Un milagre de Castelao". Así
define Luis Tobio o feíto de que
audición radial continua con vida e cori éxito. Tal. como lembra rio seu libro As décadas de
T.L "participarrios ria sua fundación Xesus Canabal, Manuel
Meilán, Pedro Couceiro, Antón
Crestar e máis eu, e saia ao ar
todos os Domingos ás nove e
media· da mañán pola emisora
Radio Carve, unha das máis
importantes de Üruguai. Esta
audición con novas e comentarios encol da nosa terra, temas
literários, folklore, cantigas e
música galegas". Reseña Tobio
que a audición era moi ouvida
nos fogares galegos do Uruguai e máis da Arxentina porque lles traguia a lembranza e
coma o recendo da terra lonxana no espacio e para moitos tamén ·no tempo" e que "xente
nova da nosa caste que recolleu o tacho e sigue".

Ao longo dos vintecatro anos
que lolanda estivo vencellada
a Sempre en Galicia, os temas
a tratar foron cambiando ainda
que os ouvintes mantivérá.nse
fideis. "Criabamos expectativas
en quen nos escoitaba, era o
xeito que tiñan de informarse
<;io que pasaba na Galiza e no
Estado. Todo aquel galego que
pasaba por Montevideo viña á
audición. Pasamos un mal momento en 1973, co golpe dos
militares . Enton recibíamos
presións e tiñamos que pensar

Xosé Velo nu11ha audición. Á dereita, inauguración do espazo Hora Gallega na
Radio Mayo de Bos Aires.
e"

As anteriores demi ións de
Chevenement (como ministro
de Mitterrand, cando iste
abandonou a política de na,
cionalizacións, e cand a gue,
rra do Golfo, en de acorde e a
participación francesa xunto a
Estados Unidos) non foron
aplaudidas pola me ma xente
que hoxe contempla ao ex ffii,
histro como un campeón das
conviccións pura e un exem,
plo de ética política, porque
non quer fisuras no monolítico
edifício da administración
central francesa. Naquele
momentos, mesmo foi dura,
mente criticado polo defensa,
res do pragmatismo, ises para
os que a política non é mái ca
un xogo de regate corto e de
supervivéncia personal.

O faro
lolanda Diaz Gallego gravou a
audición todos os Venres, para
emitir os Domingos, desde
1954 até 1978. Un dos seus cometidos era escoller un poema
e recítalo. "Cando eu cheguei
facia os editaríais do programa
Tobio; despois encarregouse
Xo'sé Luis Villaverde, algunhas
asuminas eu, tamén Manuel
Meilán e Fernando Pereira", explica Diaz Gallego. Foi a a única muller que traballou na audición. ''Tiñamos convidadas como a actriz Maria Casares cando veu de xira. Xuntas recitamos O Sapo ero ero de Curros,
por desexo dela", lembra.

oa sua imaxe de republi,
c~o incorruptíbel e xa,
cobino, o político fran,
cés Jean, Pierre Chevenement
convertiuse no héroe dos cen,
tralistas radicais de todo o
mundo (sobre todo, de España)
por ter demitido como ministro
do Interior da grande Fráncia
antes de admitir calquera con,
cesión de autonomía para Cór,
cega, por mínima que sexa. A
sua postura fronte ao conflito
corso (cun activo terrorismo
polo .médio) era moi semellan,
te á de Mayor Oreja co País
Basca, e posibelmente por iso
se entendían tan ben ambo-s
ministros (en realidade, nestes
anos de estreita colaboración,
foi máis ben a policía francesa
a protagonista da loita antite,
rrorista sen concesións que pre,
coniza o ministro español).

lolanda Diaz Gallego puxo voz á audición Sempre en Galicia durante vintecatro
anos. Foi a única muller vencellada a esta emisión en galego de Montevideo.

ben as cousas que saian ao
ar", sinala lolanda que lembra
como os promotores do programa -"que non cobrabamos senón que pagabamos á emisora
por ter a audición"- enviaron
unha História de Galicia para a
terra por medio do buque Balboa. "Sempre en Ga/icia .era
como o faro que o guiaba todo'', reseña Diaz Gallego.

Espazos galegos
Desde Cataluña a Arxentina
pasando por Suiza, a colectividade dos emigrantes percurou
moitas veces nas ondas un nexo. Un nexo entre eles mesmos no extranxeiro e, tamén,
un nexo coa terra que se 'deixou atrás. Chile e Venezuela

tamén dispuxeron de espazos
galegos na década dos cincuenta e sesenta. "Notas, come ntários, poesías, música,
cancions e todo o diferenC(ial
galego nun desfile semanal de
palpitante interese". Este era o
subtítulo da audición "Galicia
Emigrante", que concebiu e dirixiu Luis Seoane entre 1954 e
1971 en Buenos Aires. O slogan do programa, que se emitia todos os Domingos entre as
duas e as duas e média da tarde, era "en una cita con la saudade". A lolanda Diaz Gallego
tampouco se lle dará esquecido máis aquilo de "bos dias,
_galegos, benvidos a Sempre
en Galicia, a audición radial ao
servizo da arte e á cultura do
povo gal ego". +

Nada que obxetar, senón todo o
contrário, a un político que non
se presta a componendas coas
suas idea básica , ainda que
tampouco é cuestión de guir
vello princípio intransixente de
"sostenella e non enmendalla", e
tamén hai que matizar x it
de defender as ide pr pri , e
se esiximo xu tamente a te,
rroristas que abandonen
mé,
todos violentos par ac dar
eu obxectivos, tamén
m s
recordar a Chevenement qu al,
guns d seu c lab rad re en
Córcega practicar n mét o de
guerra suxa tan c ndenábeis c ,
mo os do terrorism .
Espero, por outra banda, qu
algun dia Mayor Oreja se vexa
abrigado a demitir: será sinal
de que a política central sobre
o conflito vasco deixa a vía da
rixidez unilateral.•

V oLVER Ao REGO

U

nha chea de mafiosos
italianos son xulgados
en rebeldia en ltália, e
unha vez condeados reclama,
dos por Roma a Madrid para
que acabe cos paraisos privados
de Marbella. A única extradi,
ción concedida dá en que o
mafioso escape antes de tem,
po . Agora pediranlle a Aznár
que traía ao torturador Cava,
llo desde México e a Fiscalía
de Cardenal xa comeza a facer
cambadelas estilo Pinochet. Só
lle falta suxerir que se faga un
establecemento penitenciário
especial. .. na Costa do Sol.+
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