.,

•
-~-o-x-~-,.-~-o-E-x-uL-w-.-1-~-4----------•PiJM1B4W!@Ei$Q:@•~---.-~-~---.-. N-º-~-1.-4-~-P-n-,-1s-os_E_N_w_P-~-M-EN-r-~

A Xunta, entrega as medallas Castelao, pero mantén no descoñecemento a sua principal obra

O 89% dos galegos non saben quen

escrebeu o .Sempre en Galiza
Tras catorce anos de
autonomia a principal
obra de Castelao
segue a ser un libro
descoñecido para os
galegas. O 76,5o/o das
persoas non
. relacionan tampouco a
Castelao co
nacionalismo. Os
datos mostrados por
un amplo inquérito de
A Nosa Terra sacan á
luz a grave
terxiversación e
ocultamente que o pai
da Pátria Galega
segue a sofrir. Nestes
dias conmemórase o
50 aniversário da
primeira edición, no
exílio arxentino,
doSempre Galiza. Os
nacionalistas celebran
a efeméride
coincidindo co 25 de
Xullo, entanto a Xunta
de Galicia mantén
siléncio.

AVENTIJREIROS
E CURIOSOS
Gustavo Adolfo Garrido
Unha antoloxía dos mellores relatos
de viaxes por Galicia entre o século
XV e os primeiros anos do noso
·
século.

O Dia da Pátria
comemorarase
o 50 aniversário
da publicación
doSempreen
Galiza

Especial de
12 páxinas
dedicado á
principal obra
de Castelao

********

O servicio de
información
d<;1 Xunta
espiaba a
Romay Beccaria

Catrocentos
•
pesque1ros
toman xustiza,
ante o desleigo
das autoridades

A filtración dunhas titas nas que
se recollen conversas telefónicas entre membros da Consellaria de Sanidade, pon de manifesto algo que xa denunciou A
Nasa Terra hai algo máis dun
ano: a existéncia dun servício
na própria Xunta que espiaba
aos partidos políticos. Os distintos ceses no Governo autonómico e as loitas partidárias semellan que están a facer que a información se utilice contra os
próprios membros do PP. ·

O Governo de Madrid resolveu ameazar con cañoneiras
aos ·m ariñeiros do bonito,
despois dunha costeira de alta tensión e ao cabo de tres
días de abordaxes, que remataron ca apresamento do volantei ro galo La Gabríelle. A
contestación da frota era previs íbel: desafiar en bloque a
proibición militar de entrada
en Burela e esixir a ilegalización total das volantas.

(p~· 9)

(pax. 5)

Fútbol,
o espello da
sociedade , un
novo Caderno
deA Nosa
Yerra,
con este
,
numero ·

Só os nacionalistas celebran os 50 anos da edición do Sempre en Galiza

A meirande parte .deis reivindicacións
de Castelao seguen·vixentes hoxe
CARME VIDAL - ARANTXA ESTÉVEZ - LUPE GÓMEZ

"Un home que teña fe
no ideal que propaga
non debe resi ñarse a
morrer sen velo
realizado". O "Adro" de
Sempre en Galiza
mostra con claridade as
arelas do nacionalismo
de Castelao. Corría o
ano 1935 cando, no
desterro de Badaxoz,
Daniel Castelo
manifestaba este
incumprido anceio.
Hoxe, cincuenta anos
despois, a sua obra
segue a estar presente
no ideário nacionalista
galego no que se
continuan a loitar por
conseguir as suas
propostas políticas.
Non houbo, contodo,
conmemoracións
oficiais que lembraran o
cincuentenário do
Sempre en Galiza. Só
os nacionalistas
recolleron a mensaxe
íntegra e radical de
Castelao e asi
.opoñerán de manifesto
este 25 de Xullo.

Achegarse ·hoxe aos temas fund amen tai s que configuran o
"Sempre en Galiza" convértese
nun exercicio de autoanálíse· da
sociedade gálega desde diversas perspectivas. Tanto na economia coma na política, a cultura ou a lingua confrontar os
seus postulados coa realidade
presente determina a própria vixéncia do discurso nacionalista
que Castelao elaborou hai xa
cincuenta anos. Ds acuciantes
acontecementos históricos que
rodearon á xénese da obra non
conseguiron convertila nun texto
coxuntural senón que trascendeu as ci.rcunstáncias de orixe
para dar lugar a un alegato reivindicativo que ainda hoxe continua vixente.

O dereito de autodeterminación
. e a soberania nacional que
Castelao reclamaba para Galiza
no ano 1935 serán as mesmas
reivindicacións que os nacionalistas leven o próximo Dia da
Pátria, un ano máis, á praza da
. Quintana., O deputado do BNG
Bautista Alvarez manifesta que
"Sempre en Galiza" careceria
de vixéncia "se os obxectivos
perseguidos por Castelao estivesen cumpridos ou se o seu
ideário fose abandonado pala
sociedade galega. Como queira
que o seu ideário non foi ainda
realizado e aquelas organizacións políticas que recolleron o
seu pensamento teñen unha
implantación cada vez máis forte na sociedade pódese talar da

Castelao disecado
Despois de dazasete anos de democrácia e catorce
de autonomía, a leitura do inquérito que se aterece
.nestas páxinas enche de desalento. A imensa maioria
dos galegas ignora o autor e a própria existéncia da
obra máxima de Castelao, da que alguns
denominaron biblia dos galegas, o Sempre en ·Galiza

plena actualidade de "Sempre
en Galiza'"'.
Coa aparición de institucións
autónomas semellaria que as
condicións de realización da au-

Os nacionalistas repúdian a traida dos restos de Castelao abandeirada pola Xunta.

chegada física non significou o fin do seu
extrañamento a todos os demais níveis .

Coas medallas Castelao pensan alguns cubrir a sua
,responsabilidade, un cento de pezas outorgadas
· unhas veces acertadamente e outras a persoas sen
escrúpulos, persoas que no seu dia gostarian de ver
morto a Castelao, como Moure Mariño. As citas
O governo autónomo apenas se sinte reflexado na
rituais -iso si, ben escollidas para que non tiran- e a
figura da persoa que máis loitou porque este país
cínica apropriación indebida dalguns políticos da
gañase o seu recoñecemento como nacionalidade.
dereita compoñen o resto do cadro manipulador que
Por obra da perseveráncia persoal e a lucidez
perseguen converter a Castelao nunha estátua sen
significado, nun fito máis nesa disecación oficial e
histórica de Castelao, Galiza ten hoxe o rango de
nacionalidade histórica na Constitución española.
premeditada de todo o xenuino e bon que deu este
país. Valéirase de contido a sua figura até matalo
Poucos paises cantan 'Cunha persoalidadé
cantas veces faga falta. Expúrganse as referéncias a
emblemátic.a como a do autor do Sempre en Gafiza, a
el nos programas de ensino médio e universidade,
quen nen coa lupa de perverso analista foi ninguén
de xeito que, se ben o dano do franquismo é visíbel
capaz de encontrar tacha. Nen Catalunya, nen
'éntre as persoas de máis de cincuenta anos, non se
Euskadi, gozan dunha figura similar. Por isa se cadra,
pode dicer que os máis mozos, os xa escolarizados
con el non se pode facer outra causa que tela como o
con autonomía e democrácia, teñan un coñecemento
referente máis próprio e máis clarividente dos galegas
alá moito maior. Castelao é un debuxante, escritor se
ou terxiversalo, ignoralo e metelo baixo unha lousa de
acaso, para os máis sabidos, e ren máis. Seria, por
siléncio. Desde o traslado dos seus restos, poucos
poñer un exemplo do revés como, se o nacionalismo
toguetes P:'*.i?~Q~tpu-:é3: ?<~Nª no)('!t4!1)?flr!eJ...,A. s.ua._ . .......C?A~~. de rn¡;¡ñá .. rrrr~io~~~e j1 f~~ga como ~~~~I~~ ·~ <-.·~
------· ... -··---·-·~ --··----.... - ___ ..., ..... _ ... ·---·-··--..- ----·---------· - - ~- - ----------------··
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todeterminación mudaron. Pero
Bautista Álvarez coida que "estas institucións non son soberanas , senón que están coartadas
e limitadas por ppderes situados
fóra de Galiza. E un marco non
criado nen eleito por nós, senón
imposto desde fóra, pero no que
o nacionalismo galega ten que
desenvolver a loita pala autodeterminación". Alén de recoñecer
as limitadas competéncias que
Galiza ten de seu , Bautista
Álvarez afirma, como hai cincuenta anos o fixera Castelao, a
esperanza de que cada vez sexan máis os galegas que se integren na loita nacionalista a
única, segundo Castelao, que
poderia "salvar a Galiza" do sometimento e a dominación. Devén asi a vontade integradora
do naciof)alismo que, segundo
Bautista Alvarez, "espera que o
povo galega dunha maneira xeral , masiva, practicamente na
súa totalidade chegue a comprender a necesitade de reivindicar a súa soberania e se incorpore ás forzas políticas que
defenden a liberación nacional".
Mentras, o federalismo internacional reivindicado por Castelao
seuge a ser unha demanda histórica do movimento nacionalista galega, con organizacións políticas e sindicais que teñen unha presenza social cada vez
máis forte.

profesor de dereito ou xogador de dominó .
A memória bórrase coas proibicións de homenaxear
ou sequer mencionar a Castelao que Fraga dictaba
nos seus tempos de Ministro español da Governación,
pero tamén coa confusión, coa política de perfis
esvaidos, ambivalentes, nos que tanto teñen acollida
os seus valedores como os seus enemigos acérrimos.
Percébese asi unha grande lagoa entre a minoria que
coñece a Castelao e que o coñece ben e a maioria
subrnisa ainda á propaganda oficial e sen outra bagaxe
de coñecimentos. Velaí esa grande labor que ten por
diante o nacionalismo: espallar o ideário de Castelao,
pois certamente conserva toda a sua vitalidade e razón
de. ser. Poucos textos resultan tan desveadores e
comunicativos cómo os seus. Por iso non se edita
masivamente o Sempre en Galiza, por iso non se
distribue en escalas e bibliotecas, ateigadas en cámbio
de opúsculos de celofán onde conselleiros, directores
xerais, alcaldes e subsecretários exiben o seu rostro
peripatético. Por iso ocultan e valeiran de contido a
obra do noso irmán Daniel.+
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Clase e nación

explotación que minou o desenvolvemento económico galega
"O proletariado debe incorporarsometido a inxustas leis alleas. A
se ao movimento reivindicador
eliminación da cuota empresarial
das nacionalidades para derrumconseguida polo movemento sinbar a política imperialista e facilidical labrego hai ben pouco temtar a unión internacional dos
po era unha das demandas que
obreiros e campesiños" unía asi
Castelao defendía xa con craridade no "Sempre en Galiza" canCastelao a loita sindical e a nacionalista. A consonáncia de clado denunciaba que "os labregos,
nen son obreiros nen patróns.
se e nación xermolaba xa no seu
Chámanlle proprietários; pera a
ideário como lago se desenvolsúa propriedade non pasa de ser
vería no sindicalismo nacionalista e nas reivindicacións dos traunha simple ferramenta de trababalladores galegas. Para o Sello. Así caen mellar nas gadoucretário Nacional de Emprego e
pas do fisco e da usura". Foi por
lndústria
da
parte do sindicaC.l.G., Xesús Seilismo labrego, sexo "hoxe o sindigundo Manuel
calismo nacionaDacal, "unha longa e dura loita
lista está nun bo
momento tanto
agora rematada
na representación 'Como queira
contra a inxustiza
institucional como
secular que conque aquelas
nas empresas ,
sideraba aos lacunhas bases forbregos como emorganizacións
tes e a súa necepresários".
sidade é evidente
políticas que
porque o move Castelao , desde
recolleron o seu fóra de Galiza,
mento sindical estatal non contemanalisaba a realipensamento
pla a realidade
dade do país con
espec ífica dos
lucidez e via na
teñen
unha
traballadores gaemigración "cicais
legas , o carácter
o problema máis
implantación
nacional da nasa
acedo" dentro da
cada vez máis
loita é claro. A deconformación
pendéncia econóeconóm ice-social
forte, pódese
do seu tempo. As
mica crea unhas
c ond ic ións que
palabras coas
falar
de
plena
nos afectan como
que define a
tr aball adores e
amarga situación
actualidade de
como galegas".
do emigrante son
Sempre en
profundas, cunha
forte carga emotiEis o mesmo arGaliza'.
va e tamén de
gumento que utiliza Manuel Daca!
Bautista Álvarez combate. Lonxe
do SLG -CCLL
da mistificación ,
manifestaba a
para defender a
ánisa de que o
importáncia do
sindicalismo labrego. Dacal repaís fóra "algo máis que un criadeiro de carne humán para a exmemora o texto de Castelao no
portación". Neste sentido o escrique dicia que a vaca galega ''ten
tor e emigrante Xosé Neira Vilas
o pesebre en Galiza e os tetes
en Madrid. E o que non lle da de
pide unha lexislación definida
comer a unha vaca non ten deque posibilita o retorno dos moireito a muxila" para engadir que
tos emigrantes que se ven condeados a seguir lonxe do seu pa"r.oxe a muxen en Madrid e en
ís. Para Neira Vilas, "os emigranBruxelas, existe un intento por
tes que forman a chamada quinparte dos poderes políticos de
ta província están a pasalo mal,
impedir que Galiza se desenvolpero aqui tampouco o pasarían
va economicamente. Coas cuomellar xa que o retorno é difícil.
tas limitan a producción para
Moitas veces atópanse sen casa,
que outros podan ter aquí o seu
sen família , sen traballo ou sen
mercado . A manifestación que
xubilación que lles permita vivir".
se celebrará o próximo dia 22
Por iso considera urxente e de
para defender a nasa producxustiza social a implantación de
ción vinícola fronte ao favorecemedidas que faciliten o regreso
mento da entrada de viñas aledos que como afirma agora Neimáns do Rhin é só un exemplo
ra Vilas "pasan por unha situada nasa loita". Desde o sindicación personal difícil" e como dicia
lismo galega, tanto Seixo como
Castelao hai cincuenta anos :
Dacal falan dunha desfavorável
"Vin o trunfo e a derrota de moiadesión á Unión Europea que
tos galegas, pero endexamais
utilizou á economía galega como
ollei a sua felicidade".
moeda de cámbio nun claro perxuizo para os sectores produtivos do pais que sofren un conDentro e fóra da lei
trol exterior dos
Castelao
era
seus próprios reconsciente, e asi
cursos .
o reflectiu con
contundéncia, de
Castelao dibuxaque unha lexislara unha sangranción allea á espete situación da
cificidad e e aos
economía galega
intereses galegas
como a dun "pais
era a causa de
precapitalista, poboa parte dos
voado por trabaproblemas do pa1ladores que viís. Do mesmo
ven d-un mísero
xeito que hoxe os
xornal que eles
labregos se en- ,
mesmos sacan
frontan, como
da terra ou do
confirma Manuel
mar, sen indusDacal, coa inetrias d-abondo
xisténcia no nivel
para absorber o
legal de entidaescedente de povoación labrega e Bautista Álvarez, deputado do BNG. des próprias como a casa galemariñeira ; e-un
ga e á hora de se adaptar ás
paro forzoso e e-un deficit pecuesixéncias da cuota !actea é
niario constante, que se resolve
pacíficamente por mio da emi(Pasa á páxina seguinte)
gración". Latexa o concepto de
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Sabe quen escrebeu o libro
Sempre en Galiza?
Si
11%
Non
89%

25ANOS
25-50 ANOS
Sabe quen escribiu o libro Sempre en Galiza?
Castelao
17%
14%
Non sabe
83%
86%

Ten algun exemplar na sua
casa?
Si
10%
Non
90%

Ten algun exemplar na sua casa?
Si
13%
Non
87%

11%
89%

2%
98%

Onde morreu Castelao?
En Santiago
6,5%
NaA~e~na
47%
En Madrid
2%
Non sabe
44,5%

Sabe onde morreu Castelao?
Santiago
13%
Madrid
2%
Arxentina
47%
Non sabe
38%

5%
3%
56%
36%

4%

Castelao foi para Arxentina,
por cal destas razóns?
Foi emigrado
11 %
Foi nunha visita de
tipo político
2'5%
Exiliado, de ter quedado
seria fusilado
48'5%
Non sabe
38%

Castelao foi para Arxentina, por cal destas razóns?
Emigrado
23%
8%
2%
3%
Visita de tipo político
Exiliado
47%
55%
Non sabe
28%
33%

5%
2%
40%
53%

Onde está enterrado Castelao?
9%
Bos Aires
Santiago
32%
Rianxo
13%
46%
Non sabe

20%
13%
67%

Onde está enterrado?
3%
Bos Aires
14,5%
Rianxo
30,5%
Santiago
52%
Non sabe
De que ideas era Castelao?
Nacionalista
23,5%
10%
Republicano
Franquista
0,5%
De esquerdas
16,5%
De dereitas
De centro
0,5%
Non sabe
49%

w.l

CADRO POR ·IDADES

De qué ideas era Castelao?
32%
Nacionalista
6%
Republicano
Franquista
11%
De esquerdas
De dereitas
De centro
2%
49%
Non sabe

1%
37%
16%
45%
28%
9%

+50 ANOS
2%
98%

33%
63%

17%

10%
15%
2%
20%

46%

53%

lnquérito realizado os dias 15, 18 e 19 de Xullo. Mostra de 600 persoas
contactadas telefonicamente de forma aleatória.

O 32°/o dos maiores de 50 anos nen sequer o coñecen

O 76,So/o dos galegos non asócian
a ,Castelao co nacionalismo
O 89% dos entrevistado~ descoñecí an a autoría do Sempre en
Galiza e, en case todos os casos,
descoñecian tamén a existéncia
do libro en si. lsto non quer dicer
que non coñecesen a Castelao,
xa que un 85% dos que respostan sabian quen era, pero ten
que ver co feíto de que case nengun deles sabe que Castelao foi
algo máis que escritor. Prácticamente ninguén fixo referéncia á
sua faceta de político.
Un 11 % coñecia o texto e ao
seu autor, dándolle ademais unha grande importáncia a esta
obra. Desa porcentaxe, hai que
sinalar que practicamente a totalidade tiña un exemplar do Sempre en Galiza na sua casa e que
sabia todos os datos biográficos
sobre Castelao aos que facia
referéncia o cuestionário.
A pesar de toda a polémica que
supuxo a chegada dos restos de
Daniel Castelao a Galiza, un
49% declara non saber onde está enterrado. Ainda que hai un
30,5% de interrogados que saben que está en Santiago, dos
cales a maioria coñecen o lugar
preciso, existe un 17,5% que
sabe que os seus restos chegaron a Galiza pero que non acerta e aponta Rianxo.
A mesma problemática suscita a
cuestión da ideoloxia de Castelao
xa que un 49% non o asócia a
nengunha das que se suxiren no
inquérito, alegando que de .política non entenden ou non queren
saber nada. En moitos casos, os
que non saben, declararan que
Castelao tivera que exiliarse, o
cal semella unha paradoxa.

Menos de 25 anos
Entre a xente menor de vintecinco anos hai un grande descoñecemento da obra Sempre en

Non coñecen a Castelao
2%
Menos de 25 anos
15%
Entre 25 e 50 anos
32%
Máis de 50 anos
14,5%
Media
Ga/iza ainda que inferior ao que
se dá nas outras franxas de idade. Un 83% dos entrevistados
recoñecen non saber quen escrebeu o libro, ainda que a moitos sóalles de telo estudado e
respostan co nome doutros autores qalegos como Celso Emilio Ferreiro ou Otero Pedrayo.
Un 13% teñen un exemplar desta obra na sua casa.

Sobre os dados biográficos de
Castelao , o maior número de
acertos dase nas cuestións de
onde morreu e porque marchou
a Arxentina: no primeiro caso ,
un 47% respostan Arxentina e
no segundo, a mesma porcentaxe aponta o exílio. lsto desvea
que máis da metade non coñecen ese dado·.
Hai que destacar o feito de que
os máis novas non coñezan o lugar onde está enterrado, un 46%.
Alguns dos que erraron sinalaban
que coñecian o traslado dos restos de Castelao para Galiza pero
non sabian o lugar preciso.
Quizais o que máis destaca, como. nos resu1tados xerais do inquérito, é a incapacidade de
asociar a Castelao a unha ideoloxia. Se ben os acertos de nomealo como nacionalista son
maiores que nas outras franxas
de idade.

Entre 25 e 50 anos
O que se observa nos resultados desta franxa de idade é ·un
maior acerto á hora das respostas· sobre a vida de Castelao que

na xente menor. Apesar diso, o
texto Sempre en Galiza segue a
ser un gran descoñecido: só un
14% sabe de quen é e un 86%
descoñece o autor e, na meirande parte dos casos, o libro. Como tónica xeral , os que o coñecen téñeno na casa_, un 11 %.
Máis da metade das persoas saben onde morreu Castelao e porque tivo que marchar a Arxentina: un 55% apontan o exílio como resposta sendo só un 8% os
que indican que se foi como un
emigrado máis. lsto non quer dicer que deixe de existir unha porcentaxe importante de descoñecemento: un 44% non sabe onde
morreu e un 45% non coñece o
exílio de Castelao, a mesma porcentaxe que resposta que non
sabe onde está enterrado.
Nesta franxa , non hai anécdotas
á hora de definir a ideoloxia de
Castelao xa que máis da metade asóciao ao nacionalismo, á
República e á esquerda. Un
46% non coñece as suas ideas.

Maiores de 50 anos
É nesta franxa onde nos atopamos coa maior ignoráncia sobre
a figura de Castelao e, máis concretamente, co texto Sempre en
Galiza. Moita da xente xa non
resposta, por non coñecer quen
era Castelao ou por só ter escoitado o seu nome sen máis referéncias. Un 32% das persoas entrevistadas non sabian nen quen
era Castelao e só un 2% teñen
un exemplar da sua obra senlleira na casa.
A porcentaxe de erros é moito
maior que nas outras franxas de
idade. "Eu diso non entendo ,
non estud iei" son as respostas
máis escoitadas. Un 98% dos
entrevistados non coñece o libro
nen quen é o autor. + ·

(Ven da páxina anterior)

obrigado talar dun "titular da explotación", Castelao manifestaba a "necesidades de leis proprias para resolver os seus problemas xenuinos".
Neste sentido, o maxistrado do
Tribunal Superior de Xustiza de
Galiza e membro de Xuices para
a Democrácia , Daniel García
Ramos fala dunha marxinación
secular no ámbito do recoñecemento do dereito civil próprio até
que negou a soberania desde o
ponto de vista da autorregulación das suas relacións sociais.
Segundo García Ramos, "o problema foi tanto máis grave, canto as peculiariedades específicas do noso país eran descoñecidas na regulación do Dereito
Civil do Estado Español determinando un regulamento de carácter abstracto que moitas veces
era oposto ao que se tiña que
dar para a nosa específica convivéncia". García Ramos participou na comisión que elaborou
un proxecto de compilación do
Dereito Civil Galego presentado
no Parlamento no que se pretende "conservar a eséncia do
dereito de Galiza, outorgar a primacía das leis elaboradas polo
Parlamento Galego de xeito que
o Dereito Civil do Estado quedaría como unha terceira fonte de
carácter subsidiário".

urxéncia de potenciar os espacios próprios de realización dunha cultura tradicional que adoece de autoodio e dunha memória
avergoñada. Lonxe da política
folcórica desenvolvida pola Xunta de Galiza requírense "mecanismos de potenciación de base
cunha discriminación positiva
que faga realidade a idea de
Castelao da tradición como xeradora de identidade" que Gondar especifica
mediante un reto
que "non se xoga
xa nas marxes
nin nos límites,
asumidos até pela mesma dereita, senón dentro,
na adecuada dia1éct i ca entre a
tradición e a modernidade".

tada nacionalista Pilar GarcíaNegro "Castelao foi o primeiro
en realizar unha diagnose perfeita do problema do idioma ao conectalo coa sua verdadeira raiz,
é dicer, como un problema que é
resultado dunha situación de domínio secular padecido pola sociedade galega que vai ter a sua
concreción máis aguda na vivéncia da lingua, na
sua desestima
por parte dos fala nte s e no seu
afastamento absoluto do mundo
público e das
institucións".

En "Sempre en
Galiza", Castelao fala de "catro
séculos de política asimilista,
exercida con toda riqueza de
astúcias e violéncias" ao tem O amor á Terra
po que proclama
que para Castecomo, a pesares
lao definía ao povo galega como Daniel García Ramos, maxistrado.
da férrea imposición , o idioma
a ningún outro
segue vivo. A deputada nacioten hoxe para Marcial Gondar
nalista retoma a definición lin "incluso máis importáncia que na
güística de Castelao das instiépoca na que se redactou "Semtuacións como axentes de espapre en Galiza" xa que, xunto ás
ñoización para denunciar que
funcións de antes ven cumrpin"hoxe o marco autonómico galedo outra engadida, como consega crea un espellismo de pre cuéncia da crise de valores acséncia do idioma que despois
tual, que é a de ser o cordón
O escritor Neira Vilas e Anísia Miranda na Quintana o Día da Pátria.
non se corresponde con nengún
que une ao povo co pasado".
afianzamento práctico, en lugar
ma de loita, un pensamento que
a diferéncia conceptual entre a
Deuse pois unha lenta evolude consolidar espácios para o
é crítico dun xeito radical, reivindefensa da tradición e a sua saConservar a tradición como forción no anceio de Castelao de
galega , as institucións públicas
dicar o que nos estereotipos excralización nun tradicionalismo
ma readaptada, descobrir e inteconverter os costumes en leis,
están a facer todo o contrário ,
ternos é o máis denigrante da
ausente da cultura galega. Hoxe
grar a sua racionalidade e repero ainda queda lonxe a plena
reforzar a precultura galega".
flectir no pragautonomía lexissenza do espaSegundo Gonlativa galega
matismo popular
ñol" . O percorridar o povo vai
son as alternatique el reclamado polos espáinternalizando o
ba para o país.
vas propostas
cios públicos
discurso do poGarcía Ramos
por Gondar para
provoca asi un
der e tende a inmanifesta o dedefender o espásaldo negativo
'Lembro o texto
t regalo. Troca
sexo de que
cio de creatividapara os verdaasi o discurso
d e próprio dos
houbera "unha
de Castelao no
deiros normalipolisémico que a
capacidade plegal egos.
zadores lingüíscultura galega
na por parte do
que dicia que a
ticos galegas
ainda conserva
Parlamento GaA lingua de
que,
como Pilar
por outro monolega de levar a
vaca galega
ser galegas
García-Negro se
sém ico. "Na nacabo o ordenaremiten a Casteten o pesebre
Parella á defensa cultura non
mento xurídico
1ao ao comprohai nada sagrasa positiva que é
do noso país
en Galiza e os
bar como do
do, loita contra
abriga facer da
que neste momesmo
xeito
cultura galega
calquera tipo ,de
mento non existetas
en
que el se queidogmatismo. E o
está a necesária
te". Do mesmo
xaba da ausénbranco e o neloita pola normaxeito a creación
Madrid'.
cia no país dungro de xeito condo Tribunal Sulización lingüístiDacal do SLG-CCLL.
ha cátedra de
xu nto formando
ca galega cinperior de Xustiza
galega hoxe "hai
cuenta anos des- Marcial Gondar, antropólogo.
un espácio aude G a 1i Za non Xesús Seixo, dirixente da CIG.
que lamentar cotenticamente reimplicou a exispois de que Casmo se erradica e expulsa o gavolucionário cun sentido da amténcia de competéncias xuditelao escribira que "se ainda soante a tradición que Castelao via
lego da Universidade da Coruña
bigüidade que está moi presente
como fonte de oposición ao imciais plenas xa que, como afirmos galegas é obra e grácia do
por unha incrível actuación conen Castelao", propón así Gondar
idioma". Para a lingüista e depuperialismo, Gondar manifesta a
ma García Ramos "no aspecto
xunta de forzas españolizantes".
Penal non é instáncia última
Moitos exemplos máis servirían
porque as suas senténcias popara fundamentar a plena vixénden ser recorridas ante o Tribucia das reivindicacións lingüístinal Supremo. Como "desideracas de Castelao, pero serva a
tum" seria bo que culminasen
sua profunda reflexión sobre a
as instáncias xudiciais plenas
necesidade dun achegamento
en todas asordes nos Tribunais
cultural entre Galiza e Portugal
Superiores, pero isto está asi
para mostrar como as suas deregulado na Constitución".
Para Pilar García-Negro, tal e
lao. A censura agora é ben dis"Sempre en Galiza" que tivo
mandas son, ainda na actualidacomo Blanco Amor solicitara
unha moi boa acollida entre os
tinta, trátase de asimilar a sua
de, caréncias. Segundo Pilar
Tradición e identidade
no ano 1950, "Sempr.e en Galiestudantes. O obxectivo era,
figura deturpando a verdadeira
García-Negro "cun idioma pleza" tiña que ser un libro de leisegundo Susana Romero, "lesignificación da personalidade
namente recuperado tiñan que
Castelao valoraba a potencialitura abrigada para todos os gavar a sua mensaxe aos mozos
de Castelao. Nós tratamos de
facerse uns vínculos de unión
dade da tradición na defensa da
deste país xa que moitos deles
legas e galegas e, neste sentirecuperalo das garras desta
entre Galiza e Portugal moito
identidade galega "A tradición é
nen sequera coñecian a Gastedo, Susana Romero, da Direcmanipulación que ten como
máis fortes do que hoxe existen,
o que xamais nos traicionará" dición Nacional de Galiexemplo a entrega das
Castelao tiña xa moi claro que a
xo, e na conservación desa difeza Nova, denúncia o
medallas que levan o
advocación histórica do galega
renciación estaba a resisténcia
intencionado afastaseu nome por parte do
do povo ante toda sorte de imtiña que ser nunha dobre via de
mento da obra de Casgran censor que é Mareencontro co pasado e a percuperialismos, incluido o cultural.
tel ao dos planos de
nuel Fraga".
ra do futuro nas relacións con
En "Sempre en Galiza" remítase
estudo de Ensino Meio
Galiza Nova realizou unha
Portugal". Esta unión historicaa .imaxe de humildade, resignae da Universidade. PaCincuenta anos desción e indefinición que se ten
mente
negada foi tamén unha
ra Susana Romero "o
pois
de
que
se
comecampaña en diversos centros
desde fóra dos galegas para
das
reivindicacións
da Mesa poque dixo Castelao o
zase a escribir "Semdesmontar falsas lendas e difela Normalización Lingüística nas
de ensino para conmemorar
debe recoller a mocipre en Galiza", os narenciar "a dureza para deixarse
resotucións da sua última asemdade galega para ser
cionalistas galegas seos 50 anos de "Sempre en
bleia nas que se fixo patente a
asimilar" da "dureza de asimilar".
nos os donos do naso
guen a reclamar o dePara o antropólogo Marcial Gonurxéncia de recuperar o espácio
destino". Galiza Nova
reito de autodetermiGaliza" que tivo unha moi
de desenvolvimento cultural gadar "o si e o non como pode ser
realizou unha campanación ao tempo que
lega-portugués. Outravolta a os
espácio de submisión pode ser
ña en diversos centros
manifestan a plena viboa acollida entre os
tamén espácio revolucionário. E
postulados de Castelao están
de ensino para conmexéncia da obra de Dapreciso valorar iso tan próprio
vixentes nas demandas que ainestudantes
morar os 50 anos de
niel Castelao. •
noso que non é senón unha for- L,----------------.:.. __ ;:..;..·._.._._.;_...;-_·..; __ :_:..:..·___.__. __:..:..:.:..:.:..:. __ .:..:.. _______________ .:. _________ .J da persegue o país galega.•· ·
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Afastado dos plans de estudo
de Ensino Meio e Universidade

QAMARRE DA FROTA BONITEIRA
Catrocentos pesqueiros desafiaron a ord~ de entregar o volanteiro francés no límite das doce millas

A frota do bonito esixe de Bruxelas

a ilegalización total das volantas
en máis de cinco veces o tamaño autorizado pala Comisión de
Pesca de Bruxelas. Reagrupados arredor do barco que traían
a remolque, case catrocentos
boniteiros albiscaron nas primeiras horas de Martes duas patrulleiras españolas que navegaban ao seu encentro. Desde o
límite das doce millas, os mariñeiros fixeron saber aos militares que no caso de non franquearlles paso, chantarían lume ao
barco francés.

• G. LUCA DE TENA

O Governo de Madrid
resolveu ameazar con
cañoneiras aos mariñeiros
do bonito, despois dunha
costeira de alta tensión e
ao cabo de tres dias de
abordaxes, que remataron
ca apresamento do
volanteiro galo La
Gabriel/e. A contestación
da frota era previsíbel:
desafiar en bloque a
proibición militar de
entrada en Burela e esixir
a ilegalización total das
volantas.
Sábado pasado (9 de Xullo), as
patrulleiras francesas permitiran
que volanteiros da illa de Yeu lle
metesen proa ao boniteiro San
Nicolás de Orio. Na abordaxe
violentísima cairon ao mar catre
mariñeiros que atendian as liñas
na popa do barco. Os franceses
tamén lanzaron bengalas de salvamento contra o barco basca
desde curta distáncia. Previamente, os mariñeiros do San Nicolás cortaran os boureles e as
balizas de sinalamento dunha volanta que os franceses deitaron
en cerco no seu redor, para lles
estorbaren a pesca ao curricán.
A telefonia puxo aos barcos de
Burela , Foz, Ondárroa, Orio,
Bermio, Luarca e Santoña en

Desde o porto de Burela, o secretário xeral do Ministério da
Pesca, Xosé Loira, apoiábase
na presión dos barcos de guerra
para obter o compromiso de inspeccionar o interior do barco
francés, con representantes da
Comisión de Pesca e Greenpeace como testemuñas. Pero o
Governo central quería evitar
que o barco francés entrase en
augas xurisdiccionais.

O volanteiro francés •La Gabriel/e' entra en Burela escoltado por dous boniteiros. Na asemblea do mércores a frota resolveu
volvelo ás autoridades do govemo central.

movemento. A costeira desenvolviase arredor dos 46 degraos
de latitude, na altura do meridiano 12. Despois de ameazas,
lanzamentos de bengalas e asexos, no mencer do domingo, La
Gabriel/e abordou ao Chirleo e
vários barcos perseguiron ao
pesqueiro de Yeu até inmobili-

zalo. Os primeiros mariñeiros de
Burela regresados ao porto na
mañá do Mércores coincidían en
sinalar que cando os-franceses
se viran rodeados, abriron as billas de fondo para que o barco
fose a pique e despois fuxiron
nunha lancha auxiliar. "Pero puidemos pechar a entrada de au-

ga e despois remolcámolo".

A Armada bloquea o paso
Coa captura do La Gabriel/e remataba a costeira. A frota resolveu entrar en Burela para demostrar que as volantas empregadas polos franceses excedían
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Xustiza de ribeira contra desleigo comunitário
Os mariñeiros de Burela defenden a supervivéncia dun ofício de
pesca tradicional, limpo, selectivo. A costeira do bonito é a máquina que move a economia deste porto lugués e dela dependen
acaso niáis que outros partos do
Cantábrico que hoxe se suman
solidariamente á protesta.
A vella estampa mariñeira do
barco de proa alta e ancha que
arrastra palangres por popa
desde un abano de cinco antenas, poderia desaparecer antes
que se diga. Quen ameza con
barrela son as redes de enmalle que gastan os franceses. O
aparello do delito a bordo de La
Gabriel/e, na lonxa de Burela,
. explica en que consiste esta
senténcia de marte. 1-rai anos,
non seria posíbel o manexo no
mar dunha rede de deriva de
dez quilómetros. Hoxe, os sistemas avanzados de localización e navegación permiten unha grande precisión no seguimento destes enormes trasmallos que gadoupan todo canto
h?i no mar.

No ano 1890 vivemos nas costas a guerra entre a traiña e o
cerco. A traiña, importada,
arrasaba cos ofícios tradicionais, ecolóxicos, da rede de
cerco e do meio mundo. Gañou
o sistema máis depredador, de
benefício maior e máis rápido.
Daquela, a pelexa era entre
partos. Montero Rios arbitrou
que a traíña pescase fóra das
Rias mentres reservaba as au• gas interiores para o cerco e as
artes tradicionais.

pero no Cantábrico adopta unha postura de forza para impoñela , apenas disimulada por
apelacións a un regulamento
que nunca se cumpre. O Governo de Madrid síntese máis
próximo de Paris que de Burela
e pretende que os intereses de
Estado son máis importantes
que un oficio de pesca. A ofensa é enorme e os mariñeiros re-

accionaron con forza, se acaso
menor que o desleigo co que
foran tratados. Contra o que diga o ministro Solana, é obrigado recoñecer que a vella Xustiza de ribeira (quen a fai que a
pague) fixo máis nunha semana
pala dignidade dos que traballan na mar que cinco anos de
confusas circulares da Comisión de Pesca.+

Agora non son portas, senón
paises enfrontados. Os coñecementos de bioloxia mariña permítennos sermos terminantes:
as redes de volanta acaban coa
riqueza do bonito. Franza proibe as volantas no Pacífico Sul

A vella xustiza de

Para os franceses só e rendível
ribeira, quen a fai
pescar deste xeito. A cantidade
das capturas compensa o baixo
a paga, fixo máis
prezo que no seu mercado ten a
nunha semana
espécie. A calidade do bonito
pescado cunha rede de deriva é
que cinco anos de
ruin. Os franceses cobren as caixas destes bonitos lastimados,
circulares da
de gallas abertas, cos exempla·E
'·
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O secretário de Pesca queria
negociar como se a frota non
trouxese detrás unha campaña
de extrema tensión e enfrontamentos. Os boniteiros puideron
máis e ás duas da tarde do martes o porto de Burela aplaudía a
entrada dos barcos co volanteiro francés capturado. Loira e os
representantes da Comisión de
Pesca saian pala porta de atrás
da Contraria para non ver trunfar a xustiza de ribeira.
Medida na lonxa de Burela, a
volanta do pesqueiro francés
daba case seis quilómetros. O
que autoriza a Comisión de
Pesca son dous e meio. Desde
hai cinco anos, a Franza recusa
todas as denúncias que se fixeran nese sentido. Agora, a opinión da frota é ainda máis firme
que cando comezou a costeira:
se a Comisión de Pesca quer
que rematen os enfrontamentos,
debe proibir a volanta e protexer
a arte de bonitear ao curricán, o
vello oficio que deu de comer a
miles de mariñeiros do Cantábrico desde hai centos de anos e
mantivo as mareas do bonito.+

DIAS
XOSE LOIS

•0 PNVquer
promover
conversas de paz
entre a ETA e o
Governo central
Gorka Aguirre, un dos
homes do PNV máis
expertos en cuestións
relacionadas coa ETA, dixo
que as conversas entre
xudeus e palestinos (Israel
e OLP) foran un éxito e
recoñeceu que a
experiénica de Oslo (o lugar
onde se realizaron as
conversas) poderia server
de receita para o conflito
basco. Segundo Aguirre a
ETA e o Governo central
poderian sentararredor da
mesma mesa para abordar
un proceso de paz.+

•O Sinn Féin
prepara a
resposta ao
Plano de Paz do
Ulster
O Domingo 24 o Sinn Féin dará
resposta á Declaración de
Downing Street, acordada hai
sete meses polos governos de
Londres e de Dublin e que
supón o primeiro paso para un
Plano de Paz. Uns 500
delegados do Sinn Féin,
precedentes da República e do
Ulster, manterán o Domingo 24
unha reunión extraorinária para
aprobar ou non a Declaración
de Downing Street. +

•Os paradores
,
non seran
transferidos,
pero o Estado
amplia ese
legado de Fraga
O ministro de Comércio e de
Turismo, Javier Gómez Navarro,
interesouse por novos
emprazamentos para a rede de
Paradores de Turismo, neste
sentido asegurou que Montarte
poderia albergar un destes
centros hosteleiros. Tamén
anunciou que serán ampliados
os de Ribadeo e Vilalba. Ao
tempo que anunciaba a
ampliación do legado de Fraga
lribarne, nos seus tempos de
ministro de Información e
Turismo, Gómez Navarro
asegurou que a rede non será
transferida á Galiza. Fraga, que
pedira o traspaso dos mesmos,
para poder reiniciar o seu labor,
terá que se contentar coas
casas rurais. +

•Corea do Sur
impede os funerais
por Kim 11 Sung

Presidente galega e de Anguita
son as forzas nacionalistas.+

•A alta velocidade,
o mesmo conto
que as autovias
O ministro de Obras Públicas,
Josep Borrell, viu á Galiza para
apresentar un ambicioso plano
de mellara das comunicacións
ferroviárias, cuxo proxecto
estrela é o túnel do
Guadarrama, e que tamén
contempla velocidades de 200
quilómetros por hora na rede
galega. Pero o ministro tomou
boa nota das viaxes anteriores á
Galiza, lembrando que todas as
promesas foron incumpridas, e
daquela decidu non dar datas
nen para a finalización das
obras nen para a posta en
marcha dos servizos. Oeste
xeito, Borrell non terá que
demorar, sistematicamente, a
previsión de entrega das liñas
férreas, como tivo que facer

coas autovias, que ian entrar en
funcionamento no 93, lago no 95
e agora xa van polo ano 2000.+

•Atentado
antisemita en
Buenos Aires
Unha bomba con grande carga
explosiva reduciu a cascallos en
Buenos Aires un edifício de sete
plantas pertencente á
Asociación Mutual Israelita
Arxentina, levou por diante a
vida de 30 persoas e deixou a
outros 150 feridos de diversa
consideración. O atentado
antisemita xa provocou que
todos os dedos ocidentais
apontaran a Irán, Síria e aos
movimentos siíes. Na Arxentina
xa comezou unha caza de
cidadáns de países islámicos.
Dase a circunstáncia de que o
presidente Menem é de orixe
síria e que a comunidade
israelita é moi poderosa na
Arxentina.+

As universidades de Seul e
Kuangju foron tomadas pola
policia surcoreana para
impeder que aló fosen
celebrados funerais polo
desaparecido líder
norcoreano Kim 11 Sum . A
ditadura de Corea do Sur
persegue con especial
dureza calquer expresión de
simpatia ou solidariedade
dos seus súdbitos co país
irmán: non quer ter o
inimigo dentro da casa.•

• Xunta e Govemo
central pásanse a
pelota das
competéncias
O Governo central acusou á
Xunta de remitir na sua
petición de traspaso de
competénicas para dar a
impresión de que a
descentralización do Estado
só se produce nos casos
catalán e basco. Segundo
Madrid, a Xunta resposta á
estratéxia do PP que pasa
por criticar as alianzas entre
o PSOE e os nacionalistas
bascos e cataláns. Pola
contra, a Xunta asegurou
que é o Estado quen non
quer dar competéncias,
ainda que Fraga de
momento ten aparcadas
peticións como a
Administración Unica. •

•Os empresários
cataláns critican
a Cuevas

Unha suposta falta de cooperación do
presidente democrático de Haiti, Jean-Bertrand Aristide, poderia server
aos Estados Unidos para invadir a illa
pero non entregar o poder ao seu lexítimo presidente. Neste sentido, ainda que a Casabranca asegura que
cómpre devolver a presidéncia a Aristide, o secretário de Estado norteamericano, Warren Christopher, asegurou que a "restaruración da democrácia en Haiti é a maior prioridade da
Administración".+

•A planificación
discriminatória
provoca a guerra da
auga entre Centro e
Levante peninsular
A solidariedade interterritorial foi esgri mida polo ministro de Obras Públicas,
Josep Borrell , para xustificar os pro xectos de transvases fluviais desde o
Centro da Península ao Levante . Borrell di que sen auga o Levante non
pode subsistir. Contra isto o Centro da
Península comezou a chamada guerra
da auga, coa intención de impeder os
transvases. A argumentación do Centro é que non se pode desenvolver industrialmente zonas sen recursos para
transladar os recursos de outras zonas
sen desenvolver. Outra .das peticións
do Centro é consensuar o Plano Hid1 olóxico, que define os transvases fluvias, que tamén afectan gravemente a
Portugal.+

•Os parlamentários
do BNG 11conectaron
co povo"
O traballo parlamentar do BNG "tivo relación cos grandes problemas do país e
cos sectores povoacionais afectados",
segundo afirmou o coordenador do grupo parlamentário, Francisco Rodríguez
ao analisar esta primeira lexislatura. Pu xo de manifesto tamén como feito positivo a presenza dos Comités de Empresa
nos distintos debates.
Pola contra denunciou o pacto existente
entre PP e PSOE para marxinar ao
BNG, non só dos organismos (mesa
das comisións), senón a política de silenciar o Parlamento de portas a tora do
recinto, para que a sociedade non se
enteire da sua laboura. Sinalou o parlamentar do BNG que tampouco se respeitan as regras democráticas e non hai
sensibilidade para conectar a Cámara
coa sociedade. +

Alfredo Malina, presidente de
Fomento do Traballo,
organización da patronal catalá,
desdeciu a José María Cuevas,
presidente da CEOE, na sua
petición de eleicións xerais
anticipadas ou que Felipe
González apresente unha
cuestión de confianza diante do
Parlamento. As declaracións de
Cuevas apoiaban unha petición
do PP no mesmo sentido,
formulada por Aznar. A patronal
catalá distanciouse unha miga de
CiU ao sinalar o seu apartidismo.
Mentres as direitas española e
catalana discutian, Fraga e
Anguita coincidian en pedir a
dimisión de Felipe González
asegurando, ambos, que
pactarían con calquera, isa si,
en benefício do povo, para
xustificar o acordo acadado
entre os dous partidos na
Andalucía. Fraga sempre
afirmou que "con certas forzas,
nen tratos nen conversación".
Semella que as excepcións do

• EEUU busca a
fórmula para invadir
Haiti e non ceder o
poder a Aristide

•O Governo vende
duas veces a
ampliación da cuota
láctea

• 25 anos da designación da sucesión ao trono
O 23 de Xullo de 1969 Juan Carlos de Borbón aceitaba ante o ditador Franco a designación como sucesor do trono, que aprobaran as Cortes o dia anterior. No seu discurso ante as Cortes,
Franco recordou que Juan Carlos "deu monstras de lealdade aos princípios e institucións do Movimento, e áchase estreitamente vencellado aos Exércitos de Terra, Mar e Ar, onde forxou o seu
carácter". Non haberá celebración oficial pois o titular do trono está en Portugal disfrutando dun
cruceiro. A designación de Juan Carlos á sucesión do trono coincide con outra efemérides signi• .
ficativa, como foi a chegada do home á Lua. +

O Sindicato Labrego Galego denunciou que o recente anúncio do Estado
español da ampliación da cuota láctea
a 500.000 toneladas non significa novidade nengunha, xa que no Real Decreto 324/94 do 28 de Febreiro esas
500.000 toneladas xa aparecian incluidas dentro da cantidade de referéncia
asignada para o Estado. O SLG asegura que hai un engado nun dos dous
anúncios.+

GALIZA E M NDO
25 DE XULLO

A celebración do Día da Pátria
centrarase este ano na
reivindicación da figura e a obra
de Castelao "como alicerce do
nacionalismo galega actual". O
lema escollido polo BNG é
Galiza Sempre, participando
por primeira vez nesta
manifestación baixo as siglas
frentistas Unidade Galega,
como un paso adiante na
entrada do BNG, recén
aprobada polo seu Consello
Nacional. FPG e APU tamén
celebrarán senllas
manifestacións.

No 1984 xa o Día da Pátria Galega centrara a sua
atención na figura de Castetao.
MANUEL SENDÓN

No cincuenta aniversário do Sempre en Galiza e no décimo da traida dos restos do seu autor

O Dia da Pátria centrarase na reivindicación
da figura e obra de Castelao
•A. EIRÉ

O cincuenta aniversário da publicación da primeira edición do
Sempre en Galiza e o décimo
cabodano da polémica traida
dos restos de Castelao e o seu
confinamento no Panteón de
Galegas Ilustres, propiciou que
o BNG centrase a celebración
do Dia da Pátria en reivindicar a
figura e a obra de Castelao. A
frente nacionalista anúncia na
convocatória que tenta loitar
contra a deturpación do ideário
do Pai da Pátria Galega e a sua
obra política cimeira, a Bíblia
Galeguista, o Sempre en
Ga/iza, ao tempo que emarca o
seu ideário político actual "na
tradición galeguista, que ten a
sua figura máis senlleira en
Castelao".
O BNG afirma que denunciará
"os intentos, por activa e por pasiva, de que o pensamento de
Castelao e a sua própria figura
non sexan recoñecidos polo pavo galego", e tamén "a apropriación indebida e a manipulación

que fan partidos como o PP que
defenden ideários que o levaron
a el ao exílio e ao paredón ou
as gáveas a moitos dos seus
compañeiros".

bindo a salutación do BNG xa
na Praza da Quintana. UG celebrará denantes da manifestación, como en anos anteriores,
unha oferenda floral no Panteón
de Galegos Ilustres. Nos actos

A FPG a Mazarelos
a APU ao Toural

Esta utilización fraudulenta
estariase a facer desde o
poder político e tamén "desde un pretendido cientifismo
pesebrista que tenta que a
sua mensaxe chegue aes cidadáns dun xeito parcial e
inexacto, cando non totalmente tirada de contexto ou
valeirada dos seus auténticos contidos ideolóxicos".

~

Tanto a FPG como a APU
convocan tamén sendas
manifestación que sairán
tamén da Alameda compostelana despois de que o
faga a marcha convocada
polo BNG. A manifestación
da FPG concluirá na Praza
de Mazarelos. "Por un nacionalismo de esquerdas.
lndependéncia e socialismo", é o lema escollido por
esta formación política, que
rematará os seus actos
dando leitura a un comunicado da Dirección Nacional. Nel peñerase de manifesto "o desastre e o fracaso da entrada na UE, a própria Constitución española
e o Estatuto de Autonomía,
por non recoñecer o dereito

O acto central de celebración do BNG será a tradicional manifestación en Compostela, que sairá da Alameda ás 12 do Mediodía e rematará na Quintana canha
alocución-mitin . Nesta ocasión asistirá por primeira vez
o nacionalismo nucleado
sobas siglas, hoxe, de Unidade Galega, estando presentes os seus membros na
pancarta de cabeza e reci-
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programados polo BNG, que se
completarán cunha festa na
Carballeira de San Lourenzo,
están presentes delegacións de
Portugal, Esuskadi e Catalunya.

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL

de Autodeterminación".
A FPG considera que "ainda
que lle gestaría unha celebración unitária, do que se trata
nesta data é de consolidar os
proxectos políticos'', negando
que mantivese contactos co
PCPG, Esquerda Galega Unida
ou Esquerda Unida, para celebrar conxuntamente o Dia da
Pátria. A FPG tentará apresentarse este ano como a formación que aglutina ao independentismo galego.
Pela sua banda a APU, rematará a sua manifestación na Praza
do Toural, lugar escollido tamén
en anos anteriores, nos que
houbo problemas por estar ocupado con atracións musicais.
Esquerda Unida, que o ano anterior manifestárase na compaña de Unidade Galega, e en
1992 con esta forza nacionalista
e a FPG, este ano realizará unha oferenda floral á 1 da tarde
no Panteón de Galegas Ilustres
en San Domingos de Bonaval. +
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ESTRATÉXIAS DO NACIONALISMO

Domingo Merino
'A entrada de UG no BNG non convén á estratéxia do centralismo'
festáronse má:is contrários, no
plano particular recoñe9en que a
decisión é correcta. E un feito·
histórico, o nacionalismo non ha
ter competidores. lso ten que
proporcionar mellares resultados
ao Bloque Nacionalista Galega,
unha -capacidade de atraer xente
ao traballo. E eu non descarto
que alguns dos que hoxe deixan
o traballo político a un certo prazo volyan a se incorporar, porque
é xente valiosa e que está afeita
a reflexionar dentro de debates
importantes no noso partido.

•H.VIXANDE

"Non entramos no Bloque
para facer cambiar forzas,
senón para colaborar
desde dentro con lealdade
para facer andar a este
país. Ternos vontade de
permanéncia a longo
prazo", di Domingo _
Merino, secretário xeral de
Unidade Galega e
primeiro alcalde
democrático da Coruña.

Dá a impresión de que o Bloque pode satelizar ao PSOE.

Este 25 de Xullo apreséntase
como histórico, xa que as
duas grandes correntes do
nacionalismo galega aparecen unidas.

O Bloque depende menos hoxe
do voto útil en eleicións non galegas , pero non son dos que
opinan que o PSOE estexa derrotado . Creo que ainda conserva certa capacidade. Hai unha
tendéncia á perda de influéncia
social e eleitoral do PSOE e a
sua credibilidade está deteriorada. Sempre foi o valedor do
centralismo para a marxinación
da Galiza. Pero hai unhas incércias centralistas na sociedade
galega que fan que se vote polo
centralismo dunha maneira moi
ampla. E esa é a grande batalla
do nacional~mo : facerlle ver á
sociedade que é máis útil votar
aos nacionalistas. Calquer cámbio na Galiza, calquer mellara
económica, pasa polo aumento
do peso político do país, que só
se pode producir cunha mellara
de posicións do nacionalismo. O
Bloque nos últimos tempos foi
dando pasos moi positivos e espero permita restar apoios ao
centralismo .. . O campo está
aberto, pero o PSOE ainda se
mantén. Nas autonómicas levou
un aviso do BNG , que o derrotou nalgunhas localidades. Nas
europeas ese proceso tivo certa
inflexión . Quer dicer que os eleitores ainda non entenderon que
nesas eleicións tamén é comenente votar polo nacionalismo.

É un reencontro con grande
simbolismo, un momento moi
importante para o nacionalismo,
porque está en condicións de
dar un salto maior que o do
BNG nas pasadas eleicións autonómicas. Tamén hai problemas, pero danse as condicións
para consolidar a situación e dar
un paso firme cara adiante. A
decisión de Unidade Galega ten
unhas connotacións vitais na
medida en que acode a ese reencontro nun momento especialmente importante, pero tamén estratéxicas, porque é
unha aposta por unha orientación do proxecto nacionalista
que até un momento nos mantiña divididos e que vai permitir a
incorporación de máis xente.
Sobretodo contribue a que unha
parte da sociedade galega perciba a ·alternativa nacionalista
con máis capacidade para dar
resposta aos problemas do
país.
Cre que hai sectores aos que
molesta a incorporación de
Unidade Galega ao Bloque?
Para comprobar que non gosta
non hai máis que prestar atención aoque sucedeu coas informacións xornalísticas , desque
se iniciou o proceso de reflexión
até que se completou o camiño
da integración. Houbo un .ocultamente das nosas decisións e un
potenciamento dalgunhas discrepáncias personais irrelevantes e iso xa é un dado en si
mesmo. Cando frente ás decisións dun colectivo apreséntanse decisións persoais, respeitábeis, pero que non teñen significación no contexto do debate e
da decisión que se está a tomar,
iso quer dicer que hai interese
en potenciar unha postura e
ocultar outra. lso ten leitura política. O fortalecimento da opción
nacionalista que. representa o
Bloque coa incorporación de
Unidade Galega non convén á
estratéxia do PP, nen á do
PSOE, e memo diría que á doutras forzas. En definitiva non
coñvén ao centralismo e esa é a
clave de todo o asunto. A decisión tomouse despois dunha
longa reflexión que xa comezara
en 1991. En Unidade Galega,
despois das eleicións de Outubro de 1993, impúxose a .evidéncia da necesidade de coincidir estratexicamente o naciona1is m o dentro do BNG porque
non había outro camiño.
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Traballar en benefício de
todos
Habia duas posicións históricas no nacionalismo, UG e
BNG, con perspectivas diferentes'. Hoxe gañou o frentismo?
Houbo duas estratéxias diferenciadas. Aquela idea de que a
Galiza, como calquer país normal, debia ter unl1a representación política normal, considerada
esta como opcións córrespondentes aos distintos sectores sociais, ·instaladas nun partido demócrata cristiá, un partido de ·esquerda e outro máis á esquerda,
socialista e comunista en termos

'Quedan moitas
inércias centralistas
na sociedade
galega que cómpre
vencer'
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"Alguns dos que agora
marchan volverán"

clásicos, marcou toda unha época. Hoxe hai que recoñecer que
triunfou a posición do BNG, houbo cámbios profundos na nosa
sociedade e nos partidos. En
UG estamos moi preocupados
polo futuro político na Galiza. A
diferéncia doutros que eren o resultado do Bloque só se pode
analisar en clave moi optimista,
non eremos que as causas sexan tan sinxelas. Moi ao contrário, a nosa reflexión está motivada pala preocupación. En calquer momento un acordo entre o
PP e o PSOE pode facer cambiar as regras do xogo, como xa
pasou no Parlamento da Galiza,
pódese facer a nível de Estado,
con marxinación en determinados ámetos ·da vida sociopolítica; e esa preocupación marca a
nosa liña dé traballar conxuntamente nunha estratéxia nacionalista. É o momento de aglutinar
forzas, de mirar o que nos une,
máis que o que nos separou no
pasado, porque fumos cambiando. Sobre a cuestión europea ou
sobre a participación institucional, ou no relativo á participación
na frente, fumos cambiando uns
e outros.
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Dalgun xeito UG deixa tras de
si a un grupo de xente desamparada.
Algunha xente abandoará o traballo político, pero é comprensíbel e natural.- ~oubo procesos de
desgaste persoal polo traballo
político que a todos nos pode pasar ... Todo o mundo comprende
que a decisión de UG entrar no
Bloque é necesária. Mesmo
aqueles que neste proceso mani-

Con UG no Bloque hai unha
nova correlación de forzas?
A nosa entrada no Bloque é
leal, non para facer alianzas no
interior. E unha decisión de
grande transcedéncia que non
tomaríamos se non for con intención de permanéncia no futuro. Por tanto, a nasa intención é
integrarnos con todas as consecuéncias, incluida a de traballar
para o avance do conxunto, en
benefício de todos. Daquela,
non ternos nengun tipo de condicionamento prévio.

O 25 de Xullo, despois da manifestación, cando coreen o
nome de Unidade Galega, que
vaisentir?

'A

nasa entrada
no Bloqueé leal,
non para facer
alianzas no
interior'
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Non sei se o farán ou non. Se o
fan, encantados, .será unha proba de irmandade, de recibimento ... Pero non teño notícias, se é
asi a verdade é que nos gustará
moito a todos os que esteamos
ali . Diremos aqui estamos e a
traballar por este país cóbado
con cóbado para que sexa o
que se merece. Eu particularmente xa estivera co BloquePSG nun Dia dat... Pátria.
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IRREGULARIDADES NA ADMINISTRACIÓN

Rectificación
MANum.CAo

Os principais líderes de Izquierda Unida con J. Anguita á cabez,a portan un ha chapa na solapa coa palabra "RECTIFICACION'. Tal proceder estético lémbranos o comportamento
externo de moitas sectas fanático-relixosas que converte aos
seus membros en homes anúncio e propagandistas da fe.
Dado que nas recentes eleicións o grupo_de ·Anguita aumentou o seu peso eleitoral non viría mal reflexionar sobre do famoso "programa, programa, programa".
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Romay Beccaria sae seriamente perxudicado por as filtracións das fitas, na puxa que está a levar
por suceder a Fraga como candidato do PP á Xunta.

Con anterioridade xa se denunciaran escoitas ao BNG e a TVG

As denúncias sobre as oposicións
de Sanidade poñen ao desc~berto
o servizo de información ·da ·Xunta
•A. EIRÉ

A filtración dunhas fitas
nas que se recollen
conversas telefónicas
entre membros da
Consellaria de Sanidade a
respeito dunhas
oposicións amañadas,
pon de manifesto algo que
xa denunciou A Nosa
Terra hai algo máis dun
ano: a existéncia dun
servício na própria Xunta
que espiaba aos partidos
políticos. Os distintos
ceses no Governo
autonómico e as loitas
partidárias semellan que
están a facer que a
información se utilice
contra os próprios
membros do PP.
As conversas que se realizan
desde alguns despachos de San
Gaetano están a ser rexistadas
por membros da própria Xunta,
segundo poñen de mañifesto as
filtracións dunhas conversas
mantidas por altos cárregos da
Consellaria de Sanidade. Segundo as titas, dadas a coñecer
por El Mundo, estarian relacionados con estas irregularidades
Romai Beccaria; o secretário xeral da consellaria de Sanidade,
Alberte Núñez Feijoo; o director
xeral de Saúde Pública, Xoán
António Maceiras Barros; o subdirector xeral de Promoción da
Saúde, Xosé Luis Aboal Viñas e
a subdirectora xeral de Protección da Saúde, Maria Francisca
Pereira dos Santos.
Hai un ano A Nosa Terra denunciou como desde unidades
ascritas á Xunta se espiaba a
partidos políticos, senlleiramente ao BNG, elaborando informes
aos que tiña principal aceso
Xusto Alvariño, secretário xeral
de Seguridade, recentemente
cesado despols de 'des'c'ub'rirse

que seguia a cobrar dous soldes, como fixera o Conselleiro
Xoán Fernández , ambos relacionados coa Marina. Por eses
dias tamén se soubo da instalación de micrófonos nos despachos do Director Xeral da
CRTVG e da TVG, Ramón Villot
e Rodil Lombardia, respeitivamente, ambos cesados agora.
Estas informacións nunca foron
desmentidas. O cese de Alvariñ o desataria unha loita polo
control da información da própri a Xunta, na que estarian
imersos o Conselleiro Diz Guedes e Xesus Pérez Varela. As
liortas internas do próprio PP
estarian propiciando estas filtracións contra dalguns dos contendientes na loita pola sucesión de Fraga lribarne.

As conversas
A tita magnetofónica dada a coñercer agora, foi gravada ilegalmente dunha conversa telefónica na que Maria Francisca Pereira admitía ter manipulado os
exames de oposicións anteriores para poder aprobar a várias
persoas relacionadas con altos
cargos da Xunta e o PP. A gravación non chegou ás autoridades, senón a mans do periódico
El Mundo.
Unha das persoas ás que se retire a conversa telefónica, e cuxo
exame denúncian que foi manipulado e as perguntas correxidas por Maria F. Pereira nunha
convocatória anterior, foi Monse.rrat Corujo Quinteiro, casada
con Adolfo Gacio Vázquez, alcalde de Boqueixón e asesor de
Romai Beccaria. Monserrat Coruj.o, unha vez aprobada, traballou na consellaria durante oito
dias, despois colleu duas baixas
sucesivas, de modo que nestes
momento disfroita dunha baixa
por maternidade.
A Xunta da Galiza desmentiu a
acusación de as oposicións estaren amañadas e asegurou que
as persoas aprobadas tiñan Ur)ha grande experiéncia' e moitos

pontos, de modo que pasaron
sen dificuldade as probas. Desde Madrid, o vicesecretário xeral
do PP, Mariano Raxoi Brei, asegurou que na Administración galega non hai corrupción, pero
dase a circunstáncia de que Raxoi é parente de Maria do Carmo
Martínez Brei, unha das persoas
aprobadas nas oposicións cuxos
probábeis aprobados foron consignados nunha lista elaborada
pola CIG e a UGT e apresentada ante notário tres dias antes
de se celebrar as probas. Esta
lista incluída 19 nomes, dos que
13 deles corresponden a persoas que aprobaron.

Demisións
A trama que está a sair á luz pública implica tamén a Xosé Taja
Pajaró, veterinário da consellaria de Sanidade e Alcalde de
Santa Comba, que non acode
ao seu posto de traballo na Xunta mália non estar en situación
de excedéncia. Toja Pajaró e
outro veterinário da consellaria,
Aurélio Fernández, están relacionados coa académia Premir,
dedicada á preparatória de exames de oposicións a sanidade.
O contido dos exames da Xunta
coincide en pergunta e enunciado das opcións das repostas,
nun 70% coas perguntas dos
cuestionário cos que a académia prepara aos seus alunas.
En canto foi desvelada a trama,
tanto Xoan Maceiras como Alberte Núñez puxeron os seus
cargos a disposición de Romai
Beccaria, que optou por agardar
a que se sucedan os acontecimentos e coñecer até onde chegan as filtracións para tomar un:ha decisión.
De momento descoñécese o alcance que no seo do PP tiveron
as infiltracións das gravacións
realizadas por membros da própria Xunta, pero algunhas persoas próximas ao Partido Popular sinalan.que as disensións internas estánse a agravar por .estes motivos.+

Visto dende Galiza, Izquierda Unida é un grupo pouco sensíbel á nosa problemática como povo diferenciado. A asunción
do discurso anticatalanista visceral da dereita aproxima perigosamente a IU aos modelos clásicos nos que a lumpenización das clases populares devén, perigosamente, en base
social do fascismo prévio paso por discursos populistas de tipo nacional-socialista. Porque se se di que Pujol está expoliando España, Andalucía e aos traballadores máis pronto ca
tarde ha de aparecer algún salvador dese povo expoliado
que, desde lago, non será Anguita. Convén non esquecerse
que é nos núcleos proletários castigados pala crise onde
prende o discurso sinxelo, racista e intolerante de Le Pen, Fini e outros. O pasado histórico de España aconsellaria unha
certa prudéncia na praxis política como lembraba o próprio
R. Ribó . .
O modelo. económico "rectificador" ten poucas agarradeiras.
Para empezar, creer que a política económica do Governo é
froito do maxín de tal ou cal ministro que, incomprensibelmente, non · quere "cambiar la política económica" cando IU
ten un programa que seria bon para todos, sobre todo para
os traballadores, ten pouco sentido pois ¿alguén pode entender que un Governo que depende dos eleitores faga unha
política negativa para a sua base social podendo facer, só
cambiando a vontade, outra política que sería positiva e beneficiosa para todos? En fin, nas sociedades libres a política
económica non é, afortunadamente, froito da vontade dun ou
doutro Gran Líder Iluminado senón que os mercados existen,
a economía ten a sua lóxica e non se poden montar torres no
aire. Porque por exemplo, aumentar o peso do Estado na
economía significa máis recursos públicos -maiores impostas ou maior inflación - retirada de capitais e desconfianza
dos mercados internacionais - devaluación da moeda aumento da débeda externa,
etc., pois, é importante lembrar
que España xa
está endebedada e posue unha
economía aberta
ao exterior. Pero
se a Compañía
Iberia corre perigo de desaparición ie Xé,l é do
Estado! As veces, parece que
os coñecemen tos económ icos
dalgúns son como os daquel
ministro falanxista Girón de Velasco que nos
anos 50 nun disJulio Anguila, coordenador xeral de IU.
curso na Praza
de Oriente prometeu duplicar os salários dos traballadores e,
efectivamente, ao dia seguinte case se duplicou a masa monetária co aumento correlativo nos précios. ¡Sorte que se estaba nunha economía apenas monetizada e que non voltou a
prodigarse nos "discursos económicos". Ainda asi os précios
seguiron aumentando até que se puxo en marcha o primeiro
gran shock estabilizador da postguerra: o Plan de Estabilización de 1959. Convén estar alerta diante dos predicadores
posuidores de so!ucións simples, fáciles e rápidas pois esas
propostas· non son para este mundo.•

----------------'A
asunción do discurso
anticatalanista visceral da dereita
aproxima p~rig,osamente ª·_I_U .':l<?s.
modelos clásicos.'

QDEBATE DA EMIGRACIÓN
Un curso de verán debate o drama de ida e volta do exílio económico

Os fillos da emigración americana queren regresar
Durante a semana do 18 ao 22 de Xullo estase a levar a
cabo, dentro da programación de verán da Universidade
de Vigo, o curso Galiza dende a emigración ao retorno. O
seu coordenador, Luis Pérez Leira, destacou a vontade
de borrar alguns tópicos sobre a emigración con este
curso. "O noso propósito é facer unha análise deste feito
desde unha perspectiva histórica chegando aos nasos
dias xa que isto non é un proceso rematado", sinalou.

• ARANTXA ESTÉVEZ

Na apresentación deste curso
estiveron, entre outros, Isaac
Diaz Pardo e Arturo Cuadrado,
que talaron do exílio, do cal
Cuadrado ainda é protagonista
dirixindo na Arxentina o xornal
"Galicia" e como editor. Acompañounos na inauguración o al-

calde de Corcubión, Rafael
Mouzo, que denunciou a mala
situación económica na que viven miles de emigrantes galegas en América tras décadas de
traballo. Mouzo ere que a Administración galega ~vita un feito
tan evidente como é o abandono que sofren estes emigrantes.
Arturo Cuadrado acompañado de
Paco Lores, Presidente do Consello de residentes españois en
Bos Aires , tiñan como cometido
neste curso apresentar un libro
inédito de Luis Seoane, editado
en Arxentina: Mercado de las letras y de las artes. Lores comentou os problemas que tiveron
para apresentar o libro en Bos Aires polo contido que amasa ao
Seoane antifascista e comprometido, que foron recollidos en diversos números de A Nosa Terra.

Man de obra galega
cara América
As seguintes sesións do curso
trataron de analisar a emigración galega desde o seu início
até a situación actual. Un dos
temas que suscitaron máis intervencións foi a cuestión de a
quen beneficiou a emigración
masiva dos galegos, se a estes
que poideron subsistir ou aos
paises receptores, como Arxentina ou Uruguai , que se puideron desenvolver mercé a esta
man de obra foránea.

Nos últimos anos non cesa o fluxo de regreso de emigrantes. A foto de Manuel Ferro! resume o drama da emigración con
toda a sua forza.

A profesora de Historia, María Antonia Reza Torrado, destacou que
a emigración a América foi fundamentalmente masculina e, ao ser
esta a man de obra principal, produciu un grave atraso no desenvolvemento da Galiza. Mentres,
os paises que recibiron a estes
homes, véronse favorecidos.

A intervención de Manuel Suárez Suárez, Secretario Técnico
do Consello de Cultura Galega,
serviu para sinalar a grande importancia do papel dos emigrados na história de Uruguai e Arxentina. "A estes paises interesáballes povoar o país , facian
propaganda polos consulados
europeos. Os galegas ensínaronos a traballar en moitos campos ". Asemade apontou dados
como que a indústria da papeleria ou do ferro foi iniciada polos
galegas e ainda segue dirixida
polos seus descendentes .
Para Suárez , a partir de 1945 os
galegas xa non buscaban "facer
as américas", senón traballar
para vivir mellor, pensando nos
seus fillos. "A sua terra está moi
castigada e eles van fóra, pero
~aben até onde poden chegar.
E unha emigración de estarzo e
de traballo".

Os mozos queren
coñecer Galiza
Na década dos oitenta, hai un
recámbio nas atitudes e carácter da emigración en América,
segundo o Secretario Técnico
do Consello da Cultura Galega.
Neste momento, os protagonistas van ser os tillos e netos dos
galegas que tiveron que sair da
sua terra na década dos 40-50.
"Creo que a recuperación democrática do Estado español foi un
revulsivo para que as xeracións
máis novas sentiran meirande
interese pala sua terra de orixe".
A partir deste momento, os cursos de galega en Montevideo e
Bos Aires empezan a ter moi
boa aceitación entre os universitários descendentes de galegas.
Suárez destacou o papel que
deben xogar as institucións galegas nesta matéria proporcionando axudas que compensen
a preocupación dos galegas
emigrados pola sua terra . "A
xente quer inteirarse do que
pasa .aqui; deberian poder votar
nos consulados xa que hai moito interese por estar sempre na
sua terra"
Luis Pérez Leira tamén reforzou
esa opinión sinalando que, non
son só os vellos os que voltan,
senón que hai unha inquietude
dos novas polo retorno, por coñecer esta terra. "Moitas veces ,
os maiores non se ven nen con
forzas nen con posibilidades de
voltar e son os fillos os que
arrastran deles", engadiu Manuel Suarez.
Para o coordenador do curso, o
reto destas xornadas é ver que
o ciclo emigratório na Galiza,
ainda que rematado está a producir consecuéncias para as
que o país non está preparado.
"Non só se trata de circunstánc i as de tipo económico, que
existen aqui e alá, senón de
problemas de integración que
comprenden aspectos como ter
un acento diferente".
O Xoves, 21, está prevista a
conferéncia Desde a Galiza emigrante ao retorno e a inmigración por Pérez Leira e o Venres
22, Recuperación das forzas
productivas da emigración por
Manuel Mera, secretario da CIG.
O curso clausurarase ese mes- - mo -dia -cunha mesa redonda.•
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RESPOSTAS ACRISE

Amador Fernández e Olaia F. Davila,
portavoces da Plataforma Cidadán de Solidaridade
'Hai que rachar co trunfalismo da Xunta, porque a situación de moitas famílias é dramática'
A. F. Criar un fondo solidário de

•MANUEL VEIGA

resisténcia. Estamos nunha situación de emerxéncia e ante iso hai
que facer algo. Se conseguimos
que a xente se sinta máis solidária e ademais aporte algo economicamente conseguiremos unha
maior unión entre os que teñen
traballo e os que non o teñen,
porque todos ternos os mesmos
dereitos. Non podemos agardar a
que a situación se volte tan dramática que isto chegue ao caos.
Ternos que botarlle imaxinación e
ser nós mesmos os que fagamos
que isto cámbie, porque xa se ve
que se agardamas pola administración irnos aviados.

Sector naval, Alvarez,
metal. .. As mobilizacións
de traballadores que
teñen o seu emprego
ameazado coinciden
diariamente nas ruas de
Vigo. "A solidaridade
cidadán é algo que se
botaba en falta", sinalan
Amador Fernández,
presidente da Federación
de Asociacións de
Veciños, e Olaia
Fernández Davila,
deputada do BNG,
portavoces ambos da
Plataforma Cidadán de
Solidariedade que tamén
apoian as centrais UGT,
CCOO e CIG.

Boa resposta
Cal está a ser a resposta da
xente?

Como afecta o peche de indústrias no dia a dia da xente?
A.F. Aos galegas danos vergonza dicer certas cousas. Pero hai
situacións familiares dramáticas
e agachámolas. Eu creo o contrário . Hai que decilo claramente
para rachar con este trunfalismo
da Xunta . Segundo o governo
galega aqui non pasa nada, pero o único que se está a facer e
perder postas de traballo, ano
tras ano. Non se abre unha
grande empresa desde hai un
feixe de tempo. Como é posíbel
que a Galiza non veña nengunha empresa. Até os portugueses
nos quitan a automoción que
nos podiamos ter conseguido,
pero está a montarse alí. Ou isto cámbia ou Vigo leva o camiño
de Ferrol. O sector naval levou
un pau e agora venlle o segundo. Deus nos libre de que peche
a Citroen.

Que situacións persoais son
as piares?
A.F. Quizá a de coincidir a crise
da empresa na que traballa a
muller coa do marido. lso está a
pasar moito. De dous saldos
que entraban na casa, quedan
sen nengun. Onde máis se nota
é nos rapaces, o fracaso escolar está a medrar. Eles resíntense moito. As administracións
non están a facer o traballo social preciso. Nós, desde o colectivo veciñal, estamos a detectar situacións, através dunha
asistenta social, dramáticas. Os
A/campos non fian. As pequenas tendas de zonas concretas
como Cabral están ao borde do
caos, porque o mal non é só
para o que traballa, senón tamén para o comerciante que lle
vende. Sabemos de casos de
xente que non ten xa onde viver, porque non pode pagar os
alugures.

A Plataforma pensa continuar
despois deste concerto?
A. F. Si, os cartas que agora se
recollan serán para Alvarez. Pero o afán é servir a todos os colectivos en crise, no sucesivo.
O. F. D. A Plataforma pode servir para que moitos colectivos
que o necesiten se dirixan a ela
e así saian á luz os problemas .

"Alvarez é viabel"
Tócanlle todas a Vigo?

A. F. As respostas que tivemos
até agora foron moi boas. lso
quere dicer que a sociedade é
máis receptiva do que nós próprio ás veces supoñemos. Desde un Mancho Borrajo que paramos na rua e respostou ao momento, até Os Resentidos ou
Siniestro que se ofereceron de
contado a vir gratuitamente. Hai
pintores que xa regalaron cadros
para montar un exposición de
solidaridade e unha subhasta.

Porque se constituiu esta plataforma?
Amador Fernández. Porque hai
que facer algo . O que non se
pode e guedar parado. A situación é critica. En realidade parecía que estabamos uns polos
outros a ver quen empezaba.
Eu mesmo coido que debimos
ter empezado antes. Estamos
chamando a todos os colectivos, porque isto é aberto.

se realmente esas mobilizacións
son hoxe as axeitadas. Porque
os traballadores de Alvarez fagan un corte en Colon, dous dias
á semana, non se cría nengun
conflito e as autoridades responsábeis seguen tan frescas.

Olaia Fernández Davila. Hai que
condicións de traballo e empreter en conta, ademais , que a loigos. A Plataforma de Solidarieta contra esta situación sae cara
dade quere apoiar a eses colececonomicamente. Os traballadotivos. A recaudación do festival
res de Alvaservirá non
rez ou os do
xa de axuda
familiar aos
naval non só
A/campos non
trabal !adonon teñen
res de Alvapara as suas
fian, pero algunhas
famílias, serez, senón
nón que precando metendas de Cabral
cisan de panos para pagar as débegar os desestán
xa
a
rente
do
prazamentos
das que eles
das movilízateñen coas
caos'
c i ó ns , etc.
empresas
Os do metal
de autobuses, imprenque están en
tas, etc.
folga
van
perder de cobrar estes días. Hai
que ter en canta que se están a
Que outros obxetivos ten a
defender non xa salários, senón
Plataforma?

'Os

O. F. D. En moitas empresas fixéronse colectas e, por exemplo, en
Citroen a recadación foi record a
respeito de casos anteriores.

E non detectaron crispación
social entre a xente que xa está tarta de mobilizacións e
cortes de tránsito?
O. F. D. O lamentabel é que os
cidadáns xa asumen o dos cortes como normal. A xente coñece os problemas das empresas e
aceitaos con tranquilidade. De
feíto en Vigo son habituais. A
xente simplesmente cámbia de
rua, ainda que perda media hora,
e nada máis. Creo que, non sendo casos aillados, é raro que alguen se alporice. lso demostra
que o problema enténdese e que
hai unha actitude solidária. Por
iso, igual o que hai que pensar é

r---------------------------------------------------------------------------,

Os Resentidos e Siniestro Total atración
~

do concerto en solidariedade con Alvarez
•XURXOVAZ

Este xoves ás 22,30 h. ábrense as portas do poliderportivo
vigués de Samil, nun concerto
no que todo o traballo será desinteresado, levado polo ánimo
de botar unha man nun problema ben próximo. Neste caso a
axuda ~erá para os traballadores de Alvarez, pero a Plataforma de Solidariedade anúncia
máis actos no futuro en beneficio de outros colectivos.

forzo de C.K. Produccións, a
productora que se ocupa do
traballo na sombra e que fai
posíbel este concerto.
Ambos os dous grupos son veteranos e teñen recentes novid ad es discográficas. Os Resentidos teñen ainda quente
unha recopilación que percorre
a sua longa carreira. Siniestro,
en cámbio, xa pasou polo trámite dos discos recopilatórios,
sobre todo cando cambiou de
compañía discográfica, e ten
ben recente o Made in ·Japan,
comentado no seu dia nestas
páxinas. Ademais vai ser a primeira ocasión de velos sen Miguel Costas, quen recentemente deixou o grupo . Navidades
en ambas as duas bandas e un
importante reclamo no terreo
artístico.

Siniestro Total e Os Resentidos prestáronse á iniciativa da
plataforma veciñal para facer
un concerto no que se recdasen fondos para estas famílias,
indicando amais os pasos a
dar para realizar algo que non
é tan sinxelo como pode semellar. Hai que citar tamén o esL.--.......:.- - - - -- !..- - - _ •_ _: __ ..,: _.,! __ ~.:....:... _

En palabras de Xulián Hernández para A Nosa Terra,
móstrase convencido de estar
a botar unha man en algo importante e sinala que non se
ía escatimar nada para o concerto: a equipa das mellares
galas e a intención de que a
xente saise doblemente contenta do concerto. Por unha
banda ter colaborado e por
outra ter pasado un bo momento . "Vigo é unha cidade
moi solidaria, este tipo de
cousas sempre teñen resposta da xente", sinala Xulian. As
suas palabras podense extender ao sentir do resto dos músicos: "participamos encantados, ó fin e o cabo trátase da
tua cidade", "ainda que a solidariedade é unha causa que
chega ó final, cando xa as
causas están mal":+

;_ _.;_-_ ·_ ·_ ·_:_ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - __ _J

A. F. Dá a impresión de que é
planificado. Porque non é normal que unha cidade padeza reconversión tras reconversión e
non se vexa unha luz. Hai indústrias como a de Alvarez que
non necesitan que lle encarguen
barcos. Abóndalle con vender
platos a précio cunhas matérias
primas que si ternos. Cunha boa
xestión poñíase a flote. Alvarez
ten viabilidade sempre. Neste
momento non produce, non porque non teña pedidos, senón
porque non ten con que pagar a
matéria prima. lsto non ten explicación. Que non veñan as admin istracións con histórias. A
responsabilidade é de alguén,
pero que non lle boten a culpa
aos traballadores por ir á folga.
Eles van porque nen lles pagan.
E non lles pagan porque alguén
que a mercou non tiña fondos
para xestionala. O responsabel
é o INI que vendeu a empresa.
Lego está a Xunta axudando a
empresas que o único que fixeron foi coller os cartos e pechar.
Nós o que queremos é que se
apoie ás empresas viábeis coma esta. Senon as consecuéncias serán máis graves.
O. F. D. Esta situación é comun
a todo o país. O único que aqui
se nota máis, porque Vigo tiña
máis indústria. Pero en Tui pasa
o mesmo con Gomi, en Vilagarcia con Charpo e Unicar, en
Padrón Picusa, Santa Bárbara
na Coruña, o sector naval en
Ferrol xa non funciona e despois poderiamos ir ao agro. Eu
creo que o problema está na decisión política da Xunta e do Governo central de facer de Galiza
unha zona cun desenvolvimento
distinto aoque deberia ser. Non
queren que aqui haxa indústria.
Non sei ben cal é a sua alternativa, ás veces falan de servícios,
pero servícios a quen? En Alva·rez, ademais, o que compre é financiar un plano de viabilidade
que garanta o futuro, o demais
serán cartas que se perderán
polo camiño, porque non apostan polo futuro da empresa. Os
800 millóns que din que van vir
poderian resolver un problema
inmediato: os salários que se lle
deben aes traballadores e mercar matérias primas para tres ou
catro meses. E despois que?
Eses millóns que caen en saco
roto son públicos. O léxico é investir e apostar por un plano para o sector, facéndose a Xunta
accionista, controlando así o
destino deses cartas que son de
todos.+
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Un amplo debate en Egin analisa o descenso eleitora! desde 1987

A liña política de HB cuestionada
•M.V.

"A importáncia do
descenso eleitoral de HB
é incuestionabel", sinalaba
o pasado 26 de Xu ño
Xavier Alegria, membro de
KAS, nunha tribuna
política publicada nas
páxinas do diário Egin.
Desde esa data as
opinións sucédense no
mencionado periódico. Os
comícios do 12 de Xuño
conduciron ao
abertzalismo a un periodo
de reflexión.
HB perdeu 43 mil votos a respeito das anteriores eleicións europeas celebradas en 1989 e 33
mil en comparación coas xerais
de 1993. Con todo, o feito d~ que
os demais partidos perdesen tamén un considerabel número de
votos conduce aos analistas próximos á esquerda abertzale a
considerar que os votantes perdidos por HB non foron a outras
siglas, senón á abstención. Así,
desde os anteriores comícios xerais, o PSOE perdeu o 44% dos
seus votos nas tres províncias
vascas; EA o 34%; o PNV e HB,
o 20% cada; o PP o 11%; no entanto IU foi a única forza que aumentou, facéndoo nunha porcentaxe do 14%.

Cansáncio, si ou non
Xavier Alegria, membro de KAS,
colectivo no que teñen representación tanto HB como ETA,
foi un dos primeiros en dar a coñecer a sua posición. "O cansáncio e a falta de perspectivas
convírtense na razón da inibición do voto'', sinala. Sen embargo Alegria descarta que a
abstención seña de "castigo
contra unha liña política excesivamente radical ou contra a loita
armada desenvolvida por ETA".
Pero a tese oficial veu fundamentalmente da man de dous
dos máis significados membros .
da Mesa Nacional de tlB. Gorka
Martlnez negou a teoría do "s.uposto cansáncio social", teoría
que "r:ion existe máis que nos

Ao redOr .de· HB hai un pantano'',
sinala Letamendia
\

dos oitenta está a facer augas".
Egida anota que "a perda de
200 cadros que constituían
practicamente o mellar do aparato político de HB causou unha
situación de intempérie política".
"O fracaso da via de Alxer, a teima represiva do Estado, o seu
pacto de Ajuria-Enea e a derrota
do socialismo no Leste causaron un efecto demoledor", sinala
Egido. "Demasiados problemas,
aponta tamén, para abordalos
coa lixeira mochila de pragmatismo que levan nos hombreiros
os dirixentes de HB". Egida non
ere que os votantes que desertaron de HB se integrasen no
sistema, senón que rexeitan a liña "en zig-zag, chea de erras e
falta de princfpios condutores :
un dia fálase de unidade nacionalista, outro de unidade da esquerda, un dia rexeitase a Unión
Europea e outro quérese a ikurriña xunto ao resto das bandei ras dos estados que a forman ,
un dia apadríñase Elkarri e ou tro critícase". Egida reclama un
reforzamento da unidade "renovando uns pontos mínimos" e
proporcionando "un recoñeci mento da diversidade, aumen tando en democrácia interna".

Neste concurrido e. plural
debate que veiculiza o
diário Egin e que está
lonxe da visión apocalíptica e cerrada que ·a cotio
se oferete nos meios de
comunicación oficiais sobre HB, destaca a voz de
Francisco Letamendia,
deputado abertzale en
Madrid durante a transición. Este historiador, retirado da política activa
desde hai trece anos,
ubícase hoxe "nunha esq u e rda abertzale que
ainda non existe e que
surxirá cando o MLNV se
transforme ·n un movimento que non funcione
en base á violéncia".

Outro dos eixos que adoitan a
vertebrar as críticas é a acción
de ETA. lrazabal , por exemplo,
mostra o seu desacorde coa
"actual estratéxia de priorizar
sobre todas as cousas o exercíc i o da violéncia defensiva".
Mentres que a parte máis oficial
destaca as presións do Estado
é a imaxe distorsionada que os
medios de comunicación aterecen de HB . Nesta última liña,
Pérez Bustero , juntero de HB
por Gipuzkoa, sinala que "os militantes do MLNV, nas suas diferentes formas e estruturas, non
son os axentes da limitación de
votos , senón os que, mália as
circunsttncias , tan posíbel a
consisténcia dunha tranxa de
votantes".

discursos dos nasos enemigos".
.Tásio Erkizia, pola sua parte, dirixiu unha "carta aberta aos abs_tencionistas" na que os acusou
de terse deixado "arrastrar pala
comodidade, deixadez e abúlia",
producindo "rexouba nos cuarteis policiais e bágoas de xenreira nas presas e presos políticos".
Ambos artigas foron respostados, entre outros, por Txema
Ramirez, profesor da Universidad e basca, quen afirma
que o artigo de Gorka Martinez "reborda mesianismo",
ao tempo que tacha ao de
Erkizia de "maniqueo". Ramirez aponta que a mensaxe
de HB "non chega á xente".
"A morte dun vello na Parte
Vella de lruñea provocada
por un bote de fume é motivo de denúncia contundente,
por suposto. Pero, a quen
chegan frases como a ocupación española mata a ou-

tro basco? Toda. a nosa capacidade de análise esgótase nese
tipo de lemas?", pergúntase
Ramirez.
·

O mesmq analista retírese tamén a outro dos pontos centrais
desta polémica: o grupo Elkarri.
"Este movimento social -afirma- aparece vituperado inxustamente por artellar unha mensaxe en positivo conducente á
superación de conflitos. (... ) El-

A imposibilidade de

karri é o froito da incapacidade
de HB".
José Ramón lrazabal, ex-concelleiro de HB, é outro dos que respostan a Martínez e Erkizia.
Despois de anotar que desde
1987, a "tendéncia á baixa foi
practicamente constante", destaca a "desilusión ante a falta de
perspectivas de negociación
ETA-Estado". "Negociación -engade- que se vendeu por HB
como panacea a curto prazo
durante os últimos dez anos".
lrazabal considera ademais
que a "política institucional
carece dun rumbo claro".

Demasiados
problemas

negociar ca Estado
marcaría a necesidade
dun cámbio de liña.

Nunha liña similar argumenta
José António Egida, exmembro da Mesa Nacional ,
quen coida evidente que a
"liña política articulada a fins

r------------~--------------------------------------------------------------,
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pero criou un pantano
ao redor desa comunidade que a imposibilita
para influir no resto da
sociedade".
"A grande tarefa pendente da esquerda
abertzale, sinala por último Letamendia, é a
transformación de ETA,
coa garantía da liberación total dos seus presos e da volta dos exiliados, e en condicións óptimas para proseguir o
camiño conducente a un
autogoverno basca, nunha forza independentista, si, e socialista si, e
radical , pero civil , e polo
tanto non armada".

"Respostar á violéncia do
Estado como unha forza
civil posibilitaría iniciar
procesos dos que agora· Francisco Letamendia.
estamos moi lonxe", afirma Lev0 a ese quince ou vinte por
tamendia. Desde o seu ponte
cento que é o único que defende vista,. "a loita armada mantide coerentemente a soberani~,

A partir de aí deixa sentado que "cando un pavo
está disposto a loitar pala
sua soberania, non hai exércitos, nen estados, nen gardas civis que valian para impedilo".+

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

1

Tamén se fai notar en vários artigas deste debate a progresiva
"gipuzkoanización " de HB. "Somos a primeira forza en Gipuzkoa -sinala lrazabal-, pero de
aí saltamos ao cuarto posta en
Nafarroa e Bizkaia e ao quinto
en Araba".+

pACTOS POLÍTICOS NO ESTADO

O ANTINACIONALISMO DE IU
B.IAxE
A polémica sobre o acordo entre o Partido Popular e Izquierda Unida para ocupar a Presidéncia do Parlamento de Andalucia e a subseguinte crítica do PSOE
ao mesmo, estaria dentro da simples
oportunidade política ou coxuntura eleitoral, ainda que PP e PSOE ensaiasen un
pacto grego.
Pero o significativo non foi o acordo en
si mesmo, que seria antinatura se recordamos anteriores discursos de Anguita
ou Anxo Guerreiro, senón a explicación.
Nas distintas polémicas primouse o suposto carácter social. Anguita e Felipe
Alcaraz xustificaron o acordo co PP,
afirmando que se previléxia industrial e
, laboralmente a Catalunya en detrimento
,__

-

-

-~·-

·- - -··--

- - ·-- --- - - ---

de Andalucia, poñendo como indicador
o distinto trato que se lle concede a Suzuki-Santana e a Seat. Tamén se califico u á burguesia catalana
como á "máis
reacciOnária".
Afirmación es- - - - - - ta última que
centrou o debate, mesmo
nas próprias fi1e ir as de 1U,
con contestación pública incluida de Ribó
(Iniciativa per
Catalunya).

No meio destas farangullas dialécticas
no, fose cal fose, cos cataláns. Nel conflue
quedou atuado sen sair á luz pública outro
o cabo que apreta da dereita española, reargumento moito máis perigoso: a referénpresentada polo ABC e os escribanos que
cia a'o aspecto
xiran ao seu carón. Os outros argumentos
territorial ou nanon lle preocupan á dereita (aplausaban
cional. "O pacto
cando Aznar hai menos dun ano propuña
entre PSOE e
que Pujol presidise o Governo de España)
CiU está abrinsendo usados por IU como marketing.
- - - - - do de feíto un
proceso cara á
O verdadeiro problema, como afirma alautodeterminaguén con tan poucas veleidades catalación de Catanistas como Javier Pérez Royo, "é a exlunya", afirmou
presión política do nacionalismo catalán
Anguita. Este é
a que non se lle dá cabida no sistema
o nó argumenpolítico español. Esta foi unha das cautal da oposición
sas polas que non foi posíbel un sistema
democrático estábel en España desde
de IU aos acorfins do século pasado polo menos".+
des do Gover· --····· _____ .. ___ ,__ _ .... ___ ·- ___ _____ __ _ _ __ J

Segundo Anguita o pacto
entre PSOE e CiU abre de
f eito un proceso cara á
autodeterminación de
Catalunya.
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LOITA CONTRA ACORRUPCIÓN
Berlusconi anula a supresión da prisión preventiva para os corruptos, despois de poñelos en liberdade

A nova dereita italiana desfai a sua imaxe de limpeza
•M.V.

Non tardou moito Sílvio
Berlusconi en mostrar as
suas verdadeiras
intencións. O primeiro
decreto de importáncia
asinado polo seu governo
serviu para suprimir a
prisión preventiva aos
corruptos. Agora volveuse
atrás. O decretazo
convertirase en proxecto
de lei para ser debatido no
Parlamento. Pero 169
procesados "ilustres",
como os ex ministros
Francesco de Lorenzo e
Giulio Di Donato ou como
o empresário Roberto
Falk, xa están na rua.
Oeste modo, Berlusconi, intenta
contentar a todos: a oposición,
aos xuices de Maus Limpas, a
sociedade que clamou contra a
medida, e aos empresários e líderes corruptos aos que paga o
favor de telo promocionado ao
poder desde a sombra.
Pero ainda asi , hai unha desilusión entre as xentes que
crian nas palabras deste "empresário feito a si mesmo". Berlusconi non é un novo produto.
As suas televisións, como xa

dixera a esquerda na campaña
eleitoral, beneficiáronse dunhas concesións públicas de privi l éx i o. Agora compaxina os
cargos de presidente e de
magnate dos meios de comunicación. Nada máis chegar ao
governo derrubou aos directivos da RAI, a televisión pública, que gozaba dunha imaxe
de obxetividade moi superior á
dos seus canais privados. Pero
todo iso non lle tora impedimento nos comícios europeos,
onde conseguiu afincar a sua
escasa maioria.

ciais elevadas. Este último xénero de delitos resultou sempre
difícil de investigar e por suposto de demostrar. A clase burguesa sempre foi solidária no
tocante aos seus intereses e á
relación destes co Estado. A novidade que agora oferece Berlusconi e o seu cinismo. Libera
aos ricos a cara descuberta, sen
máis subterfúxios. Europa xa se
mostrou disposta a apoialo, despois dalgunhas reticéncias iniciais, a causa da participación
no seu governo do neofascista
Gianfranco Fini. Tamén o símbolo do poder clásico en ltália,
Giovanni Agnelli, presidente da
Fiat, depositou desde un primeiro momento a sua confianza -e
os seus cartos- no candidato
Berlusconi.

Decreto a favor dos
homes de garavata
A novidade do decreto de supresión da prisión preventiva radica no seu clasismo descarnado. Salvatore Senese, vicepresidente da Comisión de Xustiza
do Senado italiano sinalou: "O
decreto afecta aos delitos de colo branco (corrupción, bancarrotas fraudulentas ... ) mentres todo
queda igual para os delitos comuns". Senese calificou tamén
o decreto de "clasista e racista,
baseado na defensa de intereses privados". Na mesma liña
se manifestaron os demais xuristas italianos que desde hai
meses viñan loitando contra a
corrupción.
A xustiza sempre operou con
dureza para a "delincuéncia ca-

A doctrina ultraliberal de Berlusconi xa encontrou o apoio dos líderes europeus.
Na fotografía, Berlusconi e o aleman Kohl.

mun" que atenta contra a propriedad privada, ao tempo que
se mostrou esquiva cos delitos

"administrativos", quer dicer:
fraudes, corrupcións, sobornos... próprios das clases so-

Con todo, o bloque de poder
que se tece ao redor do magnate das televisións ten poucas
probabilidades de chegar ás cotas da Democrácia Cristiana
que estivo 45 anos ininterrumpidos no poder, mália portar no
seu interior enxendros tan impróprios dunha democrácia como a Cosa Nostra e un vatican i smo sempre renuente aos
avances sociais. Berlusconi, pésie a que o cite, non ten diante o
"perigo comunista'', ao tempo
que os seus apoios, a Liga Norte e os neofascistas, síntense
coas máns libres para presionalo constantemente.+

'
DIA DE GALICIA 1994
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CONCELLO DE VIGO

BANDO
Vigueses:
Como tódolos anos celebramos hoxe o día tan sinalado para nós como é o día de Galicia. Novamente estamos xuntos para lembrar a
universalidade desta cidade, e non esquen~er a antiguedade que ten no espallamento deses homes e mulleres con vocación de aventura
que fixeron de Vigo unha das mais fermosas da terra galega.
A nosa apertura, das primeiras, nos camiños de Europa fo¡ un río de cambios e de cultura, enriquecendo tódalas artes e ciencias que co
tempo embeleceron os habitantes desta bisbarra.
Por un ramallo de acontecementos e circunstancias alleos a nós, vémonos privados, ou minguados, de tanto bar~o navegando o
Atlántico dende o Norde ata o Sur, de tanto asteleiro valdeiro de traballo e de tanta man esperando nas fábricas o preciado tesouro da
mar. Pero a confianza desta cidade no porvir, non ten barreiras que non se poidan rachar. Vigo é loitador e inquebrantable, e sairá mais
forte e mais unido cara o dousmil.
Xa ternos a interrogante sabida. Non ternos que soñar nr's imposibles porque na vida todo é posible. O faremos coa esperanza posta na
conquista diaria para un futuro mais prometedor ainda.
Día de Galicia e da sua lingua. O noso día, amigos.
Vig.o, 25 .de xullo de 1994
o
ALCALDE,

vaso

Carlos A. González Príncipe
(O texto do presente Bando fo¡ pronunciado polo sua autora M Carmen Kruckenberg, "Viguesa Distinguida 19941t, o día 21 de xullo, no decurso da r~epción oficial ofrecida co gallo do Día
de Galicia).
.
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DEPORTE-ESPECTÁCULO

Franza pon a salvo ao francés
O Luns 4 de Xullo o diário francés LE MONDE informaba sobre a
convalidación parlamentar dun proxecto xa tratado nesta
hemeroteca, trátase da lei relativa ao emprego do francés,
apresentada polo ministro da Cultura e a Francofonia, Jacques
Toubon.
"O proxecto adoptado polo Parlamento [o 30 de Xuño] proibe
recorrer a termos ou expresións en língua estranxeira en certos
actos da vida económica, social e intelectual cede existir unha
expresión ou un termo francés co mesmo sentido». As penas
previstas en caso de infración poden chegar até os 10.000
francos. No caso de reincidir, poden ascender a 20.000
francos", informaba o xornalista Frédéric Bobin, que avisaba de
que a pena pode chegar a 50.000 francos e seis meses de
cadea no caso de impeder o labor dos axentes da policia
xudicial neste campo.
O uso do francés é abrigado, informa Le Monde, nos
documentos relativos a bens e servizos, asi como na
publicidade escrita, talada ou audiovisual referida aos mesmos
bens; nas incripcións públicas; nos contratos públicos no
territótio nacional; nos contratos de traballo; nos convénios
colectivos; nas emisións publicitárias e nos servizos de
radiodifusión
sonora ou
televisual, a
excepción das
obras en versión
orixinal.
Un artigo anexo
analisa algunhas
das polémicas
que arrodearon a
proclamación
desta leí, e que
foron formuladas
por distintos
CHAPPATTE/TRIBUNE DE GENEVE colectivos como a
expresión de temor diante da posibilidade de que a lei non serva
para limitar a invasión do inglés, como queria o lexislativo,
senón que serva para fomentar situacións como as fóbias a
outras étnias e culturas. Outra das dúbidas apresentadas foi
que facer diante da linguaxe científica, tan inzada de
barbarismos. Pero Le Monde non analisou as repercusións
frente ás chamadas línguas rexionais que se talan na Franza.

Culpas individuais polo encadeamento
dos Catro de Guildford
"Os Catro de Guildford, que estiveron na prisión máis de catorce
anos acusados de poñer duas bombas do IRA, foron vítimas de
fallos individuais cometidos por oficiais de policía, acusadores e
xuristas e non dun erro do sistema da xustiza criminal", informou
o diário THE GUARDIAN o pasado dez de Xullo.
"Pero o silenzo de Sir John May [o xuiz que determinou tal
exculpación da Xustiza británica] ao relatar a culpa e o neme
dos responsábeis do que a sala que preside calificou como «Un
dos máis desagradábeis desatinos da xustiza nos tempos
modernos», provocou as iras de qun fixeron campaña pala
liberación dos catro", seguía a informar o xornal británico.

O Islam ás porta de Europa
"Dous anos e meio despois do golpe de Estado, quen intentaron
evitar a chegada ao poder dos islamistas introduciron na
sociedade alxeriana os xermes da guerra civil", acusa Jesús
Martín nun artigo de opinión publicado no número de Xullo da
revista PAGINA ABIERTA.
No artigo, Martín asegura que a violéncia vai a máis e que esta
débese a que os islamistas endureceron a sua postura logo de
triunfar o golpe. "Até agora, a única resposta do Governo ao
avance dos radicais foi a represión e a persecución asañada.
Mesmo apareceron grupos paramilitares amparados polo
exército (... )Todo acorre en silenzo, en contraste co eco que
tivo a guerra en Bósnia".
O columnista recolle o temor ocidental ante a posibilidade da
chegada ao poder do islamismo en Alxéria e a sua inevitábel
extensión ao resto do Magreb e sinala o erro de non ter
condeado o golpe. A situación descréba con precisión o
secretário xeral da Frente de Forzas Socialistas, Ait Ahmed:
"dunha banda os grupos armados islamistas, cuxa extensión
non pode negar ninguén; doutra un poder aillado,
desacreditado, incapaz de mobilizar á povoación. Sen esquecer
que se trata dunha povocación exasperada polo calvário cotiá
da miséria, do paro, da inflación e das penúrias".t

Os adestradores
situáronse como
protagonistas
negativos do
mundial do
Estados Unidos,
converténdoo
nun dos
campionatos máis
pobres en
espectáculo, coa
imposición de
tácticas tendentes
a anular o xogo
do rival,
sacrificando ao
mesmo tempo a
capacidad e
criadora da
própria equipa. A
final, resolta a
favor do Brasil no
lanzamento de
penáltis, foi un
claro exemplo.

As suas tácticas están a rematar co espectáculo futbolístico

Os treinadores, protagonistas
negativos do Mundial
•PUCHEIRO

Sacchi, o adestrador italiano,
viña disposto a xogar ao ataque
no campionato mundial. A demostrar a certeza de dous tópicos: o mellar xeito de gañar é
xogando ben; non hai mellar defensa que un bó ataque. As primeiras críticas xa as recibiu antes de comezar a competición.
Ao perder o primeiro partido ,
contra Irlanda, viuse na abriga
de mudar de sistema. Voltou ao
catenaccio tradicional italiano. O
seu amigo Berlusconi, agora
presidente do país, demandáballe resultados. A sorte, os árbitros, a paciéncia ~a xenialidade
de Roberto Baggio, ap0iaron a
unha equipa baseada na liña
defensiva do Milán.
Parreira, o treinador brasileiro,
fixérase cargo da equipa despois de que os seus antecesores no cárrego, Lazaroni e Zagala, fosen destituidos por impor un sistema europeu, lonxe
da tradicional característica brasileira ... e polos malos resultados. Parreira prometeu voltar á
tradicional grácia-sambeira.
Mais no Mundial empregou
idéntico sistema que o seu antecesor. O meio do campo, elemento criador por exceléncia
nos combinados brasileiros,
converteuse en destructor de
xogo, con Mauro Silva, Dunga,
Zinho e Mazinho, en funcións
case defensivas. Raí, por exemplo, estaba de suplente. Na final, contra de ltália, Parreira foi
máis alá e situou a Mauro Silva
na defensa, marcando a Baggio. Fiaba todo o seleccionador,
na xenialidade de Bebeto e Romário. Foran eles quen o levaran até a final.
Con eses esquemas tácticos, o
partido non podia ser máis que
soporífero. A auséncia de goles
era lóxica <?ando o potencial

criador, innovador só está pendente de que falle o contrário.
Nen o cansáncio , ao que moitos
treinadores agardan, é capaz de
rachar as tácticas. Pero esta
vez tampouco foi aproveitado,
atenazados polo resultado .
As equipas con xogadores moito menos técnicos, con inferiores condicións , eran as únicas
que recorrían a tácticas. Había
preparadores na liga española
especialistas en facer funcionar
a estes conxuntos conseguindo
resultados que lle permitisen
acadar as posicións areladas,
ainda que para iso tivesen que
matar ao fútbol.
Pero agora os treinadores convertéronse en protagonistas. Os
ordenadores, estatísticas, gráficos, probabilidades ... anularon
ao factor humano . O treinador
non só dicta o xogo, senón que
tamén escolle aos xogadores
que mellar se van adaptar ao
seu sistema, que mellor van
obedecer as suas órdenes,
cumplir co seu cometido.
Estamos no época dos preparadores como protagonistas. Fálase de a equipa de tal ou cal preparador. Son eles quen están
no primeiro plano, aquel que cobizaban desde que deixaron os
campos de xogo como actores.
Pero se o cine de autor, significaba a renovación, as ideas,
fronte á ditadura das productoras, aos grandes meios manexados pola indústria, o fútbol de
treinador representa todo o contrário: a submisión á empresa,
aos resultados económicos, a
auséncia de xénio criador, de
espectáculo, a anulación dos
protagonistas e a imposición
dun guión repetido en cada función. Un exemplo claro destes
autor-treinador, capaz el só de
destruir ao Real Madrid foi Benito Floro. A solución do sernpre , ,

sustitu1o, Molowny, era simples:
"xogade como sabedes facelo".
Sempre daba resultado.

O fútbol de treinador
O fútbol , como todo xogo, é algo
simples, no que as mañas, a habeléncia e a forma física deciden o resultado final. Cando o
fútbol se converte en deporte
comezan a aparecer as tácticas.
O seu paso a deporte-espectáculo só fixo po1enciar estas cualidades. Segundo vai aumen tando a mercantilización do espectáculo foron gañando peso
as tácticas (priorizar o resulta do) en detrimento da técnica
própria do deporte, a improvisación, as cualidades inerentes á
sua práctica.
Os xogadores eran os actores
que inventaban o seu papel a
cada momento, criando non só
a beleza, senón a emoción ,
eséncia do próprio espectáculo.
O treinador limitábase a colocar
no cenário a once homes. Eles
repartíanse os papeis segundo
o momento, a disposición e a
própria ténica individual e condición tísica.
Pouco a pouco o treinador foi
impoñéndo as tácticas, escrebendo un guión prévio ao que
debian adaptarse os protagonistas. As pizarras, cheas de trechas, ian sustituindo á intuición,
á improvisación, á criación. A
emoción xa non estaba no xogo
da equipa. Foise trasladando ao
resultado, desvirtuando a eséncia mesma do deporte.
Foise deseñando un fútbol para
forofos, un fútbol de paixón. O
que se tenta é anular a capacidade criadora do contrário, con
respostas en negativo. Esqueceron totalmente aquelo que dicía: "xogar ben é o millor xeito
d.e gQñq.r', '~ •.
, , , ,. , , , .,
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c:;I/- primeira edición do Sempre en Caliza saiu do prelo de Edición As
Burgas (Centro Orensano de Buenos Aires), o 10 de Marzal de
1944. Dezasete anos despois, morto xa Castelao, a mesma
editora realiza unha segunda edición na que engade os sete
capítulos que Castelao deixou escrito para o que el
consideraba un segundo tomo do seu libro, aquel que lle
anunciou a Manuel de Irujo nunha carta de Outubro de 1947:
"Escribirei un segundo tomo do Sempre en Caliza, coa crónica
exacta e documentada de todo canto aconteceu desde que a
miña terra perdeu a sua liberdade, e se non chego a ver ao
povo galega cos puños apretados, agardo que o vexan os
meus descendentes políticos".

c:;l/-branxe pois Sempre en Caliza, un periodo de doce
anos de intensa aitividade. Nese tempo sucédese o exílio de
Castelao en Badajoz; a loita polo Estatuto e a sua aprobación
o 28 de Xuño de 1936; o golpe de Estado militar, o martírio
de Galiza e a guerra de tres anos; as viaxes de axitación
antifascista por toda América; o exilio bonaerense; a eleición
como Ministro da República ou a constitución do Consello de
Galiza. É dicer: a plena, contínua e exclusiva adicación de
Cast lao á política.

¿empre en Caliza é o discurso incesante des tes quince anos
frenéticos nos que Galiza xogaba o seu futuro. O fascismo
asentara na Península e ás forzas trunfantes sobre Hitler
abondoulles deterse nos Prineos. Daquela a misión era manter
aceso o relato pormenorizado dos feítos, que desen ás xeracións
vindeiras a oportunidade de saber que o nacionalismo non se
sostiña no vento, que tiña os alicerces no máis profundo da
história do país.

JVa década dos sesenta o Sempre en Caliza chega a Galiza

clandestinamente, proibido como estivo até 1976. Aq seu carácter
doctrinário únelle Castelao a vontade de divulgación, conseguindo
en case cincocentas páxinas darlle a man á seguinte xeneración
nacionalista que sen este esforzo nacería orfa e rodeada de siléncio.

c:;I/- cincuenta anos daquela primeira edición o esforzo de
divulgación do Sempre en Caliza non só paga a pena senón que se
converte na abriga que o próprio Castelao sinalaba: "Galegas de
América: compride a manda dos nosos mortos" .+

Os novos símbolos da Nova Galiza
DANIEL (#TEIAO

Non hai para qué decir que a un novo
r 'xime correspóndenlle novos emblemas porque os símbolos tradicionais
non e axeitan ben a nova concepción
da vida política ou simplementes por
un afán de renovalo todo. Galiza vai
sentir este afán e compre coutar o posible mal gosto de calquera improvisación.(. ..)

D

do que representase a unión dos labregos e mariñeiros de Galiza. ¿Cruzar
unha fouce cunha angla? Sería un pláxio desafortunado. Tamén se poderían
cruzar dous froitos do traballo galego.
¿Un peixe e unha espiga? R@sulta antiartístico. Sería preferible recurrir aos
emblemas tradicionales que lembrasen
a grandeza espritual ou social de Galiza. Fixen probas para combinar a estrela coa cuncha e aparte dé non deixarme satisfeito resultaba unh?: rememoración das pelerinaxes xacobeas e
non un recordo da nosa universalidade. ( ...)

escudo tradicional debe trocarse
por outro. Seríamos parvos se creésemos que pode subsistir dispois da
guerra o escudo tradicional de Galiza
co seu emblema eucarístico, pois aipda que lle atribuísemos unha outísima
siñificación poética, identificando-o co - Non-os quedaba máis que a fouce de
Santo Graal, non sería respetado pol- ouro sobor dun fondo azul e a estrela
os sobreviventes galegos dispois do bermella, como emblema do Traballo
sacrílego proceder da Eirexa católica e da Liberdade. Ourelando o escudo
no noso país. Acatemos, pois, a reali- compría deixar patente o martirio de
Galiza. E a sirea, que perteñece a hedade e criemos o novo escudo.
ráldica galega, como símbolo mariño
emblema comunista -fouce e mar- que fale do engado atlántico, orixe
telo cruzados- que representa a unión das nosas aventuras.+
dos obre.i:os e campesiñ?s~ atrai a no- :Nova Caliza (Boletin quincenal dos escritores
sa atenc1on, porque qu~xera:rios
~ar
gale&os antifeiJCiSt<!_s~.J':J"úmero ¡ 6.· Xul\o. 19;p. . ,
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"Podo imaxinar unha Santa Compaña de
inmortais galegos"
Xa estamos no Mediterráneo, a navegar poi-o charco latino. A noite cerrouse ao redor do barco, e por unha
rendixa do noso camarote o vento está susurrando a Negra Sombra de
Montes, que me sostén en vixilia. E
así podo eu maxinar unha Santa Compaña de inmortaes galegas, en interminable procesión. Alí vexo as nobres
dinidades e os fortes caraiteres que
dou Galiza no decorrer da súa hestoria. Todos camiñan en silenzo, coa faciana en sombras e o mirar caído na
terra dos seus pecados ou dos seus
amores, agachando ideias tan vellas
que hoxe nin tansiquera poderíamos
comprender, e sentimentos tan perennes que son os mesmos que agora
bulen no noso corazón. Algúns van
revestidos con ricos panos e faiscantes armaduras, e os máis d-eles van
descalzos e nús, cos osos prateados
pol-o fulgor astral.

e, por fin, o gran don Ramón , ainda
non ben descarnado.
clfcabo de citar algúns bultos da
Santa Compaña de inmortaes galegos;
pero nos dous mil anos da nosa Hestoria os bultos cóntanse por milleiros.
Di Oliveira Martíns que na Hestoria
non hai máis que mortos, e que a crítica hestórica non é un debate, senón
unha sentencia. Mai eu digo e a eguro que o morro da He toria on inmortaes, porque re ucitan e mandan
obor do vivo , como digo e a eguro
que a mellor s ntencia é a qu e dá
dispois d-un debate. Por e o poño a
debate a nosa Hestoria - non a nosa
Tradición-, porque i ben é cerro
que e pode compor unha gran h toll r a rória de Galiza on oi r
u grand home , tamén
nica do
é certo que ningún d-ele , nin todo
eles xuntos, foron capace de ergue-)
ren a intran ferible autonomía moral
de Galiza a categoría de feíto indi cutible e garantizado. Por sorte, Galiza
canta par-a sua eternidade, con algo
máis que unha He toria orno axiña
me foi permitido ver...

clfo frente de todos vai Prisciliano o
heresiarca decapitado, levando a sua
propia caveira n-unha arqueta de marfín e afincándose n-un báculo episcopal. Siguen a Prisciliano moitos adeptos, varóns e mulleres. Detras veñen
dous magnates, que cicais sexan: Teodosio, o grande Emperador de Roma,
e San Dámaso, o Sumo Pontifice da
cristiandade, seguidos ambos por unha hoste de soldados i eclesiásticos.
Ollamos dispois unha ringleira de
mortos escrarecidos, que portan os
atributos da súa dinidade ou profesión. Alí distiguimos a virxe Eteria, con
túnica de branco liño e camiñando
con arfado compás . Ao hestoriador
Paulo Orosio, discípulo de San Agostiño, que marcha pensatibre, c-uri rolo
de pergameos na man . Ao bispo e
cronista dos tempos suevos, !dacio,
que aluméa o camiño c-unha lámpada
de bronce. A San Pedro Mezonzo, o
autor da Salve Regina Mater, o cántico
e a oración máis fermosa da Eirexa, cunha fragante azucena nos beizos. Ao
fundador San Rosendo, que sostén litúrxicamente a custodia do noso escudo tradicional. E moitos, e moitos
máis, que é dificultoso recoñecer. Logo vemos ao primeiro Arzobispo de
Compostela, o gran Xelmirez, revestido de pontifical, con aurifulxente cortexo de mitrados e coengos. Após do
perlado ven Alfonso VII, o Emperador,
con cetro na destra, espada na sinestra
e coróa de ouro e pedrerías nas sens.
Siguen ao Emperador, o Conde de
Traba, seu aio, e demáis bultos da soberba feudal de Galiza. Ollamos dispois aos monxes letrados, en longa
ringleira, con velas acesas e libros
abertos. Ven dispois o mestre Mateo o
Santo dos Croques, co Apocalipsis debaixo do brazo, encabezando unha
grea de arquiteitos e imaxineiros, que
po'rtan as ferramentas das suas artes.
De seguida aparece unha moitedume
de xograres e trovadores, en mistura
de tipos e atavíos. Algúns asemellan
ter sido monxes; outros calzan esporas
de ouro, en sinal de que foron cabaleiros; pero os máis d-eles van esfarrapados, con vellas cítaras, laúdes e zanfonas ao lombo. Alí recoñecemos a

Alexandre Bóveda.

Bernaldo de Bonaval, Airas Nunes , vando por abandeirado a Rui Xordo,
Eans do Cotón, Pero da Ponte, Xohán que sostén en outo un facha de palla
de Guillade, Meendiño, Xohán Airas, acesa e fumeante.
Martín Codax, Paio Gomes Charino,
Macías o Namorado, e moitos máis, Eiqui comenza a decaer a categoría
todos con lume no peito. Non tardan do fúnebre cortexo, como decaiu Gaen aparecer as <lúas belidas irmáns, liza ao trocarse en povo sometido. PeInés e Xohana de Castro, a que reinou ro sigue dando individualidades, coen Portugal dispois· de marta e a que mo Sarmiento de Gamboa e os Nodafoi raiña de Castela n-unha soia noite les, que camiñan xuntos, portando asmoma de vrán, como <lúas rosas mur- trolabios, atlas e cunchas estranas; o
chas, levando en bandexas de prata as filósofo escéptico, Francisco Sánchez,
coroas do seu efímero reinado. Veñen con muceta de doutor; os virreis de
deseguida os moitos varóns altaneiros Nápoles e das Indias, Conde de Lede Galiza, os señores feudaes, que mos e Conde de Monterrei, que servinon souperon vivir en paz, nin consi- ron lealmente a quén non merecía ser
go mesmos, todos eles montados en servido por ningún galega; os tres
bestas negras, dende Andrade, o Bó, grandes embaixadores felipescos, Zúseguido por un porco montés, símbo- ñiga, de Castro e Gondomar, que inúlo totémico da sua casa, até o valente tilmente derrocharon talento, sabiduPedro Madruga, que leva o puñal da ría e artes diplomáticas; os escultores
traición espetado nas costas. Como Maure e Ferreiro, xunto cos arquiteigrupo singular destácase o Mariscal tos Andrade e Casas e Nóvoa, que
Pardo de Cela, xunto cos seus compa- ceibaron de cadeas a nasa orixinalidañeiros de marteiro, ínxustamente deca- de oprimida; o P. Sarmiento e· o P.
pitados, que sosteñen con entrambas Feixóo, que remediaron o retraso culmáns as propias cabezas, ainda fres- tural de Hespaña coa sua poderosa
cas, que deitan sangue e piden xusti- erudición e o seu xenio enciclopédicia. Tamén ollamos unha boa repre- co. Ven axiña Nicomedes Pastor Díaz,
sentación do feudalismo eclesiástico, e coa sua lira de nácra, abrindo a renasn-él distinguimos aos tres Arzobispos cencia literaria de Galiza e seguido
Fonseca, pai, fillo e neto, seguidos por poi-os poetas Añón, Rosalía, Curros,
unha mula cangada coas obras de Pondal, Ferreiro, Lamas, Amado CarErasmo. E detrás de tanto señorío feu- ballo, Manoel Antonio e tantos outros,
dal , ven a pé o seu mellor cronista, todos con estrelas sobor das suas
Vasco d2; Ponte. De seguida recoñece- frentes; os hestoriadores Vicetto, Murmos a impoñente tropa dos irmandi- guía e López Ferreiro; os patriotas Faños, que arrastran cadeas, con bisar- raldo e Brañas; a pensadora Concepmas e fauces mangadas en paus le- , dón ·Arena:k acescritora Pardo ·Bazán
f'";.I. ' '
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En canto a Santa Compaña do inmortaes se perdeu na espesura d-unha
froresta, vin xurdir da terra da nosa
Terra, saturada de cinzas humáns, unha infinida moitedume de luciñas e
vagalumes, que son os seres innomidados, que ninguén recorda xa e que
todos :xuntos forman o substractum
insobornable da patria galega. Esa
ánimas sen nome son as que crearon
o idioma, a cultura, as arte , o usos e
costumes, i, en fin, o feíto diferencial
de Galiza. Elas son as que, en longas
centurias de traballo, humanizaron o
noso territorio patrio, infundíndolles a
rodal-as causas qu na paisax se
amostran o seu proprio esprito, co
que pode dialogar o n o c razón antigo e panteísta. Ela on a que gardan e cu todian no
da t rra-nai o
legado múltipl da no a Tradi ión,
os xerme incorruptibl da no a futura Hestoria, a f nte enxebre
simas do no o xenio racial.
dume de luciña repr ente
que nunca nos traicionou; a n ncia
coleitiva, que nunca perece; a espranza celta, que nunca se cansa. Esa infinida moitedume de luciñas e vagalumes representa o que nós fomos, o
que nós somos e o que nós seremos
sempre, sempre.
.2Jispois, a miña saudade ainda quixo visitar devotamente os moitos cimeterios de Galiza, onde durmen os
derradeiros mártires da Liberdade, en
número incontable. A miña imaxinación veu unha fogueira en cada cimeterio, como outros tantos clamores de
xusticia. Pero no de Pontevedra veu
unha labarada que chegaba até o ceo.
Era o lume do esprito de Bóveda que
non figura na Santa Compaña dos inmortaes, porque non perteñece a
Hestoria senón a Tradición, en arume
de Lenda . Bóveda terá de ser n-un
mañán próisimo ou lonxano , a bandeira da nos a Reden.ción. +
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RESGATAR A DANIEL CASTELAO
FRANCISCO RODRIGUEZ SANCHEZ

Temo que, moitas veces,
os galegas e galegas
non sexamos conscientes do poder, da forza,
que acocha a nosa tradición cultural e política.
En definitiva, o valor das
palabras e da prática
pronunciadas e asumidas por quen se esforzou para que a nación
galega teña consciéncia
de si. Temo que si o saben, que si o intuen,
aqueles que teiman e
actuan para que o país
non deixe de ser un sucedáneo de España. Para qu aceitemo simple mente que a cou a
e tán ben asi canto ao
pap 1 que nos toca repre entar como povo.
on orno dabondo
conscientes do noso
próprio esforzo histórico
por seguirmos senda, e
por iso tamén avaliamos
mal o traballo actual na
mesma dirección. Existe
un entido de precariedade, de febleza, que se Casteloo intervindo durante a presentación da Sempre en Goliza (2·7· 1944). Salón Príncipe George (Buenos Aires).
traduce certamente nunha realidade problemática e conflitiva, moral, xa no ideolóxico e político. ln- mingos de Bonaval: prisioneiro o seu
non se sustenta na falla de preceden- siren-nos nun marco puramente senti- pensar e axir, expresado en páxinas
tes clarificadores, de luces orientado- mental, retórico, valeiro de contido, o vixentes do Sempre en Galiza. Curioras. Só que a luz teiman en opacá-la marco do caseis a mente,
a
maioria dos esou confundí-la, os que recoñecen a ro e enxebre,
sua orientación inequívoca nunha di- flor dun dia. ••••••••••••••••••••••••••••••• ca sos e recenrección que non é a que eles teñen Énchese-lles a
tes estudos artracexado.
boca pronuntísticos, histórico s - p o líticos
ciando o seu
sobre a sua
c/Von e pode explicar a apropria- nome en vao,
ción indebida da figura de Castelao en intres de leobra, teiman tamén na descalipor unhas institucións políticas, que xi tima ción da
ficación no ree u tema na ua antípodas polo sua política coo
d u c ion is m o:
que re p ita á concei ión de Galiza mo paradigma
no E tado e no mundo e non é por de "galeguidapensamento
sen vixéncia,
re ultar-lle conveniente, necesária, a de". A seguir ,
desquisicións
op ración. nha op ración con cien- na vida cotiá,
sobre do "sosna prática polít para privar d valore imbólico e
peitoso" organid modelos t órico-práticos alternati- tica, non hai
cismo do seu
vo , pois que aparecen como asimila- pegada do penconceito de nado . 1 o i, en o cu te equer de reamento nen da
er-lle o eu valor xerarquica- conceición de Castelao. Ben que se ción, análise factorial lexicométrica en
uperior, xa no artístico, xa no coidan de te-lo encerrado en San Do- procura de non sei que pecado orixi-

!Ben que se coidan de
te-lo encerrado en San
Domingos de Bonaval:
prisioneiro seu pensar e
axir, expresado en páxinas
vixentes do 'Sempre en
Caliza'

nal, acusacións de dirixismo artístico-cultural,
responsábel da falla de
abstracción na arte pictórica galega de entreguerras ... Que curiosas
concomitáncias no obxectivo final -a destrución e distanciamento a
respeito da sua figura e
obra- entre poder político e academicismo,
ainda seguindo camiños
en apariéncia tan diferentes!!!

c:;/f- verdade é que naq u el final de Xuño de
1984 sabían o que facian. Con claridade, e
sen ira, afirmamos que
se tratou dunha suxa
operación, tracexada
por quen sabia de que
se trataba, e especialmente arroupada e amparada por quen ian ser
os seus máximos benefi c i ári os. Desde logo,
non foi a sociedade galega, a sua conciéncia e
memória histórica, non
foi a figura e a obra de
Castelao no seu espallamento e recoñecemento social, non foi o nacionalismo galega .. . Foi este sucedáneo de
"galeguidade" mol e autocolonizante
que pratican "los gallegos a la española" -ou viceversa se se quixer- ,
no Estado das Autonomías.
c:;//-fortunadamente fallaron nun dos
obxectivos fundamentais: encerrar nas
catacumbas e descalificar para sempre
aos seguidores do pensamento, da
obra e da praxe de Daniel. Non podemos consentir que o seu fracaso nos
distáncie sen embargo, por ignoráncia,
descoñecemento, minusvaloración, e
usurpación allea da sua figura , de rescatá-la no seu verdadeiro valor e función, coñecé-la e analisá -la na sua
xusta dimensión: o p apel revelador
que cumpriu na nosa história cultural
e política, e que ainda segue, fundamentalmente, vixente, actuante.+
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A DESAMORTIZACION
Ramón Villares
PROXIMAMENTE Á VENDA
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"Con ,toda diñidade, co puño ergueito''
E se os galegos odiamos aos nemigos
d'a República e somentes vivimos para
vengar os crimes que cometeron no
noso país, ainda non gardamos rencor
aos políticos que , cos seus erros, entr~garon, maniatados, aos nosos irmáns, e cobriron para sempre de loito
o noso corazón . Nós , os galegas sempre xenerosos-, ·creemos que nin
en polítita bs erros poden confundirse cos delitos; pero arelam9s que endexamáis se volvan a cometer.
·

lealdade, salvaron a Escoadra hespañola i entregáronlla ao Goberno da
República; aos mariñeiros galegas,
que andan a xogaren a vida nos barcos mercantes, para abasteceren a
z0tía leal; aos mozos galegas que se
evadiron do exército nemigo nos derradeiros días do Norte; aos valentes
galegos que fuxen diariamente do
campo faicioso en todol-os frentes e
veñen a loítaren pol-a nosa causa;

aos que atravesan o Cantábrico e
chega n a Franza, en barquiños de vela, para viren a nós ; aos centos de
miles de traballadores galegas, emi-·
grados en América, que mantenen o
prestix io da Repúb lica hespañola
frente 40 feíxismo mimético dos capitalistas amerícáns.

c:lf- indiferencia de moítos políticos
frente as demandas que formulou o

noso povo, non ten xustificación posible. ¿Acaso Galiza é un país faicioso?
¿Hai por desventura en Hespaña algún povo que mereza este calificativo? Pois eu aseguro que da derrota ele
Galiza non-os cabe ningunha re ponsabilidacle. E cando chegou a hora do
martirio, os galegos souperon morrer
sereamente , seguros de vencer, con
toda diñidade, co puño ergueito, cuspíndolle na cara aos a e iños .+

§a.liza entregou ao Pre~idente das
Cortes da República , o seu Estatuto
autonómico ----;testimoio fidediñb da
vontade d-un povo que arelaba vivir
en liberdade_:, e o Goberno sabe
que--este acto trascendente foi realizado o dia 15 de xulio do 1936 -tres
dias antes de producirse a sublevación niilitar-. O Goberno sabe que
Galiza realizou as prerrogativas constituciona es tan ben como Cataluña i
Euzcadi, e que do dia 28 de xunio data do plebiscito- ao 18 de xulio data da sublevación- non podían variar as arelas donoso povo. O Goberno sabe que Galiza, dispóis de tei- reclamado con todol-os documentos en
regla un dereito que a Constitución lle
concedía, volveu a manifestar, -¡e de
qué maneira!-, os seus anceios de liberación n-un plebiscito trá:Xico, que
comezou o dia 18 de xulio do 1936 e
ainda non tivo fin: o plebiscito dos
mártires e dos hérois.
Creemos que o Goberno lexítimo non
pode renunciar a súa xurisdición no
terreo que bcupan os rebeldes, e que
as Cortes, velando pol-a soberanía da
República, poden e debían eisaminar
e aprobar o Estatuto de Galiza antes
da vitoria. Este acto -sábeo ben o
Goberno- non implicaría merma algunha na eficencia combativa dos
frentes e da retagarda , e cicáis tivese
no remate da guerra unha trascendencia política que hoxe non é <loado
calcular.

O

recoñecimento dos dereitos de
Galiza sería, ademáis, un homaxe aos
moitos miles de galegas leaes que
morreron asesiñados ou fusilados por
defenderen a República; as viudas e
orfos d-estes mártire$, que nin tansi- Lémbrome d-a\gúns galegos que viquera poden choralos; aos galegas ven para o seu \bandullo, porque son
que sofren aldraxes e cadea no cam- ben asisados .e non sofren as inquepo faicioso; aos que andan pol-os . danzas dos demáis. Parez que teñen
montes da nosa Terra e de Portugal, o pesimismo dos vellos e ainda non
perseguidos como lobos; aos que se aventuraron en ningunha empreagardan o noso trunfo, alá en Galiza, sa. Parez que ~eñen o escepticismo
soterrados como mortos; aos mili- dos que están de volta e ainda non
ciáns galegos que loitaron e morre- se arriscaron a viaxar. Parez que son
ron na defensa heroica de Madrid; ao donos da verdade e ainda non pasabatallón de milicias galegas que co- ron fames nin sedes . Parez que trunmanda o noso Lister; aos moítos mi- faron en algunha loita terrible, decisiles de soldados galegos que loitan na va, e non fixeron máis que fuxir
vangarda de todol-os frentes leaes; <liante dos perígos . Parez que mereaos moitísímos mineíros galegos que cen o que gañan e non saben decamorreron en Asturias, como Vá.zquez tarse da sorte que ·os empurrou. PaGayoso, ou que siguen pelexando na rez que están capacitados para
cunea mineira, guiados pol-a bravura regalaren consellos e coas súas sendo noso Arturo Vázquez; aos mari- tencias egoístas acabaríase o mundo .
ñeiros galegas de Trincherpe, que ~o Son comenenciudos, traballan con
ron os leóns do Norte; aos gardas de proveito e non conciben máis ideal
asalto galegos, que nas rúas de Bar- que o de vivir con desafogo e sen
celona contribuíron a derrota dos mi- <loores no estómago.
li tares sublevados; aos coraxudos
mfi;i
ñdros .&aleg?s, 'ql!~·- ~ ~c¡irz.a de Estes'sori os qúe mé detíart: · · : i • i •
1
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"¿Por qué te meteches en política?"
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. -¿Por qué te meteches en política? A
política é unha cochinada e ti mellor
estarías na túa casa, facendo arte.
Son galegos e non conciben que Galiza poida salvarse c-unha política honrada . Son galegos e non saben que
Galiza necesita unha política súa, para
conquerir o desenrolo normal da súa
economía. Son galegas e non se decatan da necesidade d-unha política que
garantice a vida da nosa cultura. Son
galegos e non saben que ternos un
destiño hestórico que comprir, na
Hespaña e no mundo.

Estes son os que din:
-Eu non sinto a necesidade de falar
galega (porque esa necesidade non se
sint~ no bandullo).
-Eu atópome ben onda poida vivir
con desafogo (porque levan a patria
na snla 1 d6s zapatos)..'
1 ;·
• •
,
•
_¡f·. c n ·_-! ·) _,
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,Lilu:' u· ,. ·r·,'-'

-Eu non cr o n ningu , n porqu
tampouco creen en sí m smos).
--E-u renego da política (porqu
·ben que a política dá disgustos).

sa-

-Eu ríome dos políticos (porque cicáis non toparon a ocasión de lamberlles os pés).
-Eu non perteñezo a ningún partido
(porque non queren comprometer a
súa tranquilidade).
Asi son moitos galegos sérios e sesudos na apariencia, que visten ben e .
saben impor respeto aos seus consocios de Casino.
Calquera día un d-estes galegas, que
non quer meterse en política, pasa, de
súpeto, a ser direitivo d-unha enddade que defende intreses, e védelo
sentado n-un banquete, a carón de
calq~rn políticm·inmundo.+ . 1 , ', ·, • • • •
~;•;
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CASTELAO, A RELIXIÓN E A IGREXA
FRANCISCO CARBALLO

Hai estudios abando sobre a relixiosidade de Castelao. AJgo moi posta de
relevo no seu Diário dos anos vinte.
Un relixioso respeto a Xesucristo e á
doutrina dos evanxeos advírtese constantemente nel. "O peixe é o símbolo
de Cristo", di no Sempre en Caliza
(SEG). Incluso en escritos de crise, tal
adesión nunca é negada. Pero unha
causa é esa dimensión humana e outra a sua valoración e visión da Igrexa.
c:fVon podía menos de referirse á
Igrexa no SEG e nos escritos paralelos
dese ano . Onde máis subliña o despropó ito da Igrexa clerical aliada dos
ubl vados é no caderno de debuxos
orno Atila en Caliza, Milicianos etc.
Na r f réncia do EG hai un leve
de eño da Igrexa que quería Castelao
para Galiza; hai, igualmente, o rexeiramento indignado da Igrexa española
aliada dos sublevado do 36. Rechazo
matizado á Igrexa galega que se deixou domesticar pala castelá.

~

Igrexa galega debería manter o
imaxinário de an lago: 'Galiza representou ao Apó tolo ant-Iago a semellanza dos Patriarcas: sentado, en maxestade; un bastón na man esquerda
e un pergameo na direita; a cabeza
erguida, os olla enfiados cara o iñoto
Occidente e os beizos a repetiren
aquel salmo de David: " ro mar están
os teus camiños e nas moitas augas as
tuas sendas . Asi o representou o
me tre Mateo" p. 42 ).
telao a sua
a galega ao

¿

utro p rso iro , p ro Ca r q u hai a inda unha Igrexa
ga l ga própria d d Pri iliano: 'O
pri · iliani mo botou raic s tan fondas
na alma mística de Galiza qu a pesar s das pauliñas dos cregos, o naso
povo aldeán sigue senda het rodoxo.
Tivemos, pois, inlusive unidade relixiosa con caraiterísticas que ainda hoxe sobreviven" (p. 51)
u n

t la

Xa no libro primeiro do SEG afirma
Castelao que a Igrexa "foi un axente
aitivo de desgaleguización, cicais para
correxir os particularismos do culto
católico en Galiza ou por arredar ao
povo galega da influéncia terrenal
dos cregos e frades indíxenas. O caso
foi que os misioneiros da mística castelán desbotaron o galega das praiticas relixiosas" (p. 105).
d\!en sequer na actividade desgaleguizadora da Igrexa galega se atreve
Castelao a acusar aos cregos galegas,
fainos vítimas dos de fara. Pero non
podía evitar a.lguns , ,asp.eietlvs a~gatih.
vos, como a utilización do relixioso

no conflito
político . Así
anota nos
"Cadernos"
p. 7: "Un
descreído foi
á misa e topouse cun
creente.
-Seique ves
a salval-a ialma?
-Non, home, non; veño a salval-o
carpo".

(Ponteve dra),
que
non podía
ver aos frades... Este
mesmo crego, que era
moi bo e
creente, decíame, cando
eu andaba
no inicio do
galeguismo
político: 'Ti
pon moito
coidado en
que ninguén
En seguida,
queira facer
na p. 8, recoxusticia conlle unha vertra ti en nosión xenerome de Deus'.
sa sobre a
E soía decir
actitude dun
decotío: 'Non
hai
home
crego que
escrebira en
máis
ruin
Lagos:
" O - ¡Non me f an xustiza, Señor!
que ·:aquel
abade de Sta.
que pretenEufemia de Ourense, cando lle mata- der facer xusticia en nome de Deus'.
ron os seus catro sobriños, dixo: 'Se ¡Pobre Solla! Era outo, cara de dromeesta é a xusticia que se fai en nome dario, e cantaba nos enterros".
da relixión eu racho a sotana. E ra"¿Qué sucedeu para que -o idioma gachouna"'.
lega deixara de escribirse?" PregúntaA verdade é que Fernando Quiroga, se Castelao e responde: "Sucedeu que
que rexia Santa Eufemia do Norte,
a Eirexa, esquecendo a súa misión diconverteuse no defensor dos seus fre- vina, someteuse ao padroádego dos
gueses dos bairros do Cauto, Lonia reís de Castela e que os cregos e fraetc. O seu biógrafo recolle esta afir- des - tamén alleos ao país- nin tan
mación de viciños: "Don Femando siquera consentiron que se rezase en
salvounos dunha hecatombe, cando galega. Sucedeu que os Bispos e os
foi da guerra. El coñecía a todiños do Coengos eran feitura dos Monarcas, e
pavo. El respondeu por eles como se que os1é:onventos e mosteiros galegas
foran seus fillos. Viñan e prendían a ficaron suxetos á obediencia de Vallacase que todos. Poucos quedamos dolid. Sucedeu, en fin , que a Eirexa
sen ir ao cárcere. El íbaos visitar ao -reitora e fiscalizadora de todalas
cárcere. E respondía por eles. E non manifestacións do esprito- converteuse en axente do imperialismo casll pasou nada. unca na vida o olvitel á n, e, polo
dar mos. Destanto, en persepoi da guerra
cutora do naso
algúns tachábaxenio" (p . 103)
no de republica•••••••••••••••••••••••••••••
no e comuni ta '.
(Cesáreo Gil
Creo que estas
citas bastan para
Don Fernando
demostrar a xeQuiroga , 1993
n eros ida de de
p.82
Castelao coa
Igrexa galega e
En contraste con
cos seus cregos.
isto, menciona
Outra canzón é
Castelao outro
a que canta á
proceder dun
Igrexa castelá.
crego galega:
"Había na Cruña
De entrada ere
un crego, menos
que o clericalisinxénuo do que
mo e o militarisparecía, que unmo son unha reha vez díxolle
alida de que esaos feligreses
dende o altar: 'Eu non $ei por qué hai traga España: "O catolicismo hespañol
tantos odios entre os españois, por- era unha fror de trapo.
que todos somos fillos dunha mesma
patria, todos irmáns. Cristo predicou o ~ Eirexa española, como forza, era
amor entre os homes e non sei por a menopáusia defendida polo histerismo; como ideal era a miopía sen anqué ha de haber esquerdas e dereitas,
teollos; como categoría era unha popa
pois todos debíamos ser das dereitas".
de ve11a beata enfundada nuns cal(Cadernos, p. 50).
zóns de baeta.
Curiosamente, lago desta anotación
nos Cadernos, na mesma páxina, vol- Os cregos eran prófugos do sacho,
ta demostrar a sua simpatia a certos desertores da agricultura. Cando sabícregos da terra: "DE;.~~~rp..~: UJt c;_r~!iN. r. an latín nop,!p~§g~an ~.~. . ~.~P~~Lá.n_s,. ,
chamado Solla, natural de Tenorio Agachaban os Evanxeos, bulrábanse

d/ai unha dialéctica
en Castelao, entre fe

relixiosa, Igrexa galega
dopovo e
Igrexa española

das Encíclicas e botaron das eirexas
ao povo traballador. Poñían casulas
en forma de guitarra metendo a cabeza polo burato. Cantaban "flamenco"
em vez de "gregoriano". Vivjan a costa do purgatorio e morrían de indixestión ou de apoplexía.
dJs clericaes poñían na porta da casa
unha efixie do Corazón de Xesús estampada en folladelata. Dentro do fogar vivían acochambados cos sete pecados capitaes. Compraban indulxencias e prestaban ao cen por cen.
Por algo Deus deixou queimar igrexas" (p. 196)
Alegato tan implacábel levao ao pesimismo no referente a reconciliación
postbélica:
"Na nasa terra soio un milagre de
bondade poderá restablecer a paz dos
espritos, pois ainda que pensáramos
únicamente nunha xusticia estricta e
irrecusable á luz dos Códigos , esta
xusticia terá tales dimensións que soio
un perverso arelaría un posta de xuez
o día do xuicio. Se todolos galegas
creésemos en Deus podíamos enco~
mendarlle a El o castigo dos crimes
cometidos en Galiza; pero é que os
sentimentos cristiáns están moi debilitados en toda Hespaña dendes que alí
se invocou o nome de Deus para matar" (p. 253).

dfai, xa que logo , unha dialéctica
en Castelao, entre fe relixiosa, Igrexa
galega do pavo e Igrexa española
presente mesmo na Galiza. Respeta o
sentimento relixioso, acepta esa Igrexa do povo. Referíndose a ela anota
en Cadernos, p . 7:
"Os requetés da Cruña quixeron sacar
en procesión a un santo e no intre de
collelo, o santo repúxose aos requetés
e díxolles:
- A min non me dades o paseiño, eh?"
Pero hai un rechazo daquela Igrexa
de Galiza submisa á española que tamén rechazara Valle Inclán:
"Valle separouse da Igrexa desde o
momento no que García Sanchiz falou
na catedral de Santiago. Por iso 11e dixo a Rábago que lle propuxo recebir
a un 'pobre franciscano que desexaba
falarlle ': 'Ti xa sabes que sempre estiven a ben con Xesucristo . Non me
poñas a mal con El na hora da morte'.
E por iso morreu sen confesión" (Cadernos, p. 147).

~ denúncia enérxica de Castelao
vai contra a Igrexa española aliada co
militarismo e co fascismo. Deulle tristura ese sector amplo de eclesiásticos
galegas submisos á Igrexa castelá. Suxeriu que buscásemos no fondo do
povo galega as raíces dun cristianismo e da base na que podia sustentarse unha Igrexa galega que estivera á
par dos bons e xenerosos para recuperar e dinamizar o próprio país.+
~'L.

As citas do Sempre en Caliza
co.r5e~pon,c\ep ~ .~0.!ci~q ,q~ 11~9.l ¡;,
as dos Caderrios, á ea. de Galaxia , 1993.
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O ESFORZO POR EXPLICAR A HISTORIA
"Eu renego da historia de GaPza" advertia Castelao ao comezo do Sempre en Galiza
.ANSEIMO LoPEZ

Tense dito que Castelao foi "por riba de
toda outra consideración calquera un
nacionalista galego en todas as facetas
da súa vida" (R. Villares). Velaí, en efecto, o rasgo definitorio da súa proxección pública (e das súas fibras máis íntimas) e o que fai del un piar central da
conciencia política deste país.

'historiografía nacionalista " é un recurso estéril de mentes preguiceiras qu
nada ten que ver coa crítica histórica,
senón con meros apriori mos ideolóxicos.(1)
clfnima a Castelao, iso si, unha innegable intencionalidade política, moi
condicionada polas forres conxunturas
do período o que conforma un di curo no que e apuntalan ou xplican t se e posición inm diata , polo que a
obra en clave política e m mo lit ran ' n, inria r zuma paixón. ¿Como
t rpr tar por ex mpl aqu la longa
pro ión (Libro I ) pr idida por Pri ciliano l capitado portando a úa propia ab za? ¿, qu , analizabl d d
unha p rsp tiva hi tóri a?

Engadiríamos aínda un par de características (complementarias da anterior)
que contribúen a definir a súa actitude,
e non só política, senón mesmo humana: foi un demócrata auténtico e un republicano convencido. E un militante
dos seus principios.
En momentos tan dramáticos como os
que lle tocou protagonizar, a1ticula con
rigor o corpus teórico do nacionalismo
moderno, e expona, como era de esperar, coa emotividade propia de quen se
sabe no ollo do furacán. Mais o apaixonamento con que argumenta non resta
nada á solidez da súa base nin o precipita por camiños de irracionalidade. ó
contrario, dota de actualidade e valor
práctico o que anteriormente puideran
parecer teorías de élites intelectuais.

p r ptibl qu Ca t lao non a en ningún upo to · mito
historiográfico"(2) so p na d adxudicar a e te concepto un auténtico latifundio emántico que o 1 e a non ignificar nada. O que i fai , tomar un
rosario de acontecem ntos
figura
ó que dota dunha ignifi a ión imb ' lico-patriótica' (X. Ca tro o cal é algo
común e lícito ó que con tantemente
teñen recorrido políticos e mesmo h.istoriadore de toda a tendencia , en
por i o su citaren cruzada en contra.
É dicir, que os dato no que e ba ea
(e disto el é o meno re pon able e a
interpretación que extrae poden er
di cutible non compartida inclu ive
erronea , pero non · míti a ·· nin ab urdas en e pecial se a ont xtualizamo
ne e decenio de 1937 a 1947 época na
que ería útil con ultar o qu
facía
en calquera outro paí cando por todas partes predominaba a 1 tura h roica de a ontecemento .

1

A súa firme posición de fondo como
nacionalista determina todo o seu pensamento, que se convirte en acción ó
ritmo das conxunturas políticas inmediatas. Perseguindo un proxecto de
conciencia colectiva e de rexeneración
nacional, ten que actuar ante os distintos desafíos que lle presenta a República, a guerra e a posguerra.
Lendo Sempre en Caliza situámonos
ante unha reflexión intensa acerca dos
momentos polos que atravesa Galicia e
o nacionalismo republicano ó longo
dos distintos períodos nos que foron
redactadas as carro partes que compoñen a obra, entre 1937 e 1947. Non podemos obviar esta cronoloxía se pretendemos comprender cabalmente o
seu contido.

clfs

chamadas á Historia teñen dentro dese conxunto unha finalidade inequívocamente política, destinada a ilustrar propostas ou a explicar situacións
e de ningunha maneira sirven para definir unha determinada metodoloxía
historiográfica. "Eu renego da Historia
de Galiza ": advertencia taxativa con
que disipa d e e ntrada (Libro I) toda
dúbida, para a renglón seguido confesar que o que fai é unha "profesión de
fe (. .. ) non basada certamente en feítos
recopilados". Tan contundente aseveración encerra, entre outras, a lóxica conclusión de que para xustificar calquera
posición política sobran as interpretacións históricas; nin a Política precisa
da Historia para formularse nin a misión da Historia é xustificar, senón
explicar.
Polo tanto en Castelao non irnos atapar
un "historiador nacionalista". Primeiro,
porque el non é un historiador. E logo
porque en puridade non existe unha
"historiografía nacionalista", da mesma
forma que non existe "historiografía
democrática" .ou ''.republicana". ou da
"falange· espano'la tradiciohalista: y de

CARREIRA

Ca tela
Retrato de Castelao feito por Pintos.

las juntas de ofensiva nacional-sindicalista". En canto que ciencia, só hai
unha Historia, aquela que se apoia en
presupostos sólidos e que extrae interpretacións axustadas a eles.

En efecto, Castelao bebía nas fontes
que daquela estaban en cur o e das
que se atopaba moi próximo, humana
e intelectualmente, e a interpretación
que nos presenta non se alonxa da liñas dominantes no momento. O seu
Coido que se ten descrito moi correcta- afán "por recuperar a conciencia naciomente o propósito de Castelao como nal galega" fundamentábase (como siun intento de "divulgación dunha inter- nala R. Villares) no provincialismo de
pretación da Historia de Galicia", que Faraldo, no federalismo de Pereira e no
ademais resulta "coherente en orde a rexionalismo de Murguía e Brañas, que
expresar en clave galeguista un cúmulo marcaban as pautas entre 1918 e 1936,
de da tos" (X. Castro).
da man das Irmandades da Pala , do Se acepta con naturalidade o celtismo
Grupo Nós e do Partido Galeguista.
da cultura castrexa, non é só porque
~rocurando un posicionamento claro Agreguemos que palas datas en que Cuevillas fora indiscutible, senón portanto persoal como do Partido Galeguis- redacta o Sempre en Caliza a historio- que ademais o etnicismo era a tónica
ta (P.G.) nas conxunturas do seu tempo, grafía galega consistía nos traballos de
daqueles anos. De todas maneiras deiintroduce reflexións históricas moi pun- Murguía, Vicetto e López Ferreiro, ós
xa unha marxe prudente á dúbida, cantuais no medio dun discurso eminente- que entón se sumaban Cuevillas, Risco
do dí con cautela que se falaría unha
mente político, no que por certo as citas e Vilar Ponte. El mesmo non descoñe"lingua probablemente céltiga". Engadahistóricas non son, salvo no Libro III,
cía as aportacións documentais de "Ga- mos que, como é sabido, este tema sipredominantes. Estrictamente repasa os licia Diplomática " e pres tou o seu
gue hoxe a ser obxecto de debate.
"acontecementos" que lle parecen máis apoio (segundo lembra Luís Tobío) ó
relevantes ou acaídos á súa finalidade.
proxecto de Historia de Caliza que di- ~oderase enfatizar máis ou menos o
rixiría Otero Pedrayo. Non era historia- episodio de Monte Medulio ( Castelao
Ademais o seu esforzo ten que ser ta- dor, repito, pero nada permite ver nel
non o facía en maior medida, non moito
mén contemplado baixo a óptica de un aventureiro ou manipulador da Hismenos, do que daquela se ensinaba soque a liña histórica (fontes e mesmo toria, pois en todo aplicou a prudencia
bre Numancia ou Sagunto), pero o certo
interpretacións) a que se acolle "tiña o
do seu carácter.
é que as fontes nárrano desa maneira, e
_
·,, ,,·
mérito adicional de ser a única existen-· · , ·
_é JTiisión P.os historiadores dese período
1
'te" (X. Castro). t · "..
~. - ' Querer'v~·r · na· súa- 0bra o 'paradigma da
ponderalo na súa maior xusteza.
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O asalto ao barco

A NOSA TERRA I
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Pasaron aproximadamente dous mes s, talvez máis , desde o remate da
a ventura heroica do Santa María. Os
xornais d ixaron de fazer enquisas aos
profesores de Dereito Internacional
sobre se constituia ou non un acto de
pirateria e acción do Capitán Galvao e
os seus compañeiros de empresa, esquecendo nas suas respostas eses especialistas que apoderar-se dun barco
no mar, para un patriota rebelde, é
xactamente o mesmo que apoderars dun castelo en terra, e a história de
Portugal, unha das máis ilustres de Europa está fundamentada en accións
mariñas. Polos camiños máis descoñecidos do oceano e en aventuras similare á de Galvao, consolidou-se, no
pa ado, o império e a libertade portugue a. A n, s importa-nos agora som nt · a a ción des grupo de portugu
galega que e fixeron cárrego do Santa María. Non no importan
as declaracións po teriores de Galvao.
É po íbel que non supere esa acción
romántica de ter sabido convertir nun
acto audaz o Santa María no Santa Libertade, oñando-a para a integridade
da penín ula Ibérica. Terian cantado
e ta acción Lord Byron e E pronceda,
ou, após <lestes, o Pondal de ..os Eoa •, ou, cento de anos antes, o gran
Lui de Camoens entre as accións péricas dos portugueses.
B orobó un do xornali tas que máis
admiramo de Galícia adicou-lle indi·Anaco • en ·La

a

a
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xe d tí, xem ndo, e xem ndo ti, por
las .. , da sua irmá Dora; ou esa esperanza do poema de Carro: "Espero /
apoyado n la baranda de la vida /
Mirando inmóvil y fijamente el vértigo
hambriento y negro de la muerte .. , na
que Borobó encontra a imaxe da situación dos pasaxeiros do Santa María. Todo isto, pensarán alguns, é só
literatura, mais é o tipo de literatura
que está en Galícia en conflito permanente coa censura, que sempre está
arriscando-se, e, ainda referindo-se
unicamente aos pasaxeiros, eremos
que esas citas están pensadas máis para os tripulantes do Santa libertade.
O xomalista estaba seguro dos moitos
pasaxeiros portugueses e bastantes galegas, mais ternos por certo que esa
proporción entre os novas tripulantes

era descoñecida para el. Non podia
imaxinar-se en Santiago que, xunto co
capitán Galvaao, un dos xefes da expedición rebelde era o profesor ourensán
Xosé Velo co nome de guerra de Xunqueira de Ambia, aoque acompañaba
o seu filio, e que o xefe de navegación
era un marino de guerra español, exiliado, Jorge Fernández de Sotómayor.
Que toda a península estaba representada por eses portugueses, galegos e
de out.ros países españois presentes no
barco, e que a empresa fracasada por
causas seguramente alleas a eles, volvia
a unir sentimentalmente ás xentes emigradas dos países de España no soño
dunha reconquista de signo parecido, e
da libertade e a do próprio chan, a iniciada contra os musulmáns nas montañas de Astúrias hai bastantes séculas.
Que eses vintecatro homes impacientes, multiplicados no seu afán, que se
apoderaron no barco no Caribe soña-

ban na liberación dos seus povos distintos , entendendo-se para o compromiso nas suas línguas irmás.
Tampouco podia sospeitar, nen sequer o sabia o seu autor, que o programa que os orientaba a todos eles eran
os aforismos que escreveu Rafael" Dieste
en Barcelona a mediados de 1937, durante a guerra civil, titulados "Para axudar á renacenza de Galiza,., e nos que o
grande escritor galega estabelecia co
sintetismo da sua redacción un amplo
programa moral para os políticos e o
povo de Galícia e naturalmente extensíbel a cálquer país do mundo. Publicaron-se en «Nova Galiza.,, de Barcelona,
esa publicación que con ..El miliciano
gallego" e "Nueva Galicia" do Madrid sitiado, resume a angústia e o pensamento de Galícia durante aquela guerra.
O programa moral de Rafael Dieste

O programa que os orientaba eran os aforismos
que escreveu Rafael Dieste a mediados de 1937,
durante a guerra, titulados "Para axudar á
renacenza de Galiza"

distribuiu-se no barco no seu idioma
orixinal e traducido ao castelán baixo
a sigla DRIL, Directorio Revolucionario
Ibérico de Liberación, de organización
rebelde e o que os pasaxeiros leron,
estamos seguros, son esas 47 máximas
que tiveron que suscribir, como xa
suscribiron os rebeldes, dada a sua
pureza. Borobó non se trabucou ao
supor presente a Galícia no Santa Ma- .
ria. Estaba-o até na sua condución espiritual e non através de .. céltica", a revista de Oporto, senón da "Nova Galiza., de Barcelona de 1937, no pensamento e na prosa dos máis importantes escritores galegas contemporáneos.

I Pra axudar á renacenza de Galiza.,
comeza cunha máxima que di: ·Ter don
de oportunidade, pero non ser oportunista". No número 8 afirma-se: "º primeiro que ten que ser o político é un
cibdadán esgrevio, exemplar; segundo:
un home de imaxinación; terceiro: un
desbaratador da astucia. Contra solernia, inxénio rápido". Ou na 26: "Non facer dunha leira a clave do dereito",
complementada coa 27: ..Non faguer do
dereito unha leira". Algunhas . delas parecen ter sido redactadas a propósito
para o caso do Santa Maria, xa que elas
posl)in a influéncia mariñeira própria .
do lugar de nascimento de Dieste, Rianxo. A 2, que di: uAproveitar o vento ... e
non esquecer o rumbo". A 3, .. saber .
cando hai que obedecer, e a quén". A
6, . se hai vento, bogar". Ou a 41, ..obedencia e mando, cando están traspasados poi-a mesma luz, teñen a mesma
dignidade". Algunhas das máis oportunas son seguramente as 44 e 45. Di a
primeira: . organizar, non sumar". E a segunda u.Almas valdeiras andan sempre a
xuntar e dividir, a ostentar número e
quebrantalo, sen outra mira que parecer
xefes ... ou evitar que outros o parezan".
Todos os que co seu acto rebelde se
fixeron cárrego do Santa Maria teñen
seguramente ideais políticos e económicos distintos, pero o que primeiro
quixeron foi esgrirnir un programa
moral , porque para eles, como para
nós , o problema plantexado desde hai
· moitos anos na Península Ibérica é en
primeiro termo un problema moral,
como debe se-lo para as grandes nacións do mundo que queren esquecélo cada vez que se trata de España e
Portugal nas organizacións internacionais. Iso é o que debeu ter destacado
a prensa livre de cada país en lugar
de se limitar a consultar a sábios en
Dereito Internacicm<il que afastaron a
acción da finalidade, no caso do asalto ao barco Santa Maria.
Case todos eses sábios especialistas,
cando chega o momento das dictaduras esquecen a finalidade elemental
do dereito e a sua condición moral.
Porque non pode existir dereito economía, política, sen os fundamentos
morais que os anteceden; entado caso, dereito, política, economia, constituin nas sua orixes primeiras un problema moral, como o comprenderon
os tripulantes do Santa Maria ao convertí~· en proclama do seu movimento
os aforismos de Rafael Dieste. +
(9 - IV - 61)
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- - - - - - - - - - - - - - x - o- r- n-a- l- i-s- t- a - - - - - - - - - - - - - Nunha reportaxe ao director cinematográfico sueco
Ingmar Bergman, publicado por Fernando Elenberg
en "La Prensa" do día dous deste mes con motivo
dunha aclaración que o xornalista lle fai ao grande
director sueco sobre a existéncia da corrida de tauros
en grande parte de América, Bergman contesta: "Agora recordo que tampouco en Galícia existe este espectá cu 1º".

Galicia e B<
·existe na Galícia moderna como tampouco na antiga,
devoción algunha ao espectáculo dramático do toureo que caracteriza en xeral ao resto da penínsu la incluido Portugal.

Aos galegas que leron esta repo1taxe non lles deveu ·
deixar de surprender este coñecimento que Ingman
non é oportunidade de defender. ou atacar ~sta
Bergrnan arnosou de Galícia e mais deveu surprender festa que se mantén como un rito en calquer territóaos fillos dos galegas, que teñen ,. en xeral, menos corio español que non sexa Galícia, extendendo-se a
ñecimentos do país dos seus pais do que devesen Franza e aos países de maior cultura e prosápia hi pola sua orixe. Efectivamente, Galícia non é país de
pánica de América, como son México, Colómbia e
touros ainda que perdura a sua lembranza, segura- Peru. A festa mantén o seu sabor primitivo e pagano
mente de xogos anteriores á história , nas corridas po- e sempre terá atractivo a loita do home coa sua intepulares de Noia e se fagan duas corridas ao ano, palixéncia e habilidade contra a forza bruta, só material
las festas patronais, en A Coruña e Pontevedra. Non
do tauro, ainda que non sexamos partidários da fe -

E

ta, e ainda que tampouco nos solidaricemos coa sociedades protectoras de anirnais cuxo maior desenvolvemento o tiveron en países colonialistas que
martirizaban e mataban indíxena s n qu protestaran ·o s seus asociado .
Neste caso só queremos cUscutir sobre a información
que de Galícia posue o grande director sueco. Ion
pode unha personalidade como a de Ingmar Bergman, autor de obra tan extraordinária coma . Q éptimo selo", ou "A fome da donce]a.,, que son unha reconstrución espléndida do pen am nto do ·entir e
r a importán ia norm
da vida medieval de e ñ
de Galícia ne p ríodo.

A paixón dun criador de imaxes pola
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Luís Seoane e o cinema
•LINO BRAXE

Luis-Seoane interesou-se polo mundo da cinematografia desde muí
novo. Naqueles anos mozos dos
seus primeiros tempos en Compostela acudía dun xeito feroz a todos
os ciclos que organizaban os cineclu bes. Daquel tempo conservamos
algunhas anotacións sobre as suas
películas e intérpretes favoritas.
Seoane,. tanto na sua época arxentina como na Coruña despois
da sua volta, acudia decote ao ci~
nema, ás veces 9iariamente. Er_a .un
disfrutador pracenteiro da oitava
desde o ponto de vista do intelectual que goza cunha estética e cunha expresión artística determinada,
mais tamén era un afeizoado que
buscaba argumentos, lendas ; mitos,
fabulacións que permitisen recriar
no seu tempo de ócio mundos alternativos que lle procurasen entusiasmo e paixón.
Era un espectador agradecido
pois podía salvar momentos determinados dun filme mediocre,
porque tiña atopado uns decorados interesantes , unha ambientación histórica axeitada, unha banda sonora fermosa ou incluso uns
títulos e créditos que su puxesen
un avance técnico e estético do
deseño gráfico . Amaba aos actores e deixaba que eles o cautivasen desde que as luces se apagaban na sala e a fascinación xurdia
através da pantalla.
Corno noutras artes, Seoane, valoraba a capacidade de comunicación, de propaganda e formación
que o cine posue. Neste sentido
compre subliñar que o seu interese
polo cinema pode entroncarse coa
atención que prestou a outros
meios masivos como a publicidade,
o deseño, a rádio , etc.

·A importancia de-Seoane como teórico cinematográfico é destacábel
por carecer a sociedade ·galega, nas
datas en que el exerceu os seus comentários e críticas tanto en xornais como en revistas ou nos
guións radiofónicos, da información mínima do que acontecía a nível cinematográfico no resto do
mundo. Seoane non só daba noticias das estreas que tiñan lugar en
Buenos Aires, senón que comentaba filmes absolutamente descoñecidos nos anos cincuenta e sesenta
na España franqufsta . -Ademais, nos
seus guións radiofónicos para o espazo Galicia emigrante) propuña
posíbeis temas para· guió ns cinematográficos ou escrebia ensaios como o titulado Un cine galega) no
que evidéncia a riqueza histórica
do naso país cara a construción de
argumentos imaxinativos e míticos
para o celuloide.
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stes son alguns dos temas que
propón: "as loitas dos obispos composteláns, as sublevacións burguesas e as guerras dos irmandiños, as
guerras con Portugal, deica os levantamentos agrarios polos foros,
nos comenzos <leste século; e, nas
antigas crónicas, desde a de Vasco
de Aponte deica o nobiliario do Padre Gándara do século XVIIr'. Tamén suxire biografias de persoaxes
notábeis como o Conde de Camiña ,
Maria Castaña no medievo ou os
bandidos Manuel Casanova e Pepa
a Loba. Por certo que apontou en
várias ocasións a necesidade de levar ao cinema as lendas e supersticións galegas ao xeito que Bergman tiña feito nalgunhas das suas
películas que tanto impresionaran
ao naso artista.
Como era de agardar, Seoane, valorou e celebrou os intentos de cosntrución dun cinema galego polos
seus admirados Carlos Velo e Xosé
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--------------x-o-r-n-a-l-i-s-t-a-------------séculos, até nos detalles mais cuotidianos dos seus
costumes, coñece a importáncia do país galego.

Bergman
N
que

ngunha personalidade culta europea, calquera
exa o seu país de orixe, descoñece o lugar privil xiado que tivo Galícia durante longos séculas en
Europa e a sua contribución muí destacada ao que
agora se denomina cultura occidental, limitando a
paixón política á extensión <lesa cultura, xa que
· abrangue tamén case toda a Rusia Europea e, desde
lago, sen vacilacións, toda a que baña o mar Báltico ..

tiveron en Galícia o carácter de precursoras e muí
evolucionadas . Ingmar Bergman, estudoso daqueles

Non ó a peregrinacións a Compostela que alcanzaron grande esplendor senón, institucións corno a
igr x1a a burgue ia, e os mesmos movementos sociais típi os d sa 'poca, como as guerra campesinas

Nengunha personalidade culta
europea descoñece o lugar
privilexiado que tivo Galícia
durante longos séculos en
Europa

Jacobusland, terra de Santiago, como se lle denominaba nas Sagas de Escandinávia e as guerras invasoras sucesivas que as xentes da sua estirpe sostiveron
na costa galega que constituen cantos heroicos deses
longos poemas históricos, aos que se lle xunguen
lendas mui vinculadas a Galícia.
. ·Por outra banda, aínda que o país galega sexa nesta época o irrnán pobre, todos estes países do Atlántico europeu constituen como unha grande nacionalidade onde, se conservan costumes similares. Calquera que vise
séptimo selo" ou "A fonte da doncela",
pode recoñecer, sendo galego os costumes que ainda
perduran en Galícia daquela irmandade profunda
que foi a Idade Media Europea. •

"º

(11 - VII - 61)
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l set1n1a arte
/

uárez a tra " da

ua películas
re pectivamente. De uárez ten e tudado o
eu labor como totógrnfo e de Velo
o re to da ua produción cinematográfica perten nte ao u período
ri1 xicano, obr todo o eu filme
Pedro Páramo, ba ado na no ela
de Juan Rulfo.
Galicia e MariJieiro

CONVOCATÓRIA DE XUNTA XERAL
DE ACCIONISTAS

tracta a Bauhaus debu:xos animados artistas ou outros temas relacionados coa arte.

O

cinema estivo presente tamén
na sua obra plástica asi realizoü ,
na Figuraciós que publicou en La
oz de Ga/icia o retratos do actor José Lúis López Vázquez de .
Or on Welle de Rita Hayworth ,
ido director Ing!11ar Bergman da
p lícula Hair. .. A técnica do óleo
no ano setenta, fixo a sua interpretación persoal dos
rostos de Pola Negri, Marlene Dietrich , Mae Murray
an valorou e
e Bárbara La Marr,
celebro u
amo trando unha
certa estética
os intentos
achegada ao pop
obretodo no cade construción
dro de Pola Negri.

s

dun cinema galego
polos seus admirados
Carlos Velo e
Xosé Suárez

Ademais e dentro
da sua faceta de
editor e animador
de publicacións na
Arxentína, editou
o guión de El perro andaluz) de
Buñuel, en .tradución de Serrano
Plaja e con d_e buxos de Dalí, na
editorial Botella al
Mar, no 1947. ·

Convócase Xunta Xeral extraordinária de accionistas
da Compañia mercantil "Promocións Culturais Galegas, _S ociedade Anónima", ó Sábado 28 de Maio de
1994, ás 16.30 horas, en primeira convocatória; en
segunda e definitiva, o Sábado 28 de Maio, ás 17.00
h., no local da sociedade, rua do Príncipe, número
22, plant~ baixa, en Vigo, de acordo coa seguinte

ORDEDODIA

Primeiro.- Informe do Presidente do
Consello de Administración.
Segundo.- Exame e aprobación, no seu
caso, do Balance, contas anuais e informe de xestión correspondente ao
exercicio 1993.
Terceiro.- Proxectos empresana1s e ampliación de capital en curso.
Cuarto.- Renovación de un tércio dos administradores.
Quinto.- Rogos e preguntas:

E

E ta paixón polo
Ginema levou-no
no seu regreso , a introducir entre
as actividades do Museu Carlos
Maside a proxeccións de películas
de arte e exposicións de fotografia. O Museü., sintonizando con es.ta idea, oiganizou ciclos sobre o
expresionismo alemán, a arte abs-

n·c ontramo-nos
diante dun home : .
que, como noutros campos, non
pudo evitar tentar
achegar-se a un meio de expresión e comunicación que podía levar até o grande público as emocións máis fondas que o ser humano alberga no seu interior, através dunha arte moderna e literária
corno é o cinema.+

Vigo, 25 de Abril de 1994
Asinado: Xosé Fernández Puga
Conselleiro-Delegado
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¿Acaso o movemento de Prisciliano
non acadou unha gran magnitude? ¿é
que a súa execución, dados os ingredientes relixiosos e o abuso manifesto,
non permite a adxetivación de martirio?. Respecto á credibilidade que poida ter a atribución que se lle ten feíto
da tumba de Santiago ahonda con ler a
última obra de]. Fontana (case sesenta
ano d spoi do Sempre en Caliza),
que e fai eco da dúbida.

historicismo imperial!.

Sempre en Caliza escríbese ó ritmo
de acontecementos decisivos, nos que
Castelao estaba plenamente mergullado: a Guerra no Libro I, no que predomina a temática política, cultural e administrativa, a historia política recente
ou a crítica do caciquismo, que lle preocupan como deputado galeguista e
militante antifascista. En 1940 inicia o
Libro II, e como é lóxico reflexiona
preferentemente sobre a guerra recén
perdida e a situación subseguinte do
galeguismo e a democracia.

Do Reino Suevo dí que se tratou da
primeira forma de Estado en Occidente, e é innegable que foi o primeiro reino occidental que sucedeu ó mundo
antigo . Non emella pretencioso reco- Xa dixemos que o Libro III é o que
ller como hi tórico un feito real. Mesmáis espacio reserva á Historia , pero
mo
fai co (na intética liñas que
sempre desde esa perspectiva política
ad ica á H is to ria do
que el confesa sen
divorcio ntre o
tapuxos:
cando
mundo rural uevoexamina o período
galai o a cidad
da "nosa primeira
romanizadas aris- •••••••••••••••••••••••••••
escra vitude", de
to ráticas , como
Isabel I a Felipe IV,
confirman studios
faino para ilustrar o
a tuai-.
perigo que suporía
unha autonomía
<J:>ode que o seconcedida, pois
pulcro de Santiago
por ese entón
sexa mítico, pero a
0943) ten que soster as aspiracións
e te re pecto o que
a Ca telao 11 imde Galicia a ver reporta re altar on
coñecidos os seus
o efecto do f nódereitos nacionais
meno xacobeo, abpor parte do Goolutamente reai .
é xustifica~ bemo republicano
no exilio, polo que
Hai quen inala
os seus esforzos teunha contradicción
óricos diríxense a
irre oluble na difemostrar a súa orixirente
aloración
nalidade nacional
(que se afirma
con que analiza o
comportamento da
como antítese frennobreza medie al, que por momento
te a Ca tela) e o seu tradicional liberao leva a criticar duramente a todo e e
lismo. Empeño que cristaliza na constitución do Consello de Galicia en 1944
e na fundación de Galeuzca en 1945.
Todo e te contexto así como o impacto da guerra e da derrota, constitúen
a clave do apaixonamento e do lirismo do texto.

rJ:.J ara xustificar

ca/quera posición
política sobran as
interpretacións
históricas; nin a
política precisa da
Historia nin a misión
da Historia
senón explicar.

"Nós ternos fé no noso povo"
Tamén chegou a estas latitudes a lenda da nosa homildade. ¿Será porqué
non armamos unha revolución diaria
para derrubar os pendellos caciquies?
¿Será porqué non protestamos con
violencia cando nos desamparan os
gobernos de Madrid? ¿Será, acaso, porqué ternos modos e maneiras corteses
para falar e comportarnos cos forasteiros? Velahí unha eiva que non pode
achacársenos dende esta Hespaña reaicionaria e anticoada, porque eiquí
está o berce da homildade servil e da
farsa cabaleiresca.

<J:> ero

ainda que nos favorezan as
comparanzas, e ainda que individualmente os galegos teñan azos para redimírense da miseria , pol-a intelixencia, a
perseverancia e o traballo, tamén é cerro que o noso povo carece de siso coleitivo para exercer os seus direitos,
presentándose decore como unha grea
vencida e resiñada <liante do poder. Esto é verdade; pero ¿que pasou para
qué en Galiza as calidades individuaes

Se os galegas antifeixistas e sobreviventes da traxedia hespañola non-os
sentimos responsables do futuro galega
e non loitamos xuntos para levarmos
pan e diñidade aos nosos fogares lonxanos, Galiza seguirá sendo unha probe morea de provincias hespañolas,
con catro monifates ao frente, e a comedia d-unha vida oficial desenrolándose sobor do telón griseiro da terra
escrava" .

(1) As bases da actual historiografía galega (que

En ningún momento oculta Castelao as
súas intencións: apela á realidade social de Galicia, ó que el chama a "esencia nacional", á marxe da Historia (ou
sexa, dos negativos condicionamentos
do pasado), postura que se fai nidiamente comprensible en canto nos decatamos de que o fai a fins de 1937
¡cando a racionalidade estaba sendo
afogada pola barbarie, disfrazada de

(2) Véitese contra el (en realidade coa intención
pura simple de atacar ó nacionalismo) esta acusación con suma lixeireza por parte dos militantes
da "historiografía antinacionalista'', concepto este
que ve o xustificado polo posicionamento dos
que o sosteñen, vindo as aspas (") a canto de
que a:índa que non se trata en realidade de historiografía , o seus fautores dispoñen de titulación
e preséntana (para que sexa creíble) baixo cobertura institucional e pretensamente científica (gráficas, cadros, linguaxe críptica, etc ... ), se ben a súa
t.rasce11.d.~ncia limítase a eles mesmos, polo que
parece sustituir ós antigos "seminarios políticos".

non podemos fuxir d-ela por escrupos
inúteis, pois para modelar un povo de
barro é forzoso luxar as mans. De tal
xeito se impón unha política de realidades, que os mesmos defectos deben
ser cultivados, para que se troquen en
virtudes. Fundirse co povo, sentir as
angurias da súa resiñación, infundirlle
concencia da súa persoalidade e capacidade, darlle vida e arelas para prosperar. Primeiro ser; despois trunfar.
Porque aquel que non teña fé absoluta
nas virtudes, en potencia, do noso povo, non ten dereito a galvanizalo con
promesas eleitoreiras e transitorias.
Nós ternos fé no noso povo e moi logo
o novo povo terá fé en nós.+
(Badajoz. Outono do 1935)

tendernos do intrés de Hespaña e do
mundo; pero tampouco aceptaríamos
unha revolución que negase a diñidade
do noso povo. Estamos fartos de ser
unha colonia, e por moitas ventaxas
que nos oferecese unha nova colonización queremos <litar leis para gobernarnos por elas, sen inxerencias alleas. A
liberdade é a única reserva con que
contan os povos para crearen o seu futuro. E nós poderíamos hipotecar todo,
menos o futuro.
c7f-1gunhas veces topamos con hespañoes
de orgulosas aparencias de intelixencia,
que se bulran dos nosos anceios xenerosos,
porque iñoran que Galiza - tan lonxe d-eles,
pero tan perro do novo mundo- pesa e
pesará na vida do Estado hespañol.

Paradigma do compromi o activo co
u p bo, nada hai ab olutamente que
r pro harll de de a fila non só do
na ionali mo,
da democracia. Todo
o contrario un exemplo de honradez
humana política e intelectual.+

Enfin , o ingredi nte d 'inquedanzas
reivindicad oras de Galiza" que ve na
Revolución de 1846 está confirmado
por X. R. Barreiro, e a ponderación con
que enfoca o tema dos foros, que sitúa igualmente nunha longa perspe tiva temporal e social, é admirable, rendo en conta o acaloramento que
suscitaban.

c7f- realidade actual dá noxo; pero

"Estamos fartos de ser
unha colonia"

<J:>or fin, non podía er alleo ó Libro
IV 1947) o f ito de qu Ca telao aceptara a umir un ministerio no Goberno
r publicano (no exilio) de Giral.

para Ca telao estaban aínda moi frescas) asentárona o hi to riadore do pasado século, ós que
on dem asiada precipitación se ten atribuido a
creación de "mitos nacionalista " (do que resultaría que ata datas moi recentes toda a Historia de
Galicia foi "nacionalista", pretensión que, na
nosa modestia, non podemos aceptar), pois a.
súa metodoloxía encádrase perfectamente nas liñas xerais da historiografía europea do momento. Eran , iso si, intelectuais preocupados polo
país, razón pola que precisamente fixeron Historia de Galicia (e ata hai ben pouco foron os únicos que se adicaron a ela).

non concorden coas calidades coleitivas? Para responder a esta pergunta
abondará con consultar os catro séculos derradeiros da nosa hestoria.

-Antes había políticos románticos.
-Tamén había bandidos xenerosos.
Teñamos fé para enraizar as nosas
ideias n-un sentimento común, porque
a liberdade de Galiza somentes debe
ser obra dos galegas. E o enxemplo do
noso esforzo pode salvar a outros povos irmáns.

Estes homes desprezan
o futuro, e non saben
interpretar o pasado.
Tamén topamos con
algún galego que se
sinte fillo d-unha patria pequena. A estes
galegas convén repetirlles: "¿Dís que Galiza
é moi pequena? Eso
depende do tamaño
do teu esprito. Canto
máis pequeno teñas o esprito máis terra precisarás. Se Galiza che parez pequena é porque non tés azos para concebir nada grande".

Cleñamos, pois, o esprito grande para
sentirnos orgulosos de ser fillos d-unha
c:!\lon se trata de adoptar unha postu- Terra pequena. Por que ou non é verra política basada no egoísmo picaresdade que a persoalidade da nosa Terra
co , ainda que a política siga sendo un sexa uo feíto ou a súa alma resplandexogo de envite, porque queremos sal-. · .cerá pol-:a grandeza da alma dos seus
var os intereses de Galiza, sen deseñ~- - fiilos. +
· · . . -.... _._ ........ ~ ~
· ·
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¿Tén Gal iza un idioma proprio?
'

Estamos fartos de saber· que a povo
galega fala un idioma de seu, fillo do
latín, irmán do castelán e pai do portugués. Idioma apto e axeitado para
ser vehículo d-unha cultura moderna
e co que ainda podemos comunicarnos con máis de sesenta millóns de
almas.

puxo poemas
cibdadanía e
en galego. O
democracia.
galega -soNon esquezamentes refugamos que si .
do pol-os seainda somos
galegas é por
ñoritos ou por
traballadores
obra e gracia
que quixeran
do idioma.
ser señorito~
galego foi instrumento maravilloso é hoxe o idioA esta fala poda grande e única ·poesía líi:ica de · ma que prefipular, viva e
-Hispania e n-él escrebían os enxeños ren os inteleigroriosa, os
peninsuares -tanto de dentro como tuais como veimperialistas
de fora de Galiza- , cando a lingoa hículo da nosa
chámanlle
de Castela non tiña categoría literaria. cultura; pero
dialecto. Mais
O galego é un idioma estenso e útil,
ainda que caeu perguntaríporque - con pequenas variantesrecera de tanalles: "¿Dialecfálase no Brasil, en Portugal e nas co- tos
méritos
to de qué
lonias portuguesas. O galega re:xur- contraídos,
idioma?". "¿Do
deu no século pasado con poetas tan abondaríalie - Yo nunca sentí la necesidad de saber gallego.
que vós chaesgrevios como Rosalía, Curros e Pon- ser a fa la do - Es que esa necesidad no se siente en la barriga.
mades espadal. O noso idioma ten tal fremosura
povo tra ballañol!''. De ninque un poeta andaluz como García dor para estar diñificado de por sí, gunha maneira, porque o idioma que
Lorca -o poeta mártir- , non foi pois o galego é unha executoria viva vós impuxéchedes pol-a forza é un irquén de resistir o seu engado e com- do traballo e unha cédula honrosa de mán menor do galego, "¿Acaso quere-

D

des decir que é dialecto do latín?"'.
Pois entón chamádelle dialecto ao
francés, ao italián, ao rumano, porque
tamén son fillos do latín e irmáns do
gal ego.
E diríalles máis: "Prohibíchedes o galega nas escolas para producir no es-

prito dos nosos rapaces un complexo
de inferioridade , facéndolles creer
que falar galega era falar mal e que
falar castelán era falar ben. Espulsáchedes o galega das eirexas, facendo
que os representantes de Cristo e plicaran o Evanxeo no idioma oficial,
que o povo non falaba nin comprendía ben. Refugáchede o galega ante
os Tribunae de xu ticia
h gách des a ca telanizar bárbaramente as toponimias galegas. ¿E d qu ~ vos valeu? Porque di póis d mái d atro
éculos de política a imili ta x r ida
con toda riqueza de a tucia e viol ncias, o naso idioma está vivo. odes,
pois, un imperialistas fraca ado .+
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"Tarde ou cedo,
República Federal"
Creemos que cada povo diferente ten
o seu ideal revolucionario, e que, polo tanto, necesita facer a súa revolución. Un marxista estremeño -poño
por caso- non é idéntico a un marxista galega. O estremeño trataría de
re~ntegrar a coleitividade as terras de
perteñencia privada, para esplotalas
según o sistema socialista. Un galego
trataría de amparar a propriedade privada dos nosos labregos, para orgaizar a economía rural según o sistema
cooperativista. Calquera comprende,
pois, que a transformación económica
e social de Hespaña non pode obedecer a unha norma xeral, única e idéntica para todos, tal como agora se ven
facendo. D-ahi que a revolución hesp añola non-a concebimos sen transformar primeiramente a estructura xurídica do Estado, con arreglo a doutrina federalista. Cando nos decían en
son de queixa que a República non
entrara en Galiza, nós respondíamos:
"Entrará cando teñamos autonomía".
Pois ben; tampouco chegarían a Galiza máis que os erras da revolución se
carecésemos de liberdade para realizar a que nós necesitamos.

Ds galegas non somos homes lóxicos, cicáis por termos os ollos embafados pol-a brétema do Atlántico . E
con licencia dos políticos que se rían
dos nosos presentimentos, compre
decir que a Hespaña será -tarde ou
cedo, quéirase ou non se queiraunha República federal. Por imperativo xeográfico non será posible, baixo
ningún · réxime, o trunfo definitivo da
política centralizadora, porque calquera violencia de tipo asimilista causará
resentimentos separadores. Por non
afincarse a unidade ibérica no recoñecimento das nacionalidades hespañolas e na unión libremente consentida
de todas elas, pudo chegarse a separación de Portugal e pode chegarse,
n-efeito, a unha ''Espdña: rdta"1,'·que ·'
dure séculas. O P\Oceso de descom-

poskión será inevitable para abolir o
actual artificio do Estado e para reconstruir, dispois, a unidade federativa que reclama impeirosamente a
complexa realidade da nosa Penínsua.
¿Non sería mellor constituir, na paz dun acordo parlamentario, unha federación natural das nacionalidades hispanas, para reforzar e non romper os
vencellos familiares? Presentimos que
dispóis da guerra vai realizarse o naso
ideal federalista, que consideramos indispensable para unha paz duradeira.
Sen tronzar a estrutura unitaria do Estado non será viable unha transformación económica e social de Hespaña,
e a guerra -esta guerra espantosaresultaría inútil.+
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Xesús Canabal, Castelao e Manuel Meilán en Montevideo en decembro de 1940.

"Os señoritos comungan coa sagra unidade
da patria"
Dá noxo ver a grea de señoritos dereitistas que poñen a Xesús na porta
da casa, para viviren, dentro d-ela, en
contubernio con todol-os pecados do
século; pero dá máis noxo cando se
repara na imprudencia que cometen
os seus dirixentes esprituaes, alentando egoísmos, inxusticias e xenreiras,
para reconqueriren, pol-a forza pecuniaria dos reaicionarios, o que non foron capaces de conservar pol-o exercicio da caridade. Mais este cariz do
problema non é o que hoxe me intresa. Tampouco vou discurrir encol do
separatismo de caste, que é no que os
señoritos fundan o seu orgulo reseso
e o seu caráiter serodio.
Eu quera falar da patrioteiría das "dereitas". Elas considéranse compridoras
da postrimeira manda de Isabel a Católica, porque non leeron o seu testamento, que é unionista e non uniforrriistá,' é-lanza'ri ínxuri·as, e -calumnias ·ai ·
eito sobar dos que pensamos n-unha

Hespaña verdadeira. Así, os que non
creemos que a unidade hespañola sexa anterior nin superior a variedade,
somos uns canallas. Os que coidamos
que o siste.ma unitario e centralista
causou a ruina material e moral de
Hespaña, somos uns falsarios. Os que
non queremos someternos a violencia
asimilista que iniciaron os Austrias e
Borbóns, somos uns insurrectos. Os
que calificamos de imprudencia o rexurdimento do tema relixioso n-unha
posible reforma da Constitución, pasamos por ser nemigos do Cristianismo.
Os que creemos que o sistema federal
pode resucitar as mellares virtudes da
tradición hispana, somos uns traidores.
Os que, por acatamento ao réxime legalmente constituido e a súa Carta
fundamental, nos conformamos c-unha autonomía cativa e pedimos un Esl
tatuto para a nosa Terra, somos uns
criminaes. E velahí porqué os patriotas
cataláns,. vascos1~ ,galegos, somos .uns:.
criminaes. E velahí porqué os patriotas
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cataláns, va
s gal g ,
aldraxados a detotío nQJ af', n a in ,
na prensa, na cátedra, no púlpito, no
coarte] e até np Parlamento.
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Ds señoritos reaicionário

er

pretenden
anovaren os 15oños 1mperial is tas da
monarquía ab$oluta c;o gallo de restableceren os télmpos abolidos, sen decatárense do bárbaro sacrilexio que
cometen, porque eq nome de Deus
nin se pode afogar a libre respiración
do esprito dd>s hom'.es nin se pode
coutar o ancdo dos povos que loitan
pol-o seu proprio ser. Os señoritos comungan coa "sagra ur).idade da patria",
que é unha roda de muiño para nós e
un amparo de' privile'xios anticristiáns
para eles; pero será ben declarar que
nin teñen concencia da unidade posible nin sentimentos <le patria verdadeira. E por moito que digan son os
únicos separatistas que coñecemos.
Fórono de Portugal, ?QP9.-4~-:.<;é!tal_4qa."'
e seráno de Euzcadi e de Galiza. +
-
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A DÉBEDA DO NACIONALISMO CON CASTELAO
MANuEL

REI ROMEU

Este nacionalisaglutinador
mo de sentir
queda patente
populis la, na
na heteroxé.CA_STELAO
mellor acepnea oferta que
ción do termo,
nos apresenta
vaise compleo seu autor :
mentando cun
analista polítihumanismo
co, d.efinidor
crítico de tenda nosa situadéncia anticación sócio-ecopitalista a p artir
nómica, invesda sua v ia xe
tigador da node estudos por
sa História, diSegunda cdi.Zón
Europa
en
fusor da nosa
1921, que ll e
Arte e Literatupermite comra, defensor da
probar que o
língua , coñemodelo de socedor da xeoci eda de eurolox ia galega ...
céntrico está
Co Sempre en
moi lonxe dos
Caliza é consideais de perciente de senfección e xu titar as bases sóza social e que,
lidas dun edifímesmo,
en
do . singular e
función dos inconsistente
tereses <lestes
desde o Adro
países os galegos podemos ser espo- até os capítulos da inconclusa segunda
liados. En consonáncia con este estra- parte. O que ten presente e practica
to ideolóxico interprétanse vários rela- un patriota de hoxe en día sustenta as
tos de Causas, o máis sustancial da liñas .estruturais <leste edificio. Esquenovela Os dous de sempre e Os vellos maticamente: Unha comunidade como
non deben de namorarse. A defensa Galiza, que conta con idioma próprio,
das clases populares, labregos e mari- território diferenciado, economía peñeiro deixados da man do Estado, ao culiar e cultura autóctona, -realidacombate anticaciquil á paródia do 4- des sensíbeis aos cinco sentidos- é
beralismo decimonónico e das actitu- unha nación e, polo tanto, ten dereito
des eruditas e teorizantes , asi como á á autodeterminación. Este dereito podenúncia da opresión lingüística pre- de exercitarse no seo dun estado plusente xa en Un olio de vidrio, vanse rinacional como o español, sempre e
unir e idente mo tras de antirracis- cando adopte unha estrutura federal, e
mo pacifi mo internacionalismo an- podendo mesmo separarse calquer ni .:
tiindividuali mo crítica ao poder mer- ción das que o integran se asi o consicantili ta do diñeiro como axente des- dera necesário. Unicamente co exercício da "a utonomia
integral" ou soberanía poden remediar•••••••••••••••••••••••• se os problemas derivados da especifiddade social e económica de Galiza e
da sua problemática
titu a atar mái
cultural. Desde a deprofunda e o factor
claración de princíma1 d finitório á
pios do Partido Gahora de conducilo
leguista ao Sempre
ao activi mo patrióen Caliza quedan
tico . No prolegóde manifesto o antimeno da instaurao
rracismo, o pacifisción da II República
o
mo e o sentido anera evidente a necetiimperialista do na.,
o
s ida de de contar
cionalismo galégo ,
cunha forza política
debedores case ao
própria, que falase
cen por cen das foren nome de Galiza
mula cións teóricas
e su peras e os ende Ramón Villar
quistamentos e frag· Ponte e Daniel Casmentacións prévios,
telao. O organigraco fin de lograr obxectivos concretos na breve etapa de ma defendido por Castelao até os seus
liberdades formais que se ia abrir o 14 últimos días de vida , complétase reide abril de 1931. A redacción dos tex- vindicando a confederación de Hesp-atos iniciais que figurarán no Sempre en ña con Portugal para ingresar na
Caliza é produto dos primeiros pasos Unión Europea e constituir a Unión
da sua experiéncia política. Tratados Mundial.
tan complexos como este e figuras intelectualmente tan polimórficas e ínte- éstes princípios, difundidos por Casgras como Castelao, só atopan expli- telao , seguen sendo boa mostra de
cación convincente nos condicionan- fondas convicións democráticas, lexítimas e vixentes no sustancial, moi motes de países privados de liberdade e
alienados no político, no económico e lestas ainda para os detentadores do
no ·cultural: Tanto e_?for:w ,reflexivo € ' status .quo . Os que .vivimos qm, cei;tfl. 1

SEM::PIE
·EN GALIZA

artí tica
polo alu-

c:lf Galiza que vi

eu o mozo Castelao define e moi inteticamente polas
eguinte caracterí ti a : marxinación
progre i a do proce o de de en ol imento apitali ta que e e taba a dar
no e tado e pañol· funcionamento como colonia aba tecedora de materias
prima e fomecedora de man de obra
barata ia emigración dilatado e eródio proceso de redención de foros
coa con eguinte dificuldade para os
labrego á hora de accederen á propriedade da terra que traballaban· tímido intento modernizador da
agri ultura· on olida ión da indú tria
pe qu ira a ua deri ada on erv ira
d a ntamento autó tono p ro capitalizada p 1 inmi rant catalán fidalgui na culmin i · n da ua d
el ' n
l

~esdea

declaración de
princípios do Partido
Galeguista ao Sempre
en Caliza quedan de
manifesto
antirracismo)
pacifismo e sentido
antiimperialista do
nacionalismo galega.

vista Nós, reflexións sobre humor, a11e
gráfica e dramática, et'C. '
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conciéncia os inícios e a andadura da
etapa autonómica puidemos observar
as manobras de manipulación conque
operaron as autoridades de turno sobre a figura de Castelao e sobre o
Sempre en Caliza máis particularmente . Desde a represión, o ocultamento
ou a permisividade controlada, pasouse a facer afirmacións tan maquiavélicas como que Castelao era partidário
do "bilingüísmo h armónico ", ardido
defensor da implantación de celulosas
no noso país e mesmo, como non, as
periódicas intervencións do Conselleiro de Ordenación asegurando que se
Castelao vivise estaría no PP e aplaudiría o labor do actual presidente da
Xunta. Sen que faltasen os estudos
destinados a demostrar que o legado
ideolóxico do Sempre en Caliza carece de vixéncia e ficou coxuntural e
circunstancial ou nostálxico, desfasado, obsoleto ... Pero ainda máis grave
é 9 secuestro e a sacralización que levan camiño de consumarse desde a
traída dos restos mortais do exímio
·patriota e desde a megalómana edición crítica do Sempre en Caliza realizada pola · Universidade de Santiago a
instáncias do Parlamento autonómico.
Biblia," nunca mellor <lito, moi meritoriamente editada, pero inasequíbel para_o público de a pé, reducida, pois, a
ser agasallo para Conselleiros, Directores Xerais ·e altos cargos. Realmente
asombra tanto derroche de cartos e de
erudición pechados a cal e canto. Curiosamente, poucos meses despois, o
PP vota en contra de difundilo entre
os escolares galegos, realizando unha
edición moito máis económiqi., argumentando que atenta contra os princípios de liberdade pedagóxica (proposta do BNG e inic.iativa de Pilar García
Negro).
dl/{entras tanto o Panteón de Galegos Ilustres segue sendo un lugar frío
e olvidado (que mal se pode visitar) a
onde o presidente Fraga acude a fotografiarse como "Galego n a escaleira''.
As editoriais, con lóxicos critérios mercantilistas, permiten que disonante s
erros se perpetuen na obra literária
dun escritor, pese a que a maior parte
dos textos seus incluso sobrepasan as
doce edicións. Os escolares, docentes
e demais leitores teñen cada dia máis
dificuldade para poderen acceder a
unha edición de Un ollo de vidro. Memorias d'Lf,n esquelete e xa non digamos aos seus álbumes da guerra civil.
Entre tanto abandono e terxiversación
interesada, pouco máis salienta a dez
anos da traída dos seus restos mortais ,
a cincuenta da edición do Sempre en
Caliza, a sesenta da publicación de
Os dous de sempre e Retrincos que a
exitosa realización de conferéncias
nas cidades de Ferrol , A Coruña e
Compostela, o envio de notas qe
prensa .e a difusión de trípticos explicativos do pensamento e obra de Castelao, por parte de Galiza Nova, organización xuvenil do BNG, que intentan contrarrestar os intentos narcotizantes das autoridades autonómicas
sobre un artista e político que demostrou dabóndo que non tiña vocación
d~ ~stup~fa1ci~Qt~ . ~ 1
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"Empéñanse en vivir
de tópicos luxados"

•

Con ser grave que non queiran ver o
que ocurre dentro da Penínsua é
ainda máis grave que non vexan o
que ocurre dentro do que eles chaman a súa Nación. Empéñanse en vivir de tópicos luxados pol-o uso i en
desprezar a verdade. E a súa teima
preferida consiste en chamárense
progresistas i en alcuñaren de retrógadas aos que non soportan a súa
lei. Combatían aos vascos reaicionario . E a xenreira contra ese pretendido reaicionarismo partía dende
Castela -o centro de todol-os retraes- e tiña como vehículos de difuión a "El Imparcial" primeiramente
ao 'ABC" di pói . E a todo esto as
querda " o rn smo proletariado
rvían e seguían a hipócrita e teimo a acu ación do centrali tas. Poderno decir mái : e tas forza loitaban a codazo para poñérense na
vangarda do rnovimento unfiormista,
contra o anceios de liberdade e de
democracia, que e entían na perifería he pañola. Pol-o visto era preci o amparar o e prito da unidade
hespañola, ou sexa do imperialismo
castelán, que tradicionalmente se caraiteriza pol-o fanatismo, a intransixencia, a intolerancia a crueldade, a
tiranía, a Inquisición. A Hespaña castelán que dentro do marco xeográfico e cultural de Europa era estremo
simétrico do imperio turco' (frase
acertada d-un federal) empeñou e
en considerar a Cataluña Euzcadi e
Galiza como pai es retrógradas! ...
Non se daría nada máis risible se
non eisistira un Exército regular e a
Garda civil para defender esta hipocre ia, esta ficción, esta falsedade;
per xa non é risibl eón indiñante,
a p i ión ui ida da 'e querdas ' e
do m mo prol tariado.

clf-

t da
creer
qu o gal
~ramo x nte inferior, en capacidad para o ex rcicio
da arte
da l tra , e que nos
opuxéramo aos d iño civilizadore de Ca t la óio por ervir e o t r o bandidaxe do eñore feudaes;
pero a ninguén e lle dixo que o
galego tiñan unha cultura anterior e
superior a de Castela, e que contaban con institución foraes que concedían ao labrego un comezo de
propriedade, ba e dos actuaes minifundios, mentras que na Hespaña
castelán e na Hespaña reconquistada
µol-os casteláns aos mauros, perdura
o latifundismo feudal, e os labregos
aind~on servos, incpaces de rexiren propriedades. Agora fáiselle creer a toda Hespaña que os galegas
sentiron a "vontade de imperio" e
que defenderon a intregridade da
patria hespañola, non somentes para
conservaren o réxime de propriedade, gañado a través de duras vicisitudes e ameazado poi-a invasión marxista, senón para salvárense do Estatuto autonómico, que os afogaría no
marco estreito da rexión; pero a ninguén se lle dirá que os galegas loitaron contra os militares e que foron
vencidos por falla de armas, e que

os seus sentimentos republicáns e
autonomistas foron consagrados por
un segundo plebiscito: o plebiscito
tráxico dos mártires.

clf-

toda Hespaña se lle fixo creer
que os cataláns carecían de pulo espritual, sóio atentos ao cálculo ruín e
a previsión egoísta, e que unha vez
se venderon a Franza para fuxiren da
xusticia castelán, armando unha guerra contra a Patria, e que o seu separatismo foi parido nas caixas forres de
Barcelona; pero a ninguéen se lle dixo que os catalán son antagónicos de
Castela porque aman a liberdade e
queren vivir baixo a súa propria lei;
que no lume que queimou a Barcelona para vencelos, arderon as liberdades de toda Hespaña, e que o seu separatismo xurde do valor máis espritual que pode ter un povo: a lingoa.
Agora fáiselle creer a toda Hespaña
que os cataláns defenderon a República porque odiaban aos hespañoes,
e que preferiron o derrubamento do
seu progreso industrial e do seu poder económico antes de retornaren
ao seo da Patria; pero a ninguén se
lle dirá que os cataláns loitaron por
primeira vez, e vontariamente, a veira
dos hespañoes, e que a vitoria das armas leaes esvaería os vellos resentimentos que agora se recocen no peito de Cataluña.
A toda Hespaña se lle fixo creer que
os vascos defenderan a Don Carlos
por simple fanatismo relixioso e que
opuxeron a súa ferocidade de sentimentos ao liberalismo iniciado nas
Cortes de Cadiz, armando tres guerras
civies co esclusivo obxeto de restauraren a monarquía despótica; pero a
ninguén se lle dixo que os seudoliberae querian aboliar os "fueros vasco "e arrasaren, en nome de Castela,
a nación máis orixinal de Europa, rexida dende antigo por unha democracia verdadeira, e que os vascos sóio
cometeron un erro: confiaren as súas
liberdade a persoa d-un Borbón.
Agora fáiselle creer a toda Hespaña
que os vascos defenderon a República laica por un simple afán político e
que opuxeron o seu criminal separatismo a cruzada relixiosa que abenzoara o Cardeal Gomá, aliándose aos
ateos e comunistas para ensumiren a
toda Hespaña na barbarie soviética;
pero a ninguén se lle dirá que os totalitarios hespañoes -mellor dito,
casteláns- querian arrasar, en nome
de Deus, as liberdades da nación vasca, rexida estrictamente pol-a doutrina social da Eirexa, e que os vascos
tiñan dereito a defenderen a súa vida
e o seu pais contra os falsos católicos
de Hespaña, eternos contraventores
da lei de Cristo.
clf-nncaremos as semellanzas de
Cataluña, Euzcadi e Galiza en algunhas realidades hestóricas e indiquemos a variedade que elas denotan,
para marcar mellor a súa diferenciación encol de Castela e antre si mesmas.+

"As nosas espranza~ non
caben nos lindeiros da ·razón"
Nós erremos que a auga doce dos rios
pode facer doce a auga salgada do
mar; que a morte, enchéndose de vidas, será vida; que a nada, enchéndose de ilusións, será todo ... As nosas
espranzas non caben nos lindeiros da
razón. Mataremos, se é preciso, a Saudade; porque a Saudade cicáis sexa
unh· espranza entristecida, ladroeira
de aicións.

moitas veces . Mais agora decímolo
nós, os desterrados. Os desterrados
que vivimos en liberdade. Decímolo
en nome de moitos ·miles de galegas
que andan pol-o mundo. Decímolo,
tamén, en nome de moitos miles de
desterrados na propria Terra, dos que
agardan por nós, dos que viven como
fillos da morte, contando o tempo por
noites.

§aliza ten hoxe unha forza vital capaz de conducila a todol-os delirios
de grandeza. Pode chegar a loucura.
Pero -ouví deo ben, hespañoes-,
endexamáis chegará ao suicídio . E
Galiza deixará de loitar pol-a liberdade cando a conquira.

A nosa Terra é nosa. Nada máis que
nosa. Porque somos os únicos capaces de darlle luz a súa noite, pan as
súas demandas, diñidades a súa vida.
Porque somos os únicos capaces de
enxugar as súas bágoas de door.

Pedimos ...
Pedimos que a nosa Terra sexa nosa.
Porque somos fíllos d-ela. Porque ninguén máis pode gobernala. Porque
ninguén máis ·pode comprir a súa misión hestórica. Porque levamos o seu
neme pol-o mundo adiante. Porque
queremos comprir a postrimeira manda dos nasos irmáns: os que deron a
vida pol-a liberdade.

c:::f/- nosa Terra é nasa. Xa se ten dito

clf-

nosa Terra é nosa. ¿De quén
máis podía ser? ¿Dos que a aldraxan?
¿Dos que lle negan a fala e o pensamento? ¿Dos que a encadean? ¿Dos
que a rouban? ¿Dos que asesiñan aos
seus filies máis queridos? ¿Dos que a
ensumiron na iñorancia? ¿Dos que a
queren vender como esclava? ¿Dos
que lle negan o dereito a ser libre?

¿E quén somos nós para falarmos <leste xeito? Somos os galeguistas de todol-os partidos democráticos. Somos
·os gal egos antifeixistas.+

:f~

¿EMPRE EN §AL/ZA

.11t

A NOSA TERRA

"O sangue dos nasos
mártires creará mundos
novas"
¿abemos que os galegos, indivi- Con todo, será preciso esvaer do amdualmente·, teñen azos para redimí- bente hespañol o falso patriotismo
rense da miseria -pol-a intelixencia, que nos deixou a monarquía, porque
o traballo e a perseverancia-, como ainda sobrevive na concencia de moisaben loitar e vencer en todol-os cli- . tos homes o culto a memoria de Isamas do mundo; pero tamén é certo bel a Católica. Ainda pesa sobor dos
que o noso povo carece de siso co- autonomistas a inxuria dos señoritos
leitivo para eisixir os dereitos que lle centralistas. ¿Non vos lembrades? Os
corresponden. ¿Que pasou para qué . que non creíamos que a unidade hesen Galiza as calidades individuaes pañola fose anterior e supeiror a vanon concorden coas calidades coleiti- riedade, éramos uns canallas. Os que
vas? ¿Qué pasou para qué os galegos coidábamos que o sistema uniformista
-individualmente arriscados- se causou a ruina material e moral de
presenten como unha grea vencida e Hespaña éramos uns falsarios. Os que
resiñada? ¿Qué pasou para qué os ga- non queríamos someternos a violenlegos emigren caladiñamente en vez cia asimilista, que iniciaron os Austrias
de protestaren? Galiza era un povo e Borbóns, éramos uns insurreitos. Os
vello e cheo de esperencias desven- que creíamos que o sistema federal
turadas. Estas esperiencias fixérano resucitaría o poderío da gran Hispaprecavido. Por algo se dixo que se nia, éramos uns traidores. Os que por
Don Quixote fose galega non realiza- acatamento a Constitución da Repúría unha segunda saída; pero poucas blica pedíamos unha simple autonoveces se dixo que Galiza está farta de mía rexional e sometíamos a vontade
facer quixotadas e de recibir desenga- das nacionalidades a deliberación do
nos. Pois ben; eu dígovos que o noso Parlamento central, éramos uns crimipovo, ao ~air da guerra, xa non pode naes. Así, os cataláns, vascos e galeser aquela grea mansa e xenerosa dos gos, fomos aldraxados a decotío no
pasados tempos, porque o sangue café, no mitín, na prensa, na catédra,
dos nosos mártires creará mundos no púlpito... ¿Creedes ·que de tantas
novos, tan grandes como foron os inxurias e calúmnias non queda nada
mundo vellos. Volveremos a ser cora- no ambente? Pois eu aseguro que hai
xudos, i ecoarán por toda a nosa Te- siños evidentes da vella incomprenrra os aturuxos da vitoria. Sairemos d- sión; pero tamén aseguro que a soliesta proba de Jume ~ de ferro e de dariedade política dos galegos antifeisangue , co corazón de seixo e co xistas pode realizar aquel anceio poépensamento virxe, para encamiñarnos tico de Pondal: "A luz virá par-a cadua unha nova estrela.
ca Iberia dos fillos de Breogán".+
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Ca1,teÍao en A NOSA TERRA
"e
Cs,cribir~i un segundo tomo do Sempre en Galiza, coa crónica exacta e
documentada de todo canto aconteceu desde que a miña terra perdeu a sua
liberdade, e se non chego
a ver ao povo
galego cos puños
apretados, agardo
que o vexan os
meus
descendentes
pólítiéos".

Castelao-Bóveda, Irmáns!!
(esgotado) Análise e estudo sobre
as duas figuras senlleiras do naUnha escolma inédita da cqrrespondéncionalismo na primeira metade do
cia política de Castelao desde o exílio~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -sé-cu-1 o. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - · -

As cartas de América.

'•
)

Castelao, 33 anos despois.
(esgotado) Reedición facsimilar do
número de homenaxe a Castelao que
A Nasa Terra puxo en circulación en
1950, coordenado por .Luís Seoane. '

A NOSA TERRA
Nº 631 -21 DE XULLO DE 1994
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Protexer anatureza
tamén é
atúa obriga.
Toda precaución é sempre
pouca co lume. Se saes de
excursión, lembra que non
se pode prender fogueiras
fóra das zonas habilitadas
para tal fin, nin botar mistos
ou cigarros sen apagar.

PROTEXE A NATUREZA.
SE VES. LUME.
CHAMA O

UNTA
u
DE GALICIA

CONSELLERIA DE AGRICULTURA, GANDERIA
E MONTES

I
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~~l~A~A~L_D~E_A~G~L_O~B_A~L~~~~~~~~~~~~~~~~~~Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Un papel rachado

'· l

polo médio que é?
Un puzzle para
homes. E que hai
detras dun home moi
intelixente, moi
intelixente? Pois
unha muller moi
su rprendida, moi
su rprendida. E
cando perde un
home o 90°/o da sua
intelixéncia? Cando
queda viuvo. E que
é unha masa de
dous centímetros?
Os miolos dun home
inflamados.

Sae no telexornal

)

>

Deep Purple, por
fin

Despois de ter visto, por fin!! en
XOSÉ Cm CABIDO
directo ao grupo máis poderoso
e con clase do rock, Deep Purple, resulta tremendamente difí- Di o astrónomo Carl Sagan que, de terse producido sobre a Terra o impacto do fragmento G pertencente ó cometa Shoemakercil espresar en poucas palabras
-· o espectáculo tan grandioso que Levy 9 que nestes días bombardea ó xigante Xúpiter, habería mil
vivimos as 8.000 persoas que millóns de víctimas. Un cataclismo semellante ó que tivo lugar
abarrotábamos a Praza de Tauhai 65 millóns de anos, cando un asteroide abriu un cráter de
. ros de Xixón, e en concreto o re170 quilómetros na península de Yucatán e provocou a extinción
cordo inesquencível que ternos
dos
dinosaurios , segundo establece a teoría do Límite KIT, que,
os membros do "Clube de Adicpor certo, foi cousa do neto dun asturiano (lembrar o nome do
tos a Deep Purple" de Vigo, pois
unha dinámica embaixada do
gicho xa sería pasarse, pero estou en condicións de afamar que
mesmo composta por Ana, Susi,
seu pai, amigo de Truman, activou persoalmente a bomba de HiRichard e Carlos, desprazámoroshima , viaxando por suposto no B32 que a lanzou) .
nos 9 días antes do esperadísimo concerto, á cidade astur, paPero o fragmento G só é un dos 21 que forman o cometa . Quira viver con toda intensidade e
por ser Xúpiter tan grande e polo campo de forzas que xezais
desde dentro da organización do
nera,
se faga comprensible que se dirixan a el e non poñamos
.
macro-histórico concerto oferecipor caso, á Terra, -a penas algo máis grande có cráter aberto
do polos sumos sacerdotes do
por G na ·superficie de Xúpiter-, pero me mo así, ten do n
hard-rock Deep Purple, pioneiros en 1970 do show-business
conta que dende 1985 caeron sobre o Sol polo menos dez comundial. Purple é sinónimo de
metas, que esteamos aquí tan tranqu ilos non deixa de ser unha
destreza, de paranoxismo musiso1te. Pregunta: ¿considera o Papa todo isto como parte do procal: son gentlemans do rock and
xecto dun hipotético Creador? Dando por feito a resposta afirrol/ cunha herdanza sonora que
mativa: ¿Parécelle ó Papa todo iso menos aparatoso e meno
se transmite non só entre ircomplexo que nacer por inseminación artificial dunha nai de
máns, senón tamén de pais a tillos . Como afirmou Roger Glo63 anos? Ah, é que intervén o home. Pero ¿acaso o home non
ver: "O rock é a música da nasa entra no programa do Deus do Papa?•
xeneración, e seguiremos con
esta música ainda tendo 70
anos. Ninguen lle di a un vello
da clásica "Highway star" e os
O dia escomenzábase a tornar
músico de blues, de jazz, de folk
ali presentes romperon nun
púrpura coa chegada da noite e
que está vello, e si aos do rock.
aplauso ensordecedor. De secun estremecedor ruido saído
No ten sentido isto".
guido "Ramschakie man" un sindas torres de P.A. Simulando un
xelo rock and roll do 93 . A suataque aéreo Deep Purple
O dia do "bautismo púrpura" coarrancaron có ritmo trepidante
presa é cando interpretan 3 telocámonos no palco resevado,
xentileza dos promotores para o
naso "Clube adictos Purple de
HERMO
Vigo". Só se nos poideron unir
Nacho, Ramón e o grupo Khas~
mir, pois só estaba permitido o
acceso aes palcos ás autoridades. A nosa pancarta daba a
nota de cor nas horas de espera, e a impaciéncia, os nérvios
enchían o ambiente. Carlos berrou: '1ranquilos, non toca Blackmore, o show terá lugar" (a pesares do seu fanatismo polo home de negro) pero Richard
apuntou: "¿Será capaz Satriani
de emular ao mestre? ¿Estará
ao nivel de Ritchie? Unha vez
acomodados preparámonos para recibir aos teloneiros Sex Museum, a priori unha banda que
compaxinaba moi ben cós destellos púrpuras que agardabamos. Parecéronnos moi ben os
madrileños pero algo faltos de
comunicación e base rítmica.
Temas potentes moi sinxelos
pero compactos , con mención
especial para a loira teclista e o
vocal, que foron os que máis se
fixeron notar.

da TVG. Unha
equipa de teatro da
Universidade
Menéndez Pelayo da
Coruña esnaquiza
un coche con paus
de beisbol ·en plena
via pública. A xente
que non sabe nada,
olla abraiada. Hai
que ver que
vangardistas son
estes da UIMP!
Nunca tal se vira! lso
si que é teatro! Que
modernos! En fin,
toda unha
demostración de até Se ainda non mercache as
onde lles dá a .
tuas accións ou se ainda non
cabeciña.
. . es suscriptor, podes dirixirte,
este 25 de Xullo, ao posto
habitual de A Nosa Terra.

As relacións
Galiza-Portugal
• comenzan a andar.

DESIGNIOS

POR UNS MEIOS DE
COMUNICACIÓN PRÓPRIOS
,
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mas nu nea feitos en vivo poi a
banda e que datan da época 7172: "Maybe l'm leo", "Pictures of
home", "Fireball". Con 200.000
W de luces e 50 .000 W de son,
(sen estridéncias pero potentísimo), a banda executaba os temas sen erras, cunha precisión
semellante á dun "Fórmula 1 ".
Satriani fixo esquecer a Blackmore, acoplándose moi ben ao
grupo e alucinamos cos seus
sós de guitarra. Só botamos en
falla a Ritchie nos noves pero xa
clásicos "Perfects strangers" e
"Anya". O que máis loubanzas
recibía era lan Gillan "gorxa de
ouro" cunha voz que derrochaba
enerxía, subindo aos tonos de
voz que o fixeron famoso e mítico nos setenta , tamén estivo
moi comunicativo, cun estilo e
simpajtía próprios dos absolutamente grandes. "Lazy", "Space
truckin '', "Woman from tokyo"
(nunha versión potentísima que
puso ó público en pé) "Anyones
daughter" (1971 , outra sorpresa)
amasaban unha banda compacta e un público entregado, disfrutando tanto cas cancións clásicas coma nas novas: "The battle rages on", "Knocking at your
back door "
(cun duelo de
ópera GillanLord sublime). Aapoteose
O só de Jan chegou coa
Lord có Hammond fíxonos célebre e
estremecer irrepetibel
durante 1 O
minutos reafir- "Smoke on the
mando seu al- water''
cume
de
"Mestre". Precisión, técnica
e brevidade foron as características do só de batería "The Mule" de lan Paice. 'When a blind
man cries " un intenso blues de
1972 tivo unha sobresaínte interpretación de Satriani e Gillan,
estremecendo éste último, o corazón do público femenino. Roger Glover puña a sobriedade, o
equilíbrio da base rítmica. Os bises foron a veloz "Speed king" e
a apoteose chegou coa célebre
e irrepetíbel "Smoke on teh water'', o riff máis famoso do hardrock, nunha espeluznante versión, co.n Gillan de director de
orquestra é o público cantando
a pleno pulmón.
Foí un broche perfecto para un
concerto igual de perfecto, intenso e irrepetíbel dunha banda,
Deep Purple, que merecen seguir no olimpo dos deuses para
toda a eternidade. Despois de 2
h. de xenialidade púrpura, os
afortunados (dos 8.000 habia
2.000 galegas) que asistimos ao

r-----------------------,

O escudo de Galiza, deseñado por Castelao,
agora en insígnia.
Mércao o 25 de Xullo ou diríxete por correo a

ANOSATERRA
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concerto podemos dicer que estivemos no "Made in Japan" cada
vez que pinchemos no tocata o
histórico doble disco nipón.+
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A min, inxénua sen corrección posíbel, pásmame que se organizara tanta algarabai na xerarquia da igrexa católica co das parellas homosexuais.

Até sempre,
Camarada
A razón principal que me leva a
escrever este artigo, en calidade
de responsável local de Galiza
Nova en Lourenzá, é a de dar a
coñecer a postura da organización a respeito da marte do camarada Kim 11 Sun, Presidente
da República Popular Democrática de Corea (RPDC) -Corea
do Norte, segun a división imperialista do 1953-.
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Nós, os de Galiza Nova de Lourenzá, sempre tomos prosoviéticos e stalinistas e por eso recebemos un duro golpe ao coñecer
a desgraciada e desmerecida
marte do camarada Kim 11 Sun.
Santiago Carrilo -hoxe nada
suspeitoso de ser comunista,
pois é militante do Partido Socialista Obrero Español (PSEO)- di
nas suas "Memórias" que Kim 11
Sun era o Presidente con maior
apoio popular de todos cantos
presidentes hai no mundo. Por
isa se podían ver estes dias nos
telexornais dezaseis millóns de
coreanos (e tamén en China)
chorando a sua marte e expresando un gran sentimento de dor.
Kim 11 Sun foi o home que libertou
ao pavo coreano das pautas do
colonialismo e do imperialismo estado supremo de capitalismo-instaurando posteriormente un
réxime de democrácia popular no
que "o pavo é quen máis ordena"
e o que rexe polo tanto o seu
destino como coleitivo. Este é o
motivo primário polo que o pavo
coreano sente tanto a sua marte,
mais que estexan abatidos por
este triste acontecimento non
quer dicer que non saiban que
están asegurados os logros acadados polo pavo meiante a violéncia revolucionária.
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NANINA SANTOS

DEEP PURPLE")
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Criación do
Colectivo Xerme

SEXO?

CARLOS FDEZ E RICHARD SACCO
(MEMBROS DO "CLUBE ADICTOS A

Hai quen di que a eleizón do novo Presidente non significa mái
que a sucesión dinástica dun tirano polo seu filio. Pois ben, anque o que di esto o faga de forma voluntária e interesada, non
se pode esquecer que o réxime
coreano é unha amalgama de
nacionalismo (fruto do anceio de

Pásmame que esta cuestión lles dea corda para falar ao longo
de meses e pásmame, que invirtan tantas enerxias e esforzos
nisto e non declaren, tamén e por exemplo, cerca de Ruanda,
Somália, o decretazo Berlusconi, as pelexas de boniteiros, as
declaracións de Anguita sobre a burguesia catalana, a política
agrícola-gandeira e os incéndios forestais, o meteorito a se estrelar en Xúpiter e un sinfín de asuntos máis.
Por que teñen que dar a sua opinión en matéria sexual e non
en matéria de bosques, poño por caso? Por que ha ser terreo
da moral o sexo, o pracer sexual e a liberdade sexual e non a
política e o mundo do social?
Somos herdeiros dun xeito de concebir o mundo onde o sexo é
mau e só "se libera de culpa" se o bendi a igrexa -matrimónio
home-muller a procrear para o ceo-,e herdeiros, tamén, dun
tempo onde a xerarquia da igrexa católica organizaba, mandando nas vidas e conciéncias das xentes. Non é bo deixar que o
Pai de Roma e os bis pos españois sintan estas nostálxias! +
liberdade dun pavo que sufriu a
colonización) , de socialismo (fruto do desexo de igualdade e democrácia popular) e a sua cultura
popular (fruto do devir histórico
dun povo), senda esto o que se
coñece como pensamento "zuché". Non se pode caír no erro
de xulgar a Oriente coa vara de
Occidente , pois significa unha
imposición forzosa que non é
máis que outra
forma de colonialismo filio
dunha mentali- Non se pode
dade metropoli- caír no erro de
tana e decimonónica que sa- xulgar a
ña con aquelo Oriente coa
de "volverán
los tiempos de vara de
grandeza" - Po- Occidente.
rei un exemplo
para demostrar
que non son
correctas as extrapolacións de
Occidente a Oriente e viceversa:
a conceición dos direitos humanos non é igual en Oriente que
en Occidente, no Estado Español
estivo penado ~ está mal visto- o intento de suicídio, en Xapón unha persoa suicida-se para
salvagardar o seu honor.
Son penosas as campañas anticoreanas da CIA. Penosas porque loitan contra un sistema que
garantiza o direito ao traballo
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digno a todas as persoas, direito
a vivenda digna, direito a escolarización , liberdades coleitivas ... ; estes direitos non veñen
recollidos na Declaración Universal dos Direitos Humanos?;
si, mais aos Estados Unidos non
lle importa o cumprimento ou
non dos direitos humanos, importa-lle manter estados con soberanía formal baixo o seu xugo.
Estas campañas anticoreanas
basean-se en difundir no mundo
falsa información sobre a República Popular Democrática de
Corea. Din que Corea do Norte
supón un perigo para a paz
mundial porque ten a bomba
atómica, armas nucleares , etc.
Non din que Corea do Norte
(República Popular Democrática
de Corea) enviou unha misiva
ao Consello Mundial da Paz para incriminar a instalación de armas nucleares en Corea do Sul
por parte de Estados Unidos.
T amén se di na carta que a tensión nuclear na Península Coreana é debida a Estados Unidos
e non á RPDC que non posue
armas nucleares. Non din os da
CIA que en Corea do Sul hai catrocentos mil soldados norteamericanos esperando a arde para invadir o norte. Os da CIA din
de Kim 11 Sun que era un ditador
que levaba no poder desde o
1948, mais non din que en Corea do Sul as primeiras eleizóns
foron hai dous anos. Poderia seguir a rebater os argumentos e
trolas imperialistas mais seria o
canto de nunca acabar.
Kim 11 sun crevou o xugo imperialista americano en Corea, por
iso tentaron derrocá-lo e modificar o sistema instaurando un réximo pro-estaoounidense, Kim
Jong 11 será o continuador da liña de Kim 11 Sun. Os de Galiza
Nova de Lourenzá sentimos
moitísima dor pala marte de
Kim 11 Sun, camarada exemplar,
e ternos todas as nasas esperan zas postas na laboura de
Kim Jong 11.
Viva o pavo coreano!!, vivan os
soldados coreanos!!, vivan as liberdades e a democrácia popular!!, glória ·a Kim 11 Sun!!, viva
Kim Jong 11!+ .
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ALDEA

Os traballadores cuio vínculo de
actuación social, tanto no campo político como sindical, é a
defensa da clase traballadora,
decidimos constituir o colectivo
"XERME" como medio de organización e loita que pretende
áglutinar a todos os traballadores que, obxectivamente, estean
interesados na defensa dos nasos intereses.
Este Colectivo nace despois dun
debate crítico da situación do
campo político e as dificultades
para lanzar unha organización
que na actualidade represente e
defenda estritamente os intereses do proletariado; isto foi o que
nos impuslou a negociar coa organización frentista B.N.G. que,
ademais de recoñecernos como
Colectivo, existen coincidéncias
programáticas na defensa do dereito de autodeterminación .
Os nasos princípios ideolóxicos ,
fundaméntanse no socialismo
como único xeito de superar ao
sistema capitalista, que considera aos traballadores como un
instrumentos para producir un
benefício e non como un todo
integral onde se respeitan os valores humanos e o sistema de
producción se planifica en función das necesidades sociais.
Xa que lago entendemos que a
loita de clases é o motor que
produce os cámbios sociais.
Defendemos o direito de autodeterminación
porque, como
clase social
explotada e Dentro do BNG
privada de to- aspiramos a_
dos os direitos, sabemos representar os
que para que
exista unha nosos
sociedad e intereses como
xusta ~ igualitári a, non po- trabal lado res.
de existir ningún tipo de
discriminación,
e negar este direito, é privar a
un pavo de elexir libremente o
seu destino.
Dentro do B.N.G. aspiramos a
representar os nasos intereses
como traballadores e a defender
a ideoloxia da clase obreira no
camiño da transformación da
sociedade cara o socialismo.•
M.

LosADA

(ÜURENSE)
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por carrei ros
inesperados. Estes
dias estase a
celebrar o proceso
de preseleción para
á escolla da Miss

Luso-Galaica.

Suben as
chamadas urbanas e
baixan as
internacionais. O
governo quere
beneficiar ás
grandes empresas.
(Os inmigrantes
extranxei ros
apáñanse nalgunha
cabina derramada).
O resultado é que a
maioria sae
perxudicada e ás
grandes empresas
só lle servirá para
aumentar a sua
marxe de benefício,
pero non darán nen
as grácias.

,.. ,

Os estudantesde
Corea do Sul son
reprimidos
policialmente por
celebrar actos de
homenaxe polo
finado presidente de
Corea do Norte. No
sul non se. pode nen
mentar o tema.
Mortos que si

(981) 228961 •269610 •245715

AUTOESCOLAS

..

ACORUNA
CURTIS
MELIDE

PEDRO BARREIRA SALGADO
(RESPONSAVEL
DE CALIZA
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merecen o

recordatório son
outros como Nixon,
o presidente máis
gansteril que ocupou
a Casa Blanca. Ese
si que merece unha
misa.

Lugar: Madrid.

J.,

Sector: meios de
comunicación.
Salários de redactor
xefe, xefes de
sección,
subdirectores,
directores e
executivos: de
catrocentas mil para
arriba. Redactores e
empregados
veteranos: de 50 a
130 mil, con
tendéncia ao traballo
eventual, pago por
artigo ou foto
entregada, disciplina
férrea, autonomía
nula. Así están os
meios de
comunicación, os
que vixian. Non é
novo. Con Franco os
xenerais cobraban
ben , pero os
números da Garda
Civil eran uns
, miserábeis e
andaban todo odia
poi<? monte, ca
capote e o
mosquetón.+

~/
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En Guixar é
dañino, Villarino
Mire Vostede, non existe argu mento de peso, ou sen el , que
convenza dos benefícios que
centos e centos de Tm diárias
de lixo misturado e non só doméstico, armacenado transitoriamente en pleno casco urbán,
aportarán aos cidadáns de Vigo.
Como portavoz do sentir dos viciños afectados de Teis por semellante foco de infección que
pretende asentar aos pés da
Guía, éille dicer que estamos xa
fartos das suas palabras , repetidas até a fartura, sobre a inocuidade da Empacadora.
Despois xa de meditar as declaracións cando argumenta que os
28 camións de recollida son 28
empacadoras equivalentes a unha Planta de Transferéncia e entender polo seu meloso ton , que
está convecida disto, faime aconsellala a consulta a un bo psiquiatra e de paso a calquer chaval de EXB para que lle explique
que 28 camións transportando
un máximo de 8 Tm. dá un total
de 224 Tm. Pero é que Vigo xera
máis de 320 , co que a Guixar
chegarian 40 camións que, tras
os seu verquido (sobre unhas tolvas que están a 5,5 m. do chan)
suman 80 viaxes. Pero é que
non só acolleriamos os lixos de
Vigo, o Sr. Alcalde anticipou os
de Redondela e Baiona, SOGAM A díxonos que ademais os
doutros municípios e no Proxecto de Xestión de R.S.U. da Xunta, hai unha alternativa que contem pi a a chegada a Vigo de
máis de 600 Tm. que equivalería
a estar circulando por G. Barbón,
Areal, Trav. de
Vigo, S. Badía,
etc. , máis de
150 camións Sitúese só 5
diariamente,
minutos ao pé
ainda que non
todos pola noi- de calquer
te, pois como
sabe, os restos camión de
de peixe, carne recollida, e
e froita dos
Mercados de engádalle 75
Abastos , son veces Oseu
recollidos sobre cheiro re ruido.
as 4 da tarde e
igualmente sucede cos residuos hospitalários asimilábeis a
urbáns. Para que seguir? Situese só 5 minutos xunto a calquer
camión de recollida e engádalle

COMENTARISTAS
XOAN PIÑEmo

Os que am egan por causa da desfeita gramatical dos com ntaristas deportivos de agora, en realidade quéixan e de vicio. É
posíbel que case ningún conxugase correctamente o verbo haber nos Mundiais, que confundan cidades, nome , horas que
fa len en cheli, argot ou o qu e lles pete, pero, sobretodo, fáltalles ese punto de chispa creativa que fai que os erras adquiran
o seu aquel de intención e malicia, ese lostregazo de xenialidade microfónica que fai da barbaridade ventureira motivo d
profunda reflexión.
Hai pou cos dias, un comentarista dos de agora defínia a un
mundialista que xogaba de lateral como 'un carrileiro trotabanda". Terriblemente prosaica a etiqueta como poden ver. Que
lonxe daquelas agudezas de hai escasos vinte ano cando outro
comentarista de mellar caste <licia dun xogador de similares características que "coroaba circuncisións pola banda". É posíbel
como pretendían moitos, que quixera dicer que centraba despois de facer incursións, pero, ¿verdade que o comentario tiña
outra fe itura?
Poi ese mesmo xenio da recreación deportiva quen ó lle tocar
da-fas súas impresións sobre un biciclista que tiña certa sona
de ser algo pendangueiro, como notase que viña de facer un
duro adestramento para peder peso o comentari ta non dubidou en asegurar que o da bicicleta estaba 'delgado coma un.ha
sífilis" . Naturalmente, xenial.
En contra de todo pronóstico o tal comentarista botou ainda
moito nos seus menesteres. Se mal non me lembro, só deixou
o micrófono para entrar na política . Onde se non. +
75 veces o seu cheiro e ruido ,
cal é o resultado de dita "operación"? Desde lago, ganas de viver en Teis, seguro que non.
Ante o seu cerril autoritarismo e
elevada dose de ignoráncia e incompeténcia que mantén ante
os meios de comunicación sobre estes temas, os viciños de
Teis e doutros bairros da cidade, que valentemente nos están
a apoiar , sabedores que unha
vez construída a Plant¿;¡, Vostedes lavaranse as mans pasto
que a xestión dos lixos pasara
ás da Xunta e Fenosa, manteremos unha postura radicalmente
contrária á pretendida agresión
que proxectan. Ameázenos con
enviar ao Exército tal e como fixo aos viciños de Valadares,
Matamá e Freixo, princ ipais
afectados polo maior vertedoiro
incontrolado de Galiza, na sua
xusta reivind icación de peche e

correcto selacio hai aproximadamen te un ano ; fágao e todo s
aterémonos ás consecu éncias.
Desexa poñer unha guinda á credibilidade das suas palabras e intencións? Eu oferézollaa : lea o
Programa Eleitoral vixente do seu
Partido, onde no ponto nº 34 e
dentro do conxunto de medidas
sobre "El progreso de Vigo hacia
el mar" dise, e cito textualmente:
"Reordearemos os terreas da actual Estación de Mercancías de
Rente en Guixar, xerando un parque urbano en borde costeiro".
Pedimos a todos os políticos representantes dos vigueses , que
recapaciten e reconsideren a
sua postura ante o terceiro e último, pero próximo Pleno, posta
que nen os 14 da Equipa de Governo, nen os 13 da Oposición ,
votaron non á instalación desta
xa sobada empacadora, que co-

\

mo xa é sabido , se quer ubicar
xunto a Vulcano, a 60 m. do primeiro núcleo de vivenci as, acerca de 200 m. do Ambulatório de
Teis e a menos de 500 de vários Coléxios e Garderias. •
MANuEL DIAZ MAYORGA
( PRE IDENTE C OMI TO AFECTADO DE T EI P LA E MPADADORA)

Telf. (981) 66 62 28
Fax (981) 66 17 75

Radi o Pe ne
Casa d o Co ncello
15500 Pen e (A Co ruña)

g
n

I=

O futebol
mundial fala
gal ego
Entre as muitas desgrac;as de
um país desnormalizado como o
nosso está a de nom contarmos
com representac;om nas competic;ons desportivas internacionais.
Em consequencia, a afeic;om aos
espectáculos desportivos , na
Galiza, nom pode identificar-se
com as próprias cores.
Essa carencia , junto a "eterna
dependencia" de Espanha, explica a identificac;om de muitos
comas cores "rojo y gualda".
Porém, achoque é inadmissível
o seguimento que da selecc;om
espanh ola fijo este semanário
nacionalista, neste campeonato
mundial de futebol.
Muito mais enriquecedor e coerente teria sido , por exemplo ,
que elaborássedes reportagens
sobre a situac;om do reconhecimento em matéria desportiva a
outras na9ons sem estado como
a Palestina, Escócia ... Ou a outras com soberanía recentemente conquistada como Eslovénia,
Chéquia ...
E, qu a nto a o
mundi al, acho
qu e o s g a le9

~~~ ~~~e ~~~

Os galegos/as
podemos
identificar-nos
coma vitória
brasileira.

identificar-nos
- a f alta d e
selec9om própria- com a
vitória brasileira. Com ela, o nosso idioma impujo-se no mundo do futebol.
Oxalá, em nom muito tempo, na
Galiza contemos com a nossa
Selecc;om Nacional.+
ANGELO CARVALHEIRA
( C OMPOSTELA)
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~
Centro cultural "Electo Carballo"
15174 O Portazgo
CULLEREDO (A Coruña)
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Tlf. (981) 34 25 15 - 34 25 8 1
34 24 11 - 34 30 56
Telefax (981) 34 27 51
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Dame Lume e A Metade da Vida,
longametraxes galegas á espera de estrea
Os productores pendentes da Xunta para reeditar Cine-Galicia
sección oficial denominada Zabaltegui. A Metade da Vida está en
contactos co festival de Valladolid, que seria o ideal para participar pro mor da sua liña cinematográfica consagrada ao cinema de
autor. Os festivais son unha boa
forma de lanzamento, a posibilidade de acadar algun prémio e de
obter boas críticas poden facilitar
o camiño para atapar distribución
en todo o estado.

• OSCAR LOSADA

Se difícil resulta facer
unha longametraxe no
nos o país, tamén é moi
complicado conseguer
unha boa
di criminación que
permita chegar ao
maior número de
per oa . Dou filmes
aleg r dado na
nosa t
pa ad , Dam Lume"
A M tad da Vida
e peran na gaveta á
hora d pod r er
i ionados polo
e pe tadore .
"A Metade da Vida" e tivo xa rematada e Ji ta para contemplar en
Febreiro. Un me máis tarde era
'Dame Lume" a que puña o pomo
final a ua po t-producción. E ta
película galega rodáron e aceitando o reto de non ter distribución
e abendo o ri co que e corrian
para a sua percura. Para Xosé Xoán Cabana Cao, productor de
'Dame Lume', o proce o normal
' eria bu car a di tribución prévia
á realización do filme, mesmo contando con e a di tribución como
elemento de adianto da financiación. O filme non e debe facer, en
teoria, e non e conta co carto e
a di tribución de antemán. Sacamo adiante o no o pro ecto cun
ri co tremendo que asumirno '.

"Que Dame Lume participe nesos
festivais é un paso adiante e se en
Donostia recibísemos un prémio
afectarla positivamente as posibilidades de acceder á distribución.

de ' espectacularidades" de máis ou menos ' Qualite' . A película írnola estrear
en Galiza seguro. O
a unto da distribución é pinchar en
o o. O non ser 'ninguén" para a xente
de fóra é unha grave
pexa. Movendo ben
e e re orte pode
facer rendíbel algun produto de calidade mái que di cutíbel '.

'Os festivais son unha boa forma
de lanzamento, a posibilidade de
acadar algun prémio poden
facilitar o camiño para a
distribución'

O produco galegas chegaron nun
mal momento para achar a sua distribución xa que coincidiu coa
guerra de atada entre o di tribuidore e o Mini tério de Cultura co
gallo do decreto-lei in taurado por
Carmen Alborch "e ta guerra continua Raúl Veiga- reflexase
nun boicot de feito ao cine e pañol
por parte da di tribución, non 6
americana, enón "independente".

"A Metade da Vida" ten practicamente a egurada a ua exibición
en Galiza por meio de Baño
Film . Para o re to do e tado eguen as negociacións como nos
apunta o seu realizador Raúl Veiga
"En princípio procuramos as mellares vías para levar o naso filme
o público, a productora Fenda
Films tense orientado aos distribuidores "independentes". Deixamos en segundo termo calquera
contacto coas multinacionais como
último recurso se fallase a distribución "independente". Os distribuidores que se pronunciaron sinalaron que a fita reunía calidades
intrínsecas máis que sobradas pero
que non teñen garantia nengunha
de recuperar o investimento promociona! (15 millóns como mínimo), dada a falla absoluta de "ganchos" comerciais mesmo na perspectiva dun independente: auséncia de facianas coñecidas e director descoñecido amais da auséncia

moi boa para todos,
non só no aspecto
comercial senón
para que a xente
vexa que no eido da
imaxe no noso país
estanse a facer causas das que o público non se .inteira".
" A nós -si na la
Cao- gostarianos
moito facelo e que
a Xunta apoiase o evento, que serviria para lanzar comercialmente
aos dous filmes. O govemo galega está a estudar o tema. Nós desexariamos, amais de realizar esa
estrea simultánea, poder contar
coas instalacións da Xunta en Madrid para apresentar a obra na capital do estado".

"E verdade -reafirma Cao-- que
houbo unha intención solapada de
boicotear ese decreto a base de contratar cine europeu que cubria cuota".

Un novo CineGalicia
Exi te unha posibilidade de reeditar o que foi CineGalicia no 89 e
efectuar unha estrea conxunta dos
dous filmes, o que é valorado moi
positivamente polos responsábeis
das producións". É unha idea que
barallamos desde o princípio e

Dame Lume dirixida por Héctor
Carré participou en dous festivais
(Valéncia e Xixón) e en datas vindeiras farao no de Donostia na

Raúl Veiga coméntanos que fixo,
coas limitac:ións consabidas, a
obra que queria e que os erros que
haxa nela serán del. De contar cun
maior orzamento o filme considera que non teria mudado moito xa
que estaba concebido para un presuposto baixo. No que atinxe aos
festivais, engade "Non puidemos
ir ó de cine español en Murcia e
agora estamos en negociacións
con Valladolid e Manheim. En
pucela están receptivos e anceiamos que se concrete. Se nos seleccionan é moi posíbel que retrasemos a data de estrea prevista para
Galiza, que ia ser o 15 de Outubro, e esperemos até primeiros de
Novembro".

O perigo das cuotas
e a TVG
Un tipo de filmes como Dame Lume e A Metade da Vida teñen o
problema ulir a "Curnpre-cuotas"
e ser só exibidos para curnprir a
legalidade, tratándose con desprezo e despreocupándose de se poderia funcionar mellar nas billeteiras.Para Cabanas Cao, "estes
filmes están a sofrer a mesma situación que calquera outra película feíta no estado baixo as mesmas
características. A maiores ternos a
pexa de proceder dun recuncho do
estado e que a xente que elaborou
as obras é descoñecida, porque
nos ainda contarnos con algún actor de certo renome como Mercedes Sampietro, Carles Sans (de
Tricicle), Juanjo Menéndez ou
Nancho Novo".
Nesto ponto hai que perguntarse o
apoio que dá a TVG a uns productos do país e se ten xa mercados
os direitos de antena para a posterior exibición das fitas. Mentras A
Metade da Vida ten esos direitos
mercados por un montante de
arredor de 13 millóns de pesetas, a
Dame Lume ainda non se lle deu
unha resposta positiva. Esta película vendeu os dereitos para emisión codificada a Canal Plus, que
dará uns 5 millóns de pesetas por
eles. Para o seu produtor "Até
agora a TVG non tiña decidida a
sua postura, o que nos criou graves atrancos ao comezo para sacar
adiante o proxecto. O filme xa foi
seleccionado en vários festivais, e
iso quer dicer que a sua calidade
non será moi má. Esperemos que
isa anime á TVG coa que tamén
poderiamos negociar, dada a sua
relación coa FOR TA; a posíbel
venda de dereitos para outras televisións autonómicas".•
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DIAS
en Compostela, apresentou unha
proposta para adicarlle unha rua a
Arturo Cuadrado.

•OIGAEM

convoca axudas
para o teatro

<

Só 24 millóns adicará o Instituto
Galego das Artes Escénicas e
Musicais para axudas de produción
e distribución de espectáculos
teatrais. Nas propostas, que serán
examinadas por unha comisión
avaliadora, terase en conta a
calidade das obras, particularmente
aquelas de autoria galega e as que
foron recoñecidas nos distintos
concursos de textos teatrais
convocados pola Xunta.
Na co.wocatória incentivase a
representación dos textos premiados
o ano pasado no concurso "Carniño
de Santiago'', que de ser escollido
recberia unha axuda suplementária
de cinco millóns de pesetas.
Recoñecese dese xeito a crítica
realizada en semanas pasadas pola
Asociación de Actores, Directores
e Técnicos de Escena.

•Homenaxe a
Arturo Cuadrado
Encama Otero, concelleira do BNG

O escritor Arturo Cuadrado, que
participa nestes dias nun seminário
sobre a emigración e o retomo tivo
que se exiliar en I 936,
transcurrindo grande parte da sua
vida adicado a tareas editoriais,
xunto a Luis Seoane e Rafael
Dieste. Niké era unha libreriaeditorial singular, que Cuadrado
fundou xunto con Xoán Xesus
González, e na que o prezo do libro
era posto polo próprio cliente:

•Música folk no
verán
Os dias 6 e 7 de Agosto celebrarase
a 15ª edición do Festival Folk de
Pardiñas, na que actuarán os grupos
galegos Albenda, Treixadura, Os
Diplomáticos de Monte Alto e Fia
na Roca. Xunto a eles estarán o duo
soviético Kalinka e a formación
escocesa Battlefield Band. Esta

banda de Alba (Escócia) participará
tamén na festa da Carballeira de Zas
e posteriormente tocarán na Praza
da Quintana (dia 12 ás 12 da noite).
O Festival que se desenvolve no
balneário de Pardiñas (a 3
quilómetros de Guitiriz) encetará ás
20 horas.
O 26 de Xullo ás 21 horas Cempés,
o grupo soviético F olktrain e as
bandas de gaitas Xarabal e
Robaleira, darán corpo ao Festival
Folk de Cedeira e o 29 de Xullo F ol
de Niu actuará en O Barco.+

Xornadas Mar por medio, ·unha visión
de ·Galiza desde .a Universidade Británica
En Ribadeo o 27, 28 e 29 _q e Xullo
•A. DIAZ AMOR/RIBADEO

Durante os vindeiros 27, 28 e 29
de Xullo a vila mariñán de Ribadeo convertirase por terceiro ano
consecutivo nun foro internacional
de estudo e debate onde destacados especialistas das universidades británicas e españolas expoñeran os seus peculiares pontos de
vista sobre diferentes aspectos da
cultura galega.
As Xomadas principiarán o Mércores 27 de Xullo co acto institucional de inauguración onde intervirán
Balbino Pérez Vacas (concellal-delegado de cultura do Concello de
Ribadeo) e John Rutherford, director do "Centre for Galician Studies" da Universidade de Oxford.
O Xoves 28, David Mackenzie
(Profesor da Universidade de Birmingham) disertará sobre "A esmorga, de Blanco Amor: ¿Cibrán
asasino?", Agustín Coletes (filólogo especialista en línguas anglosaxonas, actualmente profesor na
Universidade de Valladolid) pronunciará a conferéncia "Formación de domínios e línguas minoritárias: os casos de Gran Bretaña
e España -épocas antiga, medieval , moderna e contemporánea".
A última conferéncia do dia será
dictada polo profesor Gustavo San

Román e versará sobre "O amor
na poesía de El Viejo Pancho"
(poeta gauchesco nado en Ribadeo). Respectivamente os conferenciantes desta primeira xomada
serán apresehtados por Xosé María de Castro (profesor da Universidade de Oxford), Santiago González Femández-Corugedo (Profesor na Universidade da Coruña) e
antonfo Deaño Gamallo (escritor e
profesor de bacharelato).
O segundo dia das Xornadas,
Venres 29 de Xullo, estará adicado á História coa preséncia do Dr.
John Rutherford que falará sobre

)

e
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"Cousas dun peregrino " (será
apresentado por John Iones da
Universidade de Hull). O conferenciante anterior convertirase en
presentador do seu colega Benigno Femández Salgado da Universidade de Oxford que tratará na
sua conferéncia sobre o "Galeguisrno dentro e fóra de Galicia".
A continuación os diferentes conferenciantes participarán nunha táboa redonda que co título de "Un
país pequeno nun mundo grande"
será moderada por Eduardo Gutiérrez Fernández, alcalde de Riba deo, destacado especialista en temas galeguistas.

e
n

Como peche académico da Xomadas Sir Raymond Carr pronunciará
unha conferéncia baixo o título "A
visión de Galicia na Gran Bretaña,
1780-1840" que erá pre entada
pola profesora Alicia La ora.
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As conferéncias, que se desenrolaran en horário matutino de 11 a 14
horas e de 16,30 a 20 horas da tarde
no salón de uso múltiples do Pazo
do Concello, contarán cunha série
de acto cuJturai paralelo a cargo
do "Quinteto Ro ini" e a Banda de
Música M uni cipal de Ribadeo
que, dirixida por Hemán aval, estreará o pasodoble Mar por Medio", obra do eu director compo ta
especialmente para a ocasión. +
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canta de libros
niense pouco tiñan a ver coa política. Asi, por exemplo, escritores
preferidos por el eran, na poesia
española, Rafael Alberti. En teatro, Bertold Brecht. Na literatura
galega ten preferéncias mui claras.
E da literatura española contemporánea sua, .cáseque non lle interesa ninguén: era unha póla de
distinta árbore.

Alvaro
Cunqueiro fala
Entrevistas co
escritor
mindoniense
Ramón Nicolás remata de dar ao
prelo un interesante volume: Entrevistas con Á. Cunqueiro (1).
Un libro no que o compilador non
se dedica a amorear unha tras outras as entrevistas con Cunqueiro
que obran no seu poder. Ramón
N icolás vai argallando por temas
(biografía, periodismo , política,
etc.) a re po ta que o mindonien e, en diver as etapas da sua
vida deu a muito entrevistadores.
R. Nicolá u ou dunha oitenta
entrevi ta (e, como avisa el, muita mái quedaron na gaveta, sobretodo a concedida a medios
audiovi uai , rádio e televi ión)
feita a/por Cunqueiro de de 1950
até a ua morte, contando aquela
que apareceron po tumamente.
Un traballo sério e rigoro o feíto
con materiai de seg unda man.
Con materiai que, a maior parte,
durmian en hemeroteca , pública
ou particulare . Compre, xa que
lago, agradecerlle ao eleccionador dua cou a : a ua catalogación e a ua parcial reprodución.

Entrevistas con Á. Cunqueiro é un
li.bro que e le con amenidade.
on ó polo que poida dicer ou
calar Cunqueiro, enón porque o
compilador -coñecedor da obra
cunq ueiriana- atina e colmar as
parte de cada entrevi ta sobre as
que traba11ou no apartado determinado do once capítulo en que divide o libro. E colmas, parte de
entreví tas, á que icolá vailles
colocando acotación mái ou meno longas para introducir ao leito r no que vai dicer o autor de
Merlín e familia, acadando, de te
xei to , unha vi ión global -e á

veces polo miúdo- do que pensaba Cunqueiro sobre todo aquilo
que lle interesaba, desde a língua
galega até a gastronomia. Sen esquecer a política, o que, de
palabra, meno lle interea ba a don É un útil
Álvaro.

instrumento

A médio des- de traballo
ta selección para todos
resumida de aqueles que
entrevistas,
todo aquel se queiran
que non coñe- achegar á
za a obra do obra de
mindoniense,
Cunqueiro,
nen a sua viintroducínd
da, saberá dos
seus gostos li- ose nela
terários e do pola man
que gostaba
do seu
escreber.
Quen xa co- autor.
ñeza a sua literatura, decatarase que
Cunq u e ir o,
sabedor das últimas navidades
editoriai , sempre mantivo os seus
go tos e predileccións literárias ao
longo do ano , mália que vaia engadindo nome e obras co paso do
tempo, como é natural. E tamén
aberá que o gosto do mindo-

O presente libro é un útil instrumento de traballo -para todos
aqueles que se queiran achegar á
obra de Cunqueiro, que queiran
comprendela introducíndose nela
pola man do seu autor. É un útil
instrumento para comprender a
relación amor-ódio donoso escritor co xomalismo e tantas outras
causas ainda por desvelar dun dos ·
nosos escritores máis importantes
do século XX, senón o roáis importante.
Ramón Nicolás entrega un excelente, importante e interesante traba llo ao leitor. Non só porque
usou ben das tesouras -o que tamén é un mérito- senón porque
se ben fai ouvir a sua voz, sempre
dificil cando fala un escritor da talla de Cunqueiro-, sabe desaparecer no momento ideal para que
fale aquel que debe falar. Di Arm esto Faginas no prólogo que o
presente tamén é un libro de Cunqueiro; certamente, e ese é un dos
grandes méritos, sendo, como é,
un traballo e un libro de Ramón
Nicolás. Só cabe esperar que en
próximas edicióhs se engadan novas entrevistas que andan espalladas aqui ou acolá, que durmen nos
arquivos sonoros das emisoras de
rádio ou nas hemerotecas de diversas cidades españolas ou galegas, e correxir algúns despistes ou grallas de imprenta- que non
teñen a mínimá importáncia e non
restan chisca de interese ou valor
a un volume que se le duo tirón.+

XGG
1) Estudio, compilación e notas de Ramón Nicolás. Ed . Nigra. Vigo, 1994.
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O bardo que
quere ser
ghebo
Estirpe de
Méndez Ferrín
Xa se ten comentado, e creo que
tamén desde estas mesmas páxinas, o protagonismo que os poetas
máis maduros (Álvarez Tomeiro,
Bernardino Graña, Luz Pozo, Xohana Torres, M. Xosé Queizán e
Avilés de' Taramancos --este cunha entrega póstuma) están exercendo na poesía galega dos no venta. Pois ben, a lista quedou
ampliada -por fin- coa edición
de Estirpe, o novo poemario de
quen é un dos máis significados
autores dunha xeración que vén
publicando desde os anos cincuenta: X.L Méndez Ferrín.

Miguel Sande recompón a sua visión da
illa do Caribe no seu Cuba, doce e
soturna, unha viaxe polo cenário
cotián de tantos
galegas
emigrantes, xa
anciáns, ·
"lembro un a
un os rostros
dos vellos que
facían fila
calados no
primeiro
corredor do
Centro
Galego para
recoíler
algo de leite en
po e medicinas que acababan de
chegar en barco desde Galicia". O teX;to
complétase cun infórme sobre o estado
de saúde dos galegos na illa e unhas
fotografias de Delmi Alvarez, FotoPress 1993, polas suas imaxes sobre
Cuba.•

Caricatura a eito
Con esta entrega o protagonismo
antes mencionado vai mesmo chegar a converterse en punto de inflexión e reorientación para a nosa
poesía contemporánea. Porque Estirpe cifra e resume --dun modo
particularísirno, iso si- uns modos poéticos e ainda unha actitude
literaria comúns a toda unba xeraci.ó n. que non pode - nin nunca
soub0:- deixar de mesturar o canto íntimo co canto comunal e patriótico.
Claro que Ferrín, dentro dO" grupo
e sobre todo desde este seu último
volu.me, ilumina, porque esa vocación é precisamente un dos trazos
máis notorios da sua poesía. Ferrín é Pondal.

A Deputación Provincial de Ourense
publica en colaboración co Clube
Cultural Alexandré Bóveda, o catálogo
da U Bienal de Caricatura que con
vontade de estabilidade se organiza en
Ourense. Editado primorosamente o
libro inclue os traballos de Carlos
Quesada como ponto central, unha
colectiva de caricaturistas galegos
(escolma de Luís Seoane, Pepe
Carreiro, Xaquin Marin ou Xosé Lois).
Complétase o libro-catálogo con
traballos de Loredano e os premiados
no Concurso de Caricaturistas
Noveis.+

Esa procura das raíces, de saber
quen somos, esa ansia mitificadora (olio, pero tamén científica) do
noso pasado e da nosa cultura
máis remota ("Escrito na pedra",
"Concheiro", "Serpe'', "Illas'',
" Cervo", "Cabalos", "Espada",
"Labirinto") pero tamén da nosa

Publicar a Otero
Pedrayo

N4RRATIVA

a

Diário de Cuba

Catro relatos sobre o desencanto do noso tempo
Selva negra son catro relatos desencantados e inquietante.s sobre o noso tempo.
O humor, a ironía, a certeira utilización do diálogo e os desenlaces inesperados que
argalia Suárez Abe/ déixannos un sabor amargo sobre o tempo que vivimos.

NA MESMA COLECCIÓN

Galaxia segue a editar as obras de
Otero Pedrayo na sua colección de
narrativa. Sae agora O fidalgo e outros
relatos, que reune unha colección de
oito mostras da narrativa breve do
escritor ourensán-: O fidalgo, A Criada,
Dona Xohana e Don Guindo, Medicina
Legal, A revolta de Casdenón, Co luar
escomado do San Martiño, O
estraperlista dos coiros e Os Torques.
A edición realizouna Antón Palacios,
que fixo a introdución, e inclue un .
glosário. •

Linguaxe de época

SELVA NEGRA

XERAIS

Miguel Suáre:z Abel

~~

e;-~

CEMITERIO DE ELEFANTES

HIPOGRIFO

Francisco Alonso

Antón Risco

Xesus Rodríguez López (Lugo, 18591917), médico de profisión, publicou en
1899 A Cruz de Salgueiro que agora
sae na Biblioteca das Letras Galegas de
Xerais. Situada en
espacios
extragalegos,
apresenta unha
abundáncia de
acontecementos
e ambientes,
descritos con
concisión. A
sua narrativa
costumista
veiculízaa
nun galego
no que léxico e
sintaxe reflexan trasparentemente a
linguaxe cotiá dos campesiños. •
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ningún momento, niso é moito
máis humilde que Pondal) no bardo galega dos nosos días.

historia desde hai dous mil anos e
do noso presente, ansia cargada
agora de denuncias e derrotas que
nos deben recordar que a victoria
tamén existe: "o Cambedo'', referido ao bombardeo fascista desta
aldea arraiana en 1946; "Pontevedra", que se refire á represión que
sofre esta cidade en 1936; "Fidel
Castro", "Don García, rei", "Prisciliano", "Miña casiña, meu lar",
referido á desposesión brutal duns
labregos de Arteixo en 1991.
Esa construcción dunha nova xeografía galega aberta ao noso Portugal e que debe ter en "Dume" o
centro, esa construcción dun espazo xeográfico persoal, o arraiano,
que agora tamén aparece na poesía ("Buscalque", "Sorga'', Crasto
Laboreiro, Arnoia, "O Cambedo",
planaltos, touzas, poulas, gándaras, cotos, corgas, torgas, urces, ·
píncaros e chairas) e desde o que
mesmo se divisan illas (as Cíes).
Esa incesante procura da palabra
que ternos perdida, esa procura de
lingua ...
E -¿por que non?-, como no
pondalismo "Cando xazan do cis-

Claro que as diferencias e matices
son moitos. Os que quixerdes. Pero no fundamental, e aquí éo a
asunción dun rol determinado a
respeito do contexto poético e literario e dunha conxuntura de liberación nacional e social, Ferrín
asume nestes textos, aínda que non
declaradamente como en Pondal, o
mesmo rol (guía, intérprete, profeta) que o bon bergantiñán.

Xosé Luís Méndez Ferrin.

ne os febrentos despoxos" ese maxistral "Testamento do Ghebo",
esa constante despedida e salutación da morte ("A gorda que desata"), asociada como en Heráclito
--e Pondal- ao río ...
Todo, ou todo isto, nos recorda o
sentido e o significado da poesía
de Pondal. E Ferrín, con este libro, é máis pondaliano que nunca,
ata o punto de se converter, (el, o
ghebo, non o reclama para si en

Marxinar a
Kafka
Steven Soderbergh atreveuse, despois do éxito acadado por Sexo,
mentiras e cintas de video, cunha
biografía libre de Kafka, enfiada a
partir das criacións literárias do
próprio autor. A película non vai
máis alá do que cabía esperar: o
inacesibel castelo como metáfora
do poder; o traballo burocrático
de Kafka, no cal a disciplina e
máis importante que os resultados; diálogos construidos con alusións á Metamorfose e á Carta ao
Pai, etc. ·
Pero non é isto o máis salientabel,
senón as circunstáncias que arrodearon á película: mal recebida
pola crítica e pesirnamente distribuida, de feito tendo sido realizada en 1991 chega ás pantallas
agora. Unha revista de cine, Dirigido por, dedicoulle recentemente
catro páxinas que poden ser tomadas como síntoma do tratamento
que mereceu. Fálase nas mesmas
do director, da sua filmografía, de
algunhas vicesitudes da película e

Franz Kafka.

dos seus aspectos formais. Entre
estes últimos o crítico, Quim Casas, refírese aos rasgos impresionistas, surrealistas e tamén a arquitectura do filme que lembra
outravolta aos impresionistas e
aos constructivistas rusos. Fora
desta nomenclatura cultural, todo
o demais é, como xa se dixo,
anecdotário de circunstáncias.
A pergunta é clara: como é posible analisar un filme destas características, prescindindo da perspectiva social? "No fondo, dise na

"A orixe de nós outros" está -a
isto se dedica os primeiros poemas do volume agrupado co nome
de "Estirpe"- nos petroglifos,
desde onde outros (O Ve11o que
Sabe) nos transmiten as raíces:
"a voz de Aquel que Sabe
cifrada contra Poente
segue escrita nas laxes desta Terra
para instrucción e aviso da mocedade''. (p. 16)
Está nos concheiros ancestrais,
nas illas, na serpe e no cervo nos dous fecundidade, nos dous
morte-, na Trabe de Oureo e no

revista mencionada, todo parece
reducirse a un relato de sábios tolos". Nada máis lonxe, sen embargo. A película oferece necesariamente e sobretodo unha leitura
social. É unha interpretación da
sociedade moderna, do poder omnímodo, da febleza dos indivíduos
~ das organizacións que
propugnan a
rebelión (un Comoé
grupo
de posíbel
anarquistas na
película) á ho- analisar un
ra de enfren- filme como
tarse a un po- este,
der que os vi- prescindinxia constantedo da
·
mente e que
elimina as di- perspectiva
sidéncias can- social?
do estas se
voltan perigosas. Un poder,
representado
no castelo (unico momento no que
a película transcurre en cor) impenetrabel que só permite o acceso
aos seus fieis (como non pensar
no escurantismo da Xunta?).
Nada disto aparece a disposición
dos posíbeis espectadores do filme

Labirinto, nos cabalas:
"¿Será cecais o curro
todo o que desta Patria sobreviva
no mundo" (p. 124)
Todo este mundo acabou -mellor, modificouse- coa conquista
dos romanos e
a imposición
do latín (¡o actual galego!): Ferrín, con

este libro, é

"cómpre arastora certificar máis
o comén da pondaliano
derrota
que nunca,
un tempo ter- ata o punto
minou cando
houbera noti- de se
converter
cias
presencia polo no bardo
Sul dun exér- galega dos
cito de verbas
de ferro e de nasos días.
rigor que agora teñen casa
na mente do que le este poema e
sen te
todo o peso da e tirpe no seu lombo". (p. 34)
A procura do máis auténtico de
noso que discorre por boa parte do

que entrarán a cegas na sá, no caso
improbabel de que decidan ir vela,
dado o tratamento de série B que
lle dedicaron as distribuidoras.
Non é o de Soderbergh un grande
filme. Entre outras razóns, porque
a clave detectivesca utilizada, alén
dalguns engadidos finais ao estilo
do doutor maléfico, non son os
máis axeitados para interpretar a
Kafk:a. Pero, con todo resulta suxerente no momento actual. Parece que o autor checo é outro dos
que deben cair baixo a censura do
poder que dirixe o cine, a cultura
e os meios de comunicación ao
unísono. A distorsión construese
abalando entre a análise anecdótica e as pingas de "alta cultura"
que lle serven ao crítico para manter a apariéncia de que a sua análise é completa. Non resulta extraño
este comportamento. A maioria
dos autores galegos, identificados
co país, padecen a diário amputacións semellantes. A Rosalia meramente sentimental, o Castelao
simples debuxante, sofren como
Kafka a versión fanada e postergada da cultura oficial.+

Edicións Espiral Maior
Edicións Laiovento
Edicións da AS-PG
Edicións Sementeira
Edicións Toxosoutos
Edicións PP. CC. Artesa
Cademos da EDG
Edicións Elsinor Teatro
Editorial Hiru Argitaletxea
Edicións de autor
Revistas culturais galegas
Edicións bibliográficas

ENSAIO

PRODUCCIÓNS CULTURAIS

A R T E S A
LINGUA GALEGA,
NIVÉIS PRIMITIVOS
Eligio Rivas Quintas

ROSTO NEGRO, O CONTEXT()
DAS LITERATURAS AFRICANAS
Francisco Salinas Portugal

CUBA,
DOCE E SOTURNA
Miguel Sande

"Non esquenzas as verbas estirpe
que son morte pró estranxeiro
opresor, elas nos lavan.
Sempre dirás: URCES.
Repite: os carballos". (p. 147)
No conxunto do libro, coidadosamente editado e co magnífico regalo das ilustracións --escritos en
pedra- de Gonzalo Araúxo, hai
outro tipo de tensións: as métricorítrnicas, as estilísticas (enormemente variadas; que manuel-antoniano "Quai des Brumes"), as referencialistas ... En todas Ferrín se
manexa con mestría.
Quixera finalmente reparar, volvendo ao inicio, no singular estatus deste autor. Pertencente a unha
xeración de poeta que está dando
caña (Avilés ainda a dá de pois de
morro), Ferrín entronca co mái
novo: Chus Pato e Xabier Cordal
na procura e no re gate do no o
er e peran zado. A ele lle dedica o " Colofón". E ainda tamén
por motivo moi imilare co
poeta ao que adica o libro (Seamus Heaney Derek Walcott e Antonio Gamoneda) na lingua que
Jles é propia. En tout cas:
"louvor ás nasas castes por deixaren
medrar sempre no peito o carballo
da universal disidencia".+

Rua A. Martínez Salazar, 3
15011 A CORUÑA - GALIZA
Telf. (981) 27 83 99
· Fax (981) 25 02 12
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1) Edicións Xerais de Galicia. Vigo,
1994.
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China deixou
de ser
socialista
Revolución na
revolución de
E. Fanjul
E ta poderia er unha das ideas
centrai que nos tran mite o ameno volume publicado recentemente por Enrique Fanjul, autor con
anterioridade doutros traballo obre a interesantf ima reforma chinesa. Pero ademai e te libro
apresenta unha série de características de interese.

M. VEIGA

EDITORIAIS
EN DISTRIBUCIÓN

LÁí'óvÉÑfó

libro remata no poema final, que
se constrúe a base de palabras prerrománicas:

En primeiro lugar, é un libro actual, pero que ao mesmo tempo
afonda en aspectos esenciais do
pasado recente deste imenso e populoso país perrnitindo unha menor comprensión do seu presente.
A reseña do pasado realízase de
xeito moi doado, lixeiro, sen chegar a cansar. Os contrastes entre a
China Popular e a do Guomindang; entre a China de Mao e a de
Deng, permiten ao leitor aprezar
as características sobranceiras de
cada época ou momento, seguir e
comprender razoadamente o porqué da actual reforma chinesa.
Recoñecendo o positivo papel desempeñado polos comunistas na
consolidación da China actual, E . .
Fanjul pormenoriza na análise da
evolución no seo do PCCh, nas razóns dos seus vaivéns, na sua función presente e inevitabilidade futura, e mesmo nas diferentes tendéncias reformistas.
En segundo lugar, efectua unha

e
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radiografía exaustiva da
estratéxia modernizadora
impulsada por Deng Xiaoping -inclue unha valiosa reseña biográfica-,
abordando o estudo da reforma nos dous grandes
apartados principais: a
abertura exterior e as
transformacións internas
(a redución do papel da
planificación e a ampliación dos mecanismos de
mercado, a merma da propriedade estatal en favor
do sector privado, etc.), A situación de China é clave na nova orde mundial.
deténdose sectorialmente
na agricultura, na indústria, conou pensa (non hai que esquecer
cretando e particularizando nos
que o autor é actualmente Presiinstrumentos impulsados nas suas
dente da Comisión Empresarial
diferentes fases, nos seus resultaHispano-Chinesa).
dos ... Trátase dunha análise moi
ben sintetizada, equilibrada. Os
A reiteración ao longo do texto de
matices e reflexións sobre os cámcertos feitos e aspectos permeten a
bios económicos revelan un proun leitor non habitualizado co tefundo coñecimento dos mesmo .
ma refrescar a sua memória tendo
O autor foi conselleiro comercial
presente magnitudes significativas
da ernbaixada e pañola en Pequin.
dun fenómeno determinado e que
pode incorporar várias leituras ou
Que e bota en falta? Hai un capívariábeis. Case xomalístico, ás vetulo específico sobre os denomice diríase mesmo que unha guia
nado "efeito indesexado "da repara os negócios, sen dúbida proforma. Quizais neste senso seria
duto da longa
intere ante reflexionar e incorpoexperiéncia do
rar dados sobre as repercusións da
autor nestes Hoxe na
reforma en tres domínios de enortratos, a obra China o
me interese. Refírome á probledebería ser de problema
mática ecolóx.ica, de grande transobriga leitura
da
cendéncia non só para a China, as
non só para
modificación da e trutura social
profesores ou transición
-trátase o problema da pobreza e
analistas senón democrática
non o da riqueza-; e finalmente,
tamén para os difícilmente
as minorías nacionais. Con toda
moitos ernpreprobabilidade foron deliberadasári os, cada vai máis alá
mente ignorados polo autor. Sen
máis galegos dos
embargo permitirían unha identifientre eles, que teletipos
cación máis completa dos hipotécomércian coa das
ticos ei:xos de conflito futuro.
China

axéncias de

En terceiro lugar, a obra de E. Fanjul incorpora un valor adicional de
grande importáncia. Refirome ao
eu desvelo pola procura de certa
obxectividade. No seu relato, descritivo ás veces, analítico outras,
aprezase non somente unha clara
vontade de aproximación ao leitor,
senón tamén unha fuxida dalguns
estereotipo habitualmente presentes na interpretacións ocidentais
da reforma chin a. Me mo é crítico con moitas da versións oferecida no meio ocidentai obre feíto recente de grande repercusión
- uce o de Tiannanmen por
exemplo. E. Fanjul procura fuxir
do maniqueí mo ("Tiannanrnen
non foi unha rebelión contra a ditadura comuni ta") ainda que ás vece tamén dá a impre ión de que
non di todo o que realmente sabe

Corno conclu- notícias
sión E. Fanjul ocidentais.
expresa con
claridade as
suas reservas sobre o futuro do socialism o na China, aventurando
daramence, con independéncia ou
non de que exista un recoñecimento
oficial desa tendéncia, o lento pero
irreversíbel abandono efectivo dese
modelo para adecuarse a unha estrutura de de envolvimento plenamente capitalista. Iso si, sen necesidade, por iso, de renunciar ao papel
dun Partido Comunista, que seguirá
desempeñando unha función clave
na ociedade chinesa como elemento vertebrador e dirixente.
Hoxe na China o problema da
transición democrática difícilmente vai rnáis alá dos teletipos das

G
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axéncias de notícias ocidentais. Para uns porque
para acceder á democrácia compre antes estabelecer un forte poder central que asegure a estabilidade necesária que
permita continuar o progreso económico (neoautoritários ). Pero para
outros seguirá ausente
tamén no futuro, e a
PCCh seria a garantía
nese senso, pois unha
vez acadado un determinado nível de desenvolvimento das forzas produtivas, seria posíbel o tránsito cara o socialismo e o comunismo.
Fanjul, por último, estima que hoxe a referéncia ideolóxica esencial
do PCCh non é outra que o denominado confucianismo-leninismo,
síntese da tradición milenária chinesa e o comunismo tradicional,
polo que se vé, perfeitamente idónea no actual proceso histórico, e
inseparábel, na sua concreción,
dos autoritarismo asiáticos, tan
"populares" na zona.+
XUUO RIOS

Enrique Fajul, Revolución en la Revolución: China, del maoísmo a la era de la reforma Alianz.a Editorial. 1994. Páxs. 364.

Barón Rojo,
.
carisma en
cena

bra inevitábel tributo á voz do
máis pintado, Barón Rojo ainda
son unha banda ben afincada no
directo. Somente as duas guitarras
quedaban como vestíxio da formación orixinal, pero sobre a clase
non pasan os anos.

Unha circunstáncia especial que
requería dunha presenza especial.
Planta Baixa
foi un dos
principais cenrock
tros de activi- duro
dade do circuí- sempre
to galego de
salas ao longo adoeceu no
desta tempada. estado
E para pechar dunha
a sua progra- singular
mación até Setem b ro nada tendéncia
mellor que un- sinfonicoide
ha banda len- con
dária corno excepcións
Barón Rojo
enriba do ce- magnificas
nário. Bastante como Leño
expectación ou Barón
prévia, que se Rojo.
viu defraudada
pola inexplicábel escasez de
público, no que foi un dos rnellores concertos que vin en tempo.
Non sendo o paso dos anos que co-

As boas cancións tamén teñen por
costume aferrarse á vida na gorxa
da xente, Barón Rojo deixaron tras
de si un legado de traballo e criacións que só o tempo dá idea da
irnportáncia que tiveron no desenrolo da música española cando ainda estaba en cueiros. E máis no eido do rock duro, que sempre adoeceu no estado dunha singular tendéncia sinfonicoide con excepcións magnificas como Leño ou
Barón Rojo.

o

canta de discos
Iriadona
lriadona foi o
grupo ganador
do 22 Certame
Pelegrín de
MúsicaFolk
do pasado
ano. Pero
unha cousa é
premiar a
alguén nun
determinado
contexto, e
outra valorar ese mesmo grupo
dentro do panorama global do folk
galega actual.
Desde logo, dificilmente ninguén
poderá votar en cara aos sete músicos
de Pontedeume o excesivo do número
de componentes do grupo: oeste disco
ninguén sobra, xa que cada quén sabe
estar no seu lugar, e consiguen un son
nídio, agradábel, pero tan sinxelo que
pode chegar a aborrir. Ademais,
basean a sua interpretación en formas
xa trilladas por outras fonnacións da
espécie.
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Foron, amais, outros tempos. Tempos de grande rnilitáncia na música, algo difícil de manter sen cair
no panfletismo. E tempos máis difíceis para acadar metas de interese no eido da música. Quizá agora
esteñamos colonizados, pero entón
nen interesaba fóra o que aquí se
facia. E Barón Rojo foron pioneiros en tocar, ser escoitados e respeitados fora do Estado.+
XURXOVAZ

1·11-- - - - - - - -

Como discoapresentación
non está nada
mal. Pero hoxe en
día calquera
intérprete folk do
país debe formular
a sua primeira

autóctona.+

Manuel Sánchez fai o próprio co
bombo e bodhran.
Pepe Vaamonde é un virtuoso do seu
instrumento, e abonda coa enerxia das
suas gaitas para que a música emita o
necesário pulo que nos poida pór a tono.
Esta é unha gravación primária, sen
roáis engadido que unhas discretas notas
de guitarra que sorpenden neste disco
ortodoxamente folclórico, acompañado
duns breves comentários sobre cada
unha das composicións. +

X.M.E.

Pepe Vaamonde.
"Danza Prima"
Composicións de autor na sua case
totalidade. Repertório de muiñeira,
jotas, riveirana, pasodoble ... Pepe
Vaamonde, ganador do 1º Concurso
Pelegrín de Gaiteiros solistas, toca
requintas, frauta traveseira e por
suposto gaitas. Está acompañado polo
seu irmán Xesús no tamboril,
pandeireta e guitarra, mentres Xosé

.~

...
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Veñen de editar Peliqueiro o seu novo disco

Na Lúa
'Non ternos prexuizos, góstanos desde o tango ao rock'
patente en temas coma "Muiñeira
de Nairobi", "Baile choqueiro e
Danza tradicional de Ribadavia"
ou "Carballesa Macumba ... ". O
"B. de Meco" foi cornposto por
Pancho Álvarez nun intento de
mesturar alborada e "blues", e deu
cun tema que moitos identificamos coma unha versión por libre
do "Bolero" de M. Ravel.

• XOAN M. ESTÉVEZ

Na Lúa comezou como

grupo no ano 1980; en
1985 edítase o seu
primeiro disco, aoque
seguiron catro
gravacións máis.
"Peliqueiro", a sua
novidade discográfica
<leste verán, é o
traballo do que máis
satisfeitos están, cabe
supor que polo de
agora, xa que o grupo
promete dar moito máis
de si. Este seu novo
disco reflicte a
realidade do grupo en
directo, mália estar
gravado en estudo.

"Folkis" do século vinte
Amáis de P. Álvarez, Paz Antón e
en menor medida algun outro
compoñente do grupo repártense
as funcións de composición; os
distintos temas aparecen debidamente asinados na contracapa do
disco.
Eles tamén asumen facer algunha
conce ión á galería, xa que ' e hai
un terna que no conxunto da gravación resta coeréncia, pero que
en directo dá xogo, incluímolo no
disco".

"Normalmente resulta máis costoso facelo en directo que en estudo,
xa que hai que desprazar unidades
móviles, procurar un bon espazo
acústico, ainda que nós tiñamos
pensado en Tui a Igrexa de Sto.
Domingo, pero non dispomos de
meios para estar tres ou catro días
gravando. Ademais, a nosa compañia discográfica dispón dun estudo próprio, e encarecerla moiio
utilizar outros meios sen usar o
próprio material. Nós dispomos de
gravacións caseiras, feítas en actuacións, recollidas directamente
da mesa de misturas; alguns <lestes rexistos podian dar perfectamente un disco".
Dos once temas do novo disco de
Na Lúa, dous pertenten á primeira
xeira do grupo -"A herba dos
encantos" e "O val dos xílgaros"-, compostas cando a gravación do primeiro disco, mentres
que os restantes xurdiron nos últimos anos, recebindo o respaldo do
público, que coa sua boa acollida
rubricou o impacto dunha música
que logo pasaría polo estudo de
gravación. Foi un disco que xerrnolou, certamente, no directo. No
seu rexisto definitivo, os músicos
botan en falla máis tempo para
poder madurecer un producto que
sempre fica para a posterioridade;
nun prazo de duas semanas tiveron que concluir o proceso de gravación e rnesturas.

Mália seguir sendo un grupo folk,
Na Lúa achéganse nesta gravación
a un son convencional, que lle fai
perder o risco étnico.
"Nunca tivemos nengun tipo de
prexuizos, sempre asumimos o
noso rol da mesma forma, xa que
é consustancial á nosa vida, góstanos desde o rock and roll até o
tango, hai todo un abano de referéncias vivas. Nun grupo coma o
noso somos conscientes de que
arriscamos neste senso. Pensamos
que pode ser unha forma de
arrumbar certos muros que amea- .
zan con bloquearte. Influe tarnén
o feíto de vivirmos desto, e debes
procurar dar co público aoque vai
dirixida a nosa música, pero tamén tentamos ampliáJo, no desexo
de chegar a outros sectores que
non nos escoitarian se fixesernos
algo que consideramos e trictamente coerente".

Sen embargo, para o ouvinte, "Peliqueiro" é un producto definido,
marcado por un ritmo constante,
que deixa un momento de acougo
no tema "Galegas na tormenta".
Os once temas son de autor, ainda
que alguns deixan unha marxe aos

aires tradicionais, coa sorprendente combinación de ritmos africanos -6 por 8- con galegas, tornando coma modelo autóctono a
percusión das pandereteiras. O
son fusión acadado na gravación
é, en parte, mérito dun técnico que
soubo estar á altura das circunstáncias.
"Estamos afeitos a traballar con
técnicos productores, coma José
Portes en Lisboa, que teñen un
critério próprio. Desta vez o técnico, Hugo Peñamaría, é uñ home
novo, con brilante futuro, e sabe
· relacionarse cos músicos, xa que a
produción artística foi do próprio
grupo.
A gravación dun disco é unha experiéncia moi intensa, en poucos
días debes plasmar un traballo no
que te xogas bastante, rexisto individualizado de instrurnentos, lago as mesturas".
Unha das curiosidades son os títulos, surprendentes, ainda que xustificados en función da motivación do grupo.
"Partidno do encabezarnento, "Peliq ueiro '', pensamos adaptar vá-

ríos títulos dos temas á celebración do Antroido na Galiza, sen
critério monográfico, pero cunha
certa asociación, de aí saen títulos
coma o "Blues do Meco" ou
"Danza de Ap.troido".
A mestizaxe aludida liñas atras,

'Nas vilas hai
xente que vai
decatándose
que, apa~te das
orquestras e
bandas de
música, un
grupo con certo
nome po~e
causar unha boa
sensación'.

Este verán comeza a ser habitual
que pequeno concellos incluan
na sua programación algun grupo
folk galego, é unha dinámica que
vaí medrando na vila do paí .
Desde a própria oficina de contratación, os componente de Na Lúa
comentan o panorama.
"Nós cornezamos orgaizando o ciclo Rafees Musicais en Santiago, e
os patrocinadores dos concertos ficaron moi contentos do seu resultado, norneadamente considerando
o presuposto, moi rendábel a respeito da numerosa asisténcia. lso
quer dicer que hai concertos cun
orzamento tres ou catro veces superior e apenas atraen ao público.
Entón, nas vilas hai xente que vai
decatándose que, aparte das orquestras e bandas de música, un
grupo con certo nome pode causar
unha boa sensación. Normalmente
hai un concellal vencellado á cultura <leste país, e en xeral hai diferéncia entre concéllos que dispoñen dun programador para dinamizar a vida cultural da localidade, e aqueloutros nos que non hai
nada diso. Nas actuacións, nótase
a presenza dunha rnocedade interesada na música folk, étnica ou
popular, ao tempo que, tímidamente, xorden novos festiv.ais, alguns con posibilidade de continuar: S. Clodio, Muros, en Boiro
queren facer un concurso de gru. pos noveis ... " •
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LUPE GOMEZ

O cinellla ao ar libre, principal novidade
das festas do Apóstolo
Compostela é a cidade que programa máis actos festivos esta semana

Este

ano chegou á Galiza o cinema na rua. Xunto a esta novidade, as festas galegas recorren a
outros elementos tradicionais como aos concertos (en Santiago esta semana estarán Gwendal, Tradivarius, Milladoiro e Paul Winter) ou o teatro, que terá en Ribadávia a sua principal cita.
Xa estamo ás portas do 25 de
Xullo e todos poden achegarse a
Compo tela e celebrar o Dia da
Pátria. A tranquilidade das ruas da
zona vella, rematando Xullo, verae acom pa ada por concertos de
folle, de jazz e sons doutras terras.
A praza do Toral erá cenário de
di tinta actuación , algunha da
cales forman parte dos ciclos muicai Raíces musicais europeas" e ''Música en pedra viva". A
praza da Quintana, durante as festas do Apóstolo, é o lugar escollido para concertos como o de
Gwendal e Tradivarius -o Venres 22 á noite- ou o de Milladoiro
e Paul Winter, programado para
o Sábado 30 de Xullo.

Ainda queda teatro
en Ribadávia!
Üutra posibilidade para pasalo
ben na vindeira fin de semana é ·
asistir ao remate da Mostra Internacional de Teatro, que con grande éxito de público, está a se celebrar na vila ourensá de Ribadávia.
Entre as obras que faltan por representar están "Asi que pasen
cinco anos" de Federico García

Cine e concertos en Vigo

Hai, nas festas do Apóstolo, un espazo para o cinema ao ar libre e as
representacións teatrais. A compañia galega 'Os Quinquilláns"
fará teatro de rua o ultimo dia do
mes. Películas como a do indio
'Xerónimo" ou Alegre ma non
troppo' serán exibidas en máis
dunha rúa de Santiago. A sil ueta
da fachada mudéxar da catedral
erá queimada un ano máis ante as
miradas do público que se achegue ao Obradoiro na noite do 24:
un e pectáculo de luz e son que
pode atraer a cativos e maiores e
que convirte esta noite de Santiago na máis e pecial da Galiza.
Para quen go te da romaria verbeneira , no paseo da Alameda vai
haber orque ta o mái do dia .
Tamén ne te parque terá lugar o
tradicional 'Encontro da Chave ', que vai pola ua decirno ex ta
edición. A animación destas festas
de barata todos o recunchos da
cidade.
Ademai do dia do Apóstolo,
Compostela dedicará o 26 de Xu-

Larca e "Macbeth" de Shakeaspeare. O Venres 22, na Praza Maior
desta vila, un grupo teatral inglés
fará teatro aéreo, un espectáculo
no que se xogará moito con elementos visuais. Tamén en Ribadávia, o 29 de Xullo, terá lugar a
apresentación da Festa da lstoria,
que se celebra aló polo mes de Setem bro. +

disfrutar con esta película.
Na cidade de Vigo as festas do
Cristo seguen estes dias a sua andaina. No auditório do Parque de
Castrelos películas hai para todos os gostos: obras mestras en
branco e negro, cinema de aventuras, películas europeas, cinema español, superproduccións e musicais serán proxectadas a diário. O
25 de Xullo, nese mesmo auditório, é unha boa ocasión para que
quen non veu "O camiño das estrelas ", de Chano Piñeiro, poida

Nestas festas viguesas ten tamén cabida a música folle, con concertos de
grupos como Fia na Roca, Na Lua
ou Milladoiro. Un destes concertos,
o de Fia na Roca, que terá lugar na
Alameda de Bauzas o 29 de Xullo,
será gratuito. Para festeiros con preferencias musicais distintas o grupo
Amistades Peligrosas estará sobre
o cénario do auditório de Castrelos
o Xoves 28 de Xullo coas suas cancións e a sua música.+

Festas para xantar e beber
llo á orquestras populares, cunha concentración de bandas de
música na praza do Obradoiro. O
Mercores 27 será o "Dia de Padrón" en Santiago. Nesa data, na
praza das Praterias, a Banda Municipal de Padrón oferecerá un
concerto.
A vila de Padrón, moi perto de

Santiago, celebra o 25 de Xullo
a romaria de Santiaguiño do
Monte. Gaiteiros e fieis acompañan ao santo nunha procesión
que se celebra á mañá do 25.
Despois, pementos e sardiñas
son asados no monte onde continúa a romaxe, que remata cando
se baixa do monte, outra vez de
volta á vila. +

DESEXAS SER LIBRE?
QUERES UNHA GALIZA INDEPENDENTE?
Editorial Txalaparta S.L.
Ensaio, novela, biografia, testemuña, investigación ...
Libros ind_ependentes para Pavos e persoas independentes

Editorial Txalaparta S.L.
A alternativa ao cerco informativo que nos impoñen

U

nha máis entre as festas gastronómicas programadas na Galiza para os vindeiros dias é a
"Festa do Carneiro ao espeto".
Na carballeira de Santa Lucia, do
concello
pontevedrés
de
Moraña, o último dia <leste mes
asánse carneiros que logo son
acompañados, no xantar, de empanada, viño e café. É o último

dos tres días da festa, na que,
ademais, a oferta deportiva é moi
variada, con competicións de futbol-sala, natación, cross e unha
festa da bicicleta.
Coincidindo coas suas festas patronais celébrase esta fin de semana a Feira do Viño e productos
típicos do Rosal, nas beiras do
Miño e a un paso de Portugal.+

Prégolle que me envien, sen compromiso pala
miña parte, información da editorial.
Nome ............................................................... .
Apelidos ............................................................
Enderezo ......................................................... .
Povoación ........................................................ .
e.Postal .............. Provincia ........................... .
Teléfono ........................................................... .

_,..

Navaz yVides 1, 2
31300 TAFALLA
Nafarroa/Navarra
Tf. 948 / 75 52 60
Fax 948/ 75 50 12

•

•
•
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O trinque

Convocatórias
Prémio Blanco Amor de
novela longa
O Concello de Vigo convoca a XIV
edición do prémio Blanco Amor de novela longa dotado con 1.500.000 pta.,
aberto a todos os autores que apresenten unha ou várias obras inéditas (extensión mínima 150 fólios a dobre espazo) escritas na normativa oficial. As
obras enviaranse por correo, antes do
30 de Xullo de 1994, sen remite, baixo
lema e por quintuplicado ao Concello
de Vigo-Concellaria de Cultura, Praza
do Reí s/n. 36202 Vigo, nun sobre que
indique Prémio de novela longa
Eduardo Blanco Amor. Nun sobre adxunto, pechado e baixo o mesmo lema
virán o dados do autor. O concello resérvase a facultade de adxudicar o contrato da primeira edición da novela
premiada baixo os princípios de igualdade da licitación, concorréncia de
ofertas e igualdade dos propoñentes. O
prémio pode ficar deserto de non existiren obras de calidade ao xuizo do xurado. Nese caso o importe do prémio
utilizarase para divulgar a obra de
Eduardo Blanco Amor entre as escalas
e centros culturais de GaJiza.

Campamentos de
educación ambiental
Comprenden obradoiros de natureza,
xogos predeportivos e cooperativos, e
roteiros ecolóxico-cultwrais . Veñen
organizados pota Sociedade Coopera ti va de Educación Ambiental
(CEM) e terán lugar en Muxia do 6 ao
12 de Agosto. Información no (981)
26 56 40.

Prémio Vicente Risco
O Concello de Castro Caldelas e máis
a Fundación Sotelo Blanco convocan
o 1 Prémio Vicente Risco de Antropoloxia e Ciéncias Sociais, dotado
con 1.000.000 pta. Pode concorrer ao
prémio calquer persoa sen distinción
de idade ou nacionalidade, que apresente os seus textos na normativa oficial. Os textos, amais de inéditos e orixinais, han tratar do estudo do ámbeto
rural galega sempre desde o ponto de
vista da antropoloxia e das ciéncias
sociais (história, economía, socioloxia,
etc.). A extensión dos traballos vai
dun mínimo de 150 páxinas a un máximo de 300 páxinas tamaño fólio mecanografadas a dobre espazo. Cada
traballo apresentarase por sextuplicado
antes do 31 de Agosto de 1994, na
Fundación Sotelo Blanco (Apartado
2096 de Santiago), e precedido polo título e o lema que tamén figurarán nun
sobre pechado onde virán os dados do
autor (nome, enderezo, teléfono) e o
título do libro. A fundación resérvase
o dereito de publicar o texto premiado
sen limitacións en número de exemplares nen de edicións. Mruor información na Fundación Sotelo Blanco:
San Marcos s/n. 15820 Santiago de
Compostela. (981) 58 25 71.

Revoltallo de música
emerxente
O centro veciñal Valadares de Vigo
(co apoio das rádios de Oleiros, Cerceda, Culleredo, Rádio Medellin de San-

tiago e Ecca, amais das casas discográficas Edigal, ECD, The Plástico
Guay, Can records, Beltaine, Gal &
Cia, Trevoada, e a revista 32 Pistas),
organiza o primeiro Revoltallo de música emerxente. O teu gozo no monte
dos pozos do 15 ao 22 de Agosto no
Monte dos Pozos, un lugar privilexiado do Concello de Vigo, cunhas vistas
únicas sobre a Ria e as Illas Cies, parque forestal, lago navegabel, auga;
electricidade e cantina. Calquer grupo
musical ou persoa interesada no revoltallo ha ser atendida no Centro Cultural Valadares. Estrada de Valadares,
233. 36314 Vigo . Teléfono (986) 46
· 86 84,. e fax (986) 46 04 55.
·
·

Cada concursante pode remesar un
máximo de dous poemas de 30 a 100
versos, mecanografados a ·dobre espazo, baixo plica e por quintuplicado ao
Apartado de Correos 69 da Guarda,
antes do 1 de Ago·sto de 1994. Os
prémios , 1 º 30 .000 pta., 2º l 0.000
pta. e 3!!. 5.000 pta., entregaranse nas
Festas do Monte de santa Tegra, 1O
de Agosto.

Actividades
xuvenis
en Oleiros
A Casa da Xuventude de Oleiros e a
Fundación Municipal de Cultura organizan unha chea de actividades para este verán . A oferta comprende cicloturismo, campamentos, travesias
marítimas, vela, remo, natación,
patinaxe, futbito, balonc~sto,
viaxes, e obradoiros de fotografia,
video, teatro, coiro, teares e cinema
entre outros . Máis información e inscricións na Ponéncia da Cultura (981)
61 00 00, e na Casa da Cultura (981)
63 65 98.

Curso
de monitores
A escola de tempo libre Alento organiza un curso para formación de monitores de actividades de lecer, que
decorrerá do 1 ao 15 de Agosto no albergue da Asociación Recreativa O
Viso (unha antiga casa reitoral en Lodoselo~Sarreaus). O prezo do curso
ascende a 30.000 pta. (pódense pagar
en tres prazos de 10.000 pta.) que incluen pensión completa e aloxamento. O curso ·ven subsidiado pala Consellaria de Cultura. Máis información
no (981) 58 00 33.

VIII Prémio
de poesía
. Feliciano Rolán
Convocado pota Agrupación Cultural Guardesa e aberto a todos os que
desexen apresentar os traballos (orixinais e. inéditos) de tema e estilo libre.

• As Juntas Galegas pola Amnistia
(JUGA), a través da sua revista A
Treu , informa pontualmente da situai;:om das presas e presos independentistas galegas assim como das actividades anti-repressivas da organizai;:om. Ao mesmo tempo distribue
material para a solidaridade. Solicita informai;:oTP no Apartado de Correios 875 de Compostela.

Itinerários
ecolóxico-culturais
A Cooperativa de Educación Meioambiental CEM organiza un roteiro para
adultos pola Serra da Capelada (San
Andrés de Teixido), do 1 ao 4 de
Agosto, con aloxamento en estabelecem en tos hosteleiros e tendas de
acampada. A saida, adicada ao corredoirismo e a educación ambiental, fica
aberta a maiores de 18 anos ou de 12
acompañados. O prazo de inscrición
pecha o 27 de Xullo. Maior información no CEM: (981) 26 56 40.

Prazas
de aloxamento
da Universidade
de Santiago
A Universidade de Santiago de Compostela ven de facer pública a Convocatória de prazas de aloxamento
no Sistema de Residéncias Integrado para o curso 1994-95, a cal oferta un total de 1.530 prazas en sete
centros pertencentes aos Campus de
Compostela e Lugo, abertas a todas
as persoas da comunidade universitária. O prezo fixado para o aloxamento dos estudantes de primeiro, segundo e terceiro ciclo, vai segundo · as
suas posibilidades económicas das
4.000 ás 15 .000 pta. por mes en habitación dobre, e das 5.000 ás 19.500
pta. en habitación individual. A escolma de admisión atende á situación
económica, o rendemento académico
e ao feito de estar afectado por algunha discapacidade que afecte á sua
movilidade. A convocatória inclue
as prazas da Residéncia Universitária
de próxima apertura no campus de
Lugo. O prazo para mandar as solicitudes fica aberto até o 29 de Xullo.
Maior información no Vicerrectorado
de Estudantes e Servizos . Casa da
Balconada. Rua Nova, 6. 15705 Santiago. Teléfono (981) 57 39 06, Fax
(981) 57 13 10.•
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• Camiseta

•

800 pta
: Sudadeira 1.500 pta
e (Máis gastos .de envio)

1

Pedimentos a:

•
•
•
••
•

•
•
A NOSA TERRA •
Príncipe 22, baixo
36202 Vigo
através de cheque
bancário e
especificando talla:
pequena, mediana,
grande ou cativos .

•
•
•
•••
•••
•
•
••
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
:

Un bolero é un golpe
baixo ao corazón, dixo
un descoñecido. Aí se
aponta Pablo Milanés na
sua última gravación:
Pablo Milanés canta
boleros en Tropicana.

Rexistrado en directo no
coñecido cabaré da
Habana, co seu grupo
máis Martín Rojas e
Eduardo Ramos. O
golpe definitivo a Los
Panchos. A música máis
moderna que se pode
encontrar.•

Anúncios de balde

Prémio Merlín de
literatura infantil
Edicións Xerais convoca a novena edición do prémio Merlín de literatura infantil, que ven dotado con 750.000
pta. Poden concorrer ao prémio todos
os autores que apresenten traballos
inéditos, escritos na normativa oficial,
por sextuplicado e mecanografados a
dobre espazo, antes do 10 de Setembro
de 1994 no local de Edicións Xerais
(Doutor Marañón, 12. 36211 Vigo). O
texto ha de ser remesado cunha plica
que conteña o nome, enderezo, teléfono e título da obra. Edicións Xerais resérvase os dereitos de edición da novela premiada en todas as línguas do
Estado.

Discos

:

• Desexo entablar amizade a meio
da correspondéncia con xente de
calquer idade. Oreyne Michael Ramírez Medina. Frank Hidalgo Gato, 29
A. Francisco Cadalia e Macedo. Trinidad, Sancti Spiritus. 6200 Cuba.
• Grande oferta de discos e casetes .
Evéncio Baños: (988) 21 05 85 .
•Vendo aparato de masaxe adelgazante con cinta inter-cambiábel a bolas. 18 .000 pta. (986) 21 06 69 .
•Vendo máquina de coser industriaJ.
Marca Singer. Perguntar por Laura, de
17 a 22 h., no (986) 22 62 28 .
• Grupo de xoves cataláns (de 3 a 4
persoas) buscan piso de aluguer, ou
pensión, para a segunda quincena de
Agosto, nas Rias Altas ou Baixas, xa
sexa na vila ou na cidade. Perguntar
por Marta no (93) 491 06 83, ou escreber a: Marta Viñals. Travesera de las
Corts, 136 sótano 1º. 08028 Barcelona.
• Cómprase Gran Enciclopédia Galega completa. Os interesados poden
chamar ao telf. (986) 47 02 98 de 15 a
16 e de 21 a 23 horas.
• Casa de reposo La Levada. Estamos abertos todo o ano, oferecemos
distintas actividades: cursos de foto grafia, taller artesán e actividades deportivas (descenso por corda, rotas en
bici e dacabalo, descenso por rio). Posibilidade de realizar curas de xexun,
consulta de médico hixienista. Teléfono e Fax: (986) 66 64 13.
• Mestre busca desesperadamente un
traballo relacionado co ensino ou calquer outro: livrarias, editoriais, conductor... (981) 69 56 82. A Coruña.
• Merco bicicleta estática para ximnásia . Perguntar por Marisol a partir
das 3 da tarde no.(986) 25 34 69.
• Brigadas de ·solidaridade a Centroamérica . Se te animas a botar unha
man aos esforzos das xentes que queren mudar por si próprias as suas más

condicións de vida, e queren faceto colectivamente; de estar interesada ou interesado en ter unha maior información do proxecto ponte en contacto
con nó : Comité de Solidaridade (COSAL): 63 71 75 e 23 60 84 da Coruña,
74 70 92 da Co ta da Marte, 24 83 48
de Ourense , 54 82 55 e 53 74 97 de
Santiago, e 20 48 03 de Vi go.
• Alugo chalet perto da praia. Camposanco . Me e do verán (986) 62 70 40.
• Aulas de inglés para recuparacións con profesores nativos. En Vigo. (986) 47 12 62.
• Alugo casa perto da desembocadura do Miño, en Camp o ancos. Pe rguntar por María Xosé, de 13 a 15 e de
20 a 22 h., no (986) 62 7 1 07.
• Alúgase estúdio en Vigo, con calefacción , auga quente, soleado, céntrico.
Ideal para es tudante. (986) 49 06 88.
• Percuro xente coa que montar a

película sen un peso . Se te coñecementos de cine ou vídeo (nas áreas de
fotografia, cámara, son e maquillaxe),
chámame ao teléfono (986) 22 69 81 a
partir das 8 do serán, e pergunta por
Xan Leira.
• Andamos a andar a terra na procura de investigar e catalogar aqueles r&uncbos onde a história se detivese con forza no seu dia e que hoxe
durmen o paso dos séculas . Fuxindo
de facer práticas arqueolóxicas e de alterar o entorno e coa fin antedita, olicitámosvos nos escribades informándonos daqueles lugares sos peitosos
(pedrafitas, antas, mámoas, etc .) e
meio perdidos dos que teñades referéncia. Viaxes Céltigas. Apartado 1364.
15007 A Coruña.
• Oferecemos charlas sobre a situación do sócio-lingüí tica do galego e
do bretón asi como de aspecto xerai
da Bretafia contemporánea (en galego
ou francés) para centro de en ino de
toda Gali za. Isabel e Neal. Algáli a de
abaixo, 20-211• Santiago. (981 ) 56 07 69.
• Vendo chalé de 2 plantas mái garaxe, 2.500 metro cadrado de terreo e
unha casa v ell a. Na s Ri a B a ixa .
(923) 26 76 57.
• Tódolos grupos f olk ou rock galego interesados en participar en concertos de inverno nun Centro Cultural podedes chamar ao (981) 71 49 24 .
Pregntade por Xosé María•

Cinema
Zegen, o señor
dos burdeis

.O Mércores 27 de Xullo, ás 8,30 do
serán no auditório do Concello de Vigo, o cine clube Lumiere proxecta o
filme Zegen, o señor das mosca (Xapón, 1987) dirixido por Shoei Imanura. A entrada para unha sesión vai a
300 pta. mentres que a mensual, catro
ou máis sesións, a 1.000 pta. Maior
información no teléfono do cine clube Lumiere: (986) 43 67 73, de 14,30
a 17 h .

Castrelos de cinema
O Concello de Vigo organiza o pase
dos filmes E.T. (dia 26) e O nome da
rosa (día 27), no Auditório de Castrelos. Os pases realízanse ás 11 da noite
sobre unha pantalla de 18 x 11 m. e
con 20.000 w. de son .

Totó o heroe
O Xoves 27, ás 20,15 e as 22,15 h., no
auditório da Caixa Madrid en Pontevedra, dentro da programación do Cine
clube Pontevedra. Totó o heroe (Alemaña 1991 ). Director e guionista: Pierre
van Domael. Reparto: Michael Bouquet,
Jo de Backer, Thomas Godet, Gisela Uhlen, e Sandrine ·Blanche entre outros. •

Televisión
O Grande Flammarion
O Sábado 23, en Butaca Especial da
TVG pasan o filme de anthony Mann
O Grande Flammarion (EVA 1945).
Intérpretes: Erich Von Stroheim, Mary
Beth Hughes, Dan Duryea, Lester
Allen e Esther Granby. •

axenda
Teatro

Exposicións

X Mostra Internacional
de Ribadávia

Juan Mieres

A Mostra de Teatro de Ribadávia percorre desde o dia 15 por vários pontos
do Concello. Nesta semana cadran as
seguintes representacións (todas ás
11,30 da noite). Macbett de E. Ionesco,
por Produccións Teatrais do Sur, o
Xoves 21 no Auditório do Castelo; Teatro aereo pola compañia inglesa
Skinnig The Cat, o dia 22 na Praza
Maior; Así se pasen cinco años de Federico García Lorca, por Atalaya, o 23
no Auditório do Castelo; e Macbeth de
William Shakespeare, por Teatro do
Noroeste, o 24 no Auditório do Castelo. Tamén figura na programación da
Mostra a exposición sobre a história
da literatura dramática e do teatro
galego, aberta no Museu Etnolóxico.

Balcóns limeños

Rianxo, natureza
e nocturnos
Fotografias de Xosé González Cambeiro, do 23 ao 31 na Casa do Coxo
de Rianxo.

Mestres da pintura
galega
Até o l de Setembro na galería Severo
Pardo de Vigo.

Edmundo Paz
Pintura, até o 25 de. Xullo, na Sala
Caixavigo.

]oaquín Sorolla
A mostra antolóxica de Joaquín Sorolla fica exposta no Kiosko Alfonso da
Coruña.

Retrincos
Obra de Carlos Silvar, até o 23 de XuLlo, na Sala de Exposicións do Hércules Coruñé (Costa da Palloza, 4-6. A
Coruña). Horario: dias laborábeis de
19 a 21 h., e Sábados de 12 a 14 e de
19a21h.

Máxia por narices
Un espectáculo do mago Luís Boyano,
o dia 21 ás 9,30 da noite na Praza de
Arriba do Grove.

Luís Carré

Big Bang
Unha obra en clave de humor sobre o
nascemento do universo. Pódese ver da
man de Chévere Teatro o Vera-es 22 en
Manzaneda e o Sábado 23 en Curtis. •

Commedia
Tras o grande éxito na Galiza coa obra
Commedia, un xoguete para Goldoni, a
compañia OUomoltranvia oferece tres
actuación fóra da Galiza: en Almagro
(dia 27), Logroño (dia 29) e Burgos
(dia 30).+

Amosa as suas pinturas na Sala dos
Peiraos (Praza da Constitución) de Vigo. Até o 29 de Xullo, de 11 a 14 h. e
de 17 a 21,30 h.

O Novo Canogar

Santibáñez
A Nova Sala de Exposicións Caixavigo acolle do 12 ao 25 de Xullo amostra de óleos Santibañez, unha pintura
impresionista-figurativa. De Luns a
Sábado de 19 a 22..h.

Escultura
Obra de Antonio Taboada na Casa
das Artes de Vigo.

Luís Viñas
Pintura na Fábrica de Allariz, do 16 aO
31 de Xullo.

das propostas artísticas actuais en Cuba
cunha grande variedade en temas e téc. nicas. Pintores primitivistas con outros
figurativos ou abstractos representan a
realidade dun povo de cultura afro-latina e o resultado do labor artístico-cultural da Revolución Cubana. O taller
cultural de Luís Díaz Oduordo de Santiago de Cuba e o complexo artístico
El Batey en Mella, agrupan estes artistas que veñen de expoñer por Alemaña, Itália, Hungria, Franza, etc. Participan na mostra Israel Tamayo, Berto
Luís Ruano, Alberto Lescay, José
Seoane, Jorge Knight, Jorge Luís
Chávez e Grettel Arati.

Fotografías na Casa das Artes de Vigo, de Luns a Venres de 11 a 14 e de
17 a 21,30 h. Sábados só de tarde e
Domingos de mañá. Aberta até o 24 de
Xullo.

Juan Margado
Noroeste.

Joseph Beuys por Andy Warhol.

Para] oseph Beuys
Obra gáfica de trinta artistas intemacionais na Casa da Parra (Santiago) .
Aberta de Luns a Venres de 11 a 14 h.
e de 17 a 21 h., Sábados de 11a14 h.
e Domingos pechado .

De Cuba a Galiza
Todo o mes de Xullo no Café Liceum
do Porriño. Unha mostra representativa

O Museu do Povo Galego (Santiago)
amasa até o 25 de Xullo as pinturas
máis recentes de Rafael Canogar.
Aberta de Luns a Sábado de 10 a 13 e
de 16 a 20 h. Pechado no Domingo.

Memória de paisaxe
O Auditório da Gali.Za expón até o 27
de Xullo de Martes a Domingo de 12 a
19 h. obra de Joan Hernández
Pijuan .

Retablos d_e Artur Baltar
Mostra aberta no Mosteiro de Poio. •

Teatro

.

Europa Nao! Portugal Nunca!!, espectáculo de humor de Mário Viegas,
os Luns ás 9,30 da noite, no Teatro
Municipal de Sao Luiz (07-351-1-347
12 79). Fausto, a partir de Goethe,
dramaturxia, títeres, cenografia e figurines de Ana Teresa Castelo e Paulo
Oliveira, Domingos, ás 16,40 h., no
Auditório da Junta de Freigesia de
Benfica (07-351-1-715 45 65). Fados
dirixida por Ricardo País, até o 31 de
Xullo no Centro Cultural Belém (07351-1-301 96 06). Arranca-me a Vida de Rodolfo Santana (autor contemporáneo de Venezuela), encenación de
Almeno Gon9alves, até finais de
Agosto na Sala Estrela 60 (07-351 -1395 32 89). A Gesta Marítima, texto
e encenación de Carlos J. Pessoa, até
o 31 de Xuilo no T eatro da Garagem
(07-351-1-444 05 84 ). Oleanna de
David Mamet, polo. Novo Grupo; os
Domingos ás 16 h., na Facultade de
Letras de Lisboa (información no: 07351-1-797 09 69). Maldita Cocaína,
texto e encenación de Filipe La Féria,
pódese ver no Teatro Politeama (07351-1-343 03 28).

Escota de Danza dQ Conservatório
Nacional, até o 23 no Teatro de San
Luis. Escota de Bailado da Profesora
Maria Joáo Rausechummann, o 24
de Xullo no Teatro Municipal Maria
Matos (07-351-1-849 70 07).

Nueva Trova Cubana

Música

O día 22, á 11 da noite, no Parque da
Xunqueira (Vilagarcia), actuan Santiago Feliu e E tado de Animo.

Noites de Fado con Aldina Duarte,
Camané, Paulo Parreira e Pedro Nóbrega; até Decembro no Teatro de Pesquisa (07-351-1-727 l8 l8).
Programa do Ciclo &º órgano~ Ton
Koopman na Igreja ·dos Mál_tires 6 dia
29 e na Sede Patriarcal o dia 31; Rui
Paiba, o 5 de Agosto no Convento de
Mafra. Opera: Carmen (Bizet) o 25,
27, 29 e 31 no Coliseo dos Recreios
(07-351-1-343 16 97)•

F tival de olidaridade
con Alvarez
O Xovc 21, ás 11 da noile, no Pavi1Ión polideportivo de Samil (Vigo), terá lugar un festival de axuda aos traballadores do Grupo de Empresas Alvarez coa acluación de Siniestro Total e
Os Resentidos. Entrada custa 1.000
pta. e pódese conseguir en Di scos
L.P ., nos locais de CIG , CC.00.,
UGT, asociacións veciñais, ou no próprio pavillón de Samil.

V Festival Rock
de Cerdeda

Por primeira vez na Galiza, o Sábado
23 de Xullo, ás 11,30 da noite no Café
Liceum do Porriño, e os días 26 e 27
no Malecón de Vigo. O Trio Matamoros, María Teresa Vera, o próprio Carlos Puebla entre moitos outros intérpretes e grupos, encheron o século de
cancións. A Vieja Trova Santiaguera
ven a recordar aqueles anos. Cinco vellos amigos de Machín recupe¡-an sons
e boleros cu nha profisionalidade avalada por unha vida dedicada por enteiro á música.

Almeida Fernandez, OUASET. lmagens De Um Tempo Sem Fim, pintura
sobre estaño traballado; até o 31 de
Agosto na Padriio dos Descobrimentos (07-351-1-301 62 28). Custodia
Bota, pintura até o 5 de Agosto na
Galería Municipal Gymnásio (07352-1-347 26 21). Fado, até Outubro
no Museu Nacional de Etnoloxia. A
Intluéncia Oriental no Azulejo Por- ·
tugués, até Outubro no Museu Nacional do Azulejo. Retrospectiva
World Press Photo (1956/93) na
Cordoaria Nacional. Debuxos de
Paula Rego, até Decembro no Museu
Rafael Bordalo Pinheiro . O Grande
Teatro do Mundo ou Os Clássicos
em Lisboa, até o 30 de Setembro no
Museu Nacional do Teatro. Lisboa
Subterránea, até o 31 de Decembro,
no Museu de Arqueología (07-351-1362 00 00). Lisboa em Movimento,
até o 30 de Outubro no Museu da Cidade (07-351-1-759 16 17). Máquinas de Cena, cenários e adere9os do
Grupo de Teatro O Bando , até o 31
de Agosto no Culturgest (07 -3 51-1848 02 18).

Danza
Páxinas coordenadas por
IAGO LUCA

Música

Vieja Trova Santiaguera

•

Ex osicións

Mostra antolóxica do pintor peruano
Wenceslao Hinostroza (1897-1978),
até o 31 de Xullo na Casa da Galiza en
Madrid. Horário: de 10 a 14 e de 16 a
20 h., festivos só de mañá.

O longo camiño

27

Lisboa/94

Pódese ver obra recente de Juan Mieres no Café Bar Rua Nova e pinturas
do periodo 1989-1992 no Pub Pepa a
Loba, ambos en Compostela. As duas
abertas até o 15 de Agosto.

Casa das Artes de Vigo acolle a mostra O longo camiño encadrada nas
Xornadas de difusión da arqueoloxia viguesa. Aberta até o 27.

Macbeth de Shakespeare, polo Teatro do
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O Sábado 23, a partir das 7 do serán,
no Campo da Feira de Cerdeda. Conta
coa participación Silvardeira, Miki
Nervio, Papirus, Zenzar, Desertores
do Arado, Boicot, Ismael e Heredeiros da Crus.

Son da Terra
Os días 24 e 25 ten lugar no Monte de
Santa Tegra na Garda, o festival folk
Son da Terra no que actuan grupos galegos, escoceses e irlandeses.

Matto Congrio

do Toral (Santiago). Compositor e intérprete iniciado aos nove anos en Cabo Verde. Chega a Portugal aos 19
anos da man de Bana, para participar
no proxecto VQz de Cabo Verde.

Banda de música
de Matamá
O Sábado 23 na Praza de Compostela
de Vigo, actua a Agrupación Musical
Atlántida de Matamá.

Unión Penosa
O Xoves 28, ás 10,30 da noite, no auditório de Castrelos, nun concerto no
que tamén actuan Amistades Peligrosas . Entrada 800 pta.

Actua o dia 26, ás 9,30 da noite, na
Praza do Concello de Carballo.

Os Diplomáticos
de Montealto

Tito París

Actuan como grupo invitado na final
do V Concurso Xuventude 94 de Ponteareas. A partir das 8 do serán no Par-

O Xoves 28, ás 12 da noite na Praza

que da Concórdia.

Informaciún xeral
dos actos de Lisboa/9-' no telf.
(07-351-1) 3-'6 06 so/.¡1.

Fia na Roca
Actua o dia 23 na Guarda, e o 29 ás 11
da noite, na Alameda de Bouzas.

Orquestra Sinfónica da
Galiza
En concerto o dia 22 no Pazo de Congresos da Coruña baixo a dirección de
Víctor Pablo Pérez.

Feira do libro de Viveiro
Do 28 ao 31 de Xullo, celébrase a primeira edición da F eira do libro de Vive iro.

Uxia

Mar por médio

En concerto o Domingo 24, ás 10,30
da noite, na Praza de Castelao en
Rianxo.

O Concello de Ribadeo celebra do 27
ao 29 de Xullo, as III Xornadas da
Cultura Galega de Ribadeo que contan cunha Visión desde a Universidade Británica améio do Centro para
Estudos Galegos da Univ~rsidade de
Oxford.

Praza da Quintana
Nesta semana celébranse os seguintes
concertos na Praza da Quintana (Santiago): Gwendall e Tradivarious, o
día 22; Consorcio, o 24; e Willy DeVille, o 25. Todos ás 11 da noite. •

Festa da empanada
O Xoves 21 no Carballiño.t

Director:
Alfonso Eiré López
Presidente:
Francisco Carballo
Empresa Xornalística Editora:
Promocións Culturais Galegas S.A.

Ruado Príncipe, 22, planta baixa
Apartado postal 1371 (36200 Vigo) .
Tel.: Administración , Subscricións
e Publicidade (986) 43 38 30*.
Redacción (986) 43 38 86 - 22 24 05 .
Fax (986) 22 31 01 .
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Os fillos da emigración· ·
celebran o trunfo de Brasil

.Fóra esa
volanta

• ARANTXA ESTÉVEZ

N

o momento en que o dianteiro
italiano Roberto Baggio fallou o
lanzamento de penalti, enviando o balón
por riba da porteria, esquecéronse as
duas horas de aborrimento. A torcida celebrou o triunfo como na televisión o estaban facendo os seus compatriotas. Bágoas de ledícia, berros e samba. "lsto sí
que é afeizón e non a do Celta", comentaba un viciño que baixara a ver o espectáculo en pantuflas.

• G. LUCA DE TENA

D

urante anos, as pescas de
bonito facianse á vela. A traiña grande aparellaba dous panos ao
tércio e navegaba a un largar, coa vela ben aberta para non andar máis
que meia boga. En popa armaban
duas antenas para arrastrar outras
tantas liñas con anzós. Desde o centro ou cruxia tentaban un aparello
máis, tamén de curricán , ca nome de
chingolo.

Durante todo o Mundial, os brasileiros
que viven en Vigo, reuníronse nunha cervexerla para seguir os partidos da sua
equipa. O número de seguidores medrou
dende os primeiros partidos até a final, na
que perta de cen agardaron con tensión o
resultado dun partido desaborido. Nen
Romário, nen Bebeto acertaban á hora do
gol e o temor de que a sorte que caracterizou á Italia no torneo lle dese a Copa do
Mundo desesperaba aos canarinhos.
Os donos do bar estaban abraiados polo
fenómeno que estaban a ver durante todo
o Mundial. Eles non fixeran nada especial
para atraer aos brasileiros, agás poñer
samba, salsa e outras músicas americanas desde que inauguraran o local. En
poucos días viron como o seu bar se
transformaba na sede do Brasil en Vigo,
coas bandeiras no exterior. "lsto empezou
porque os primeiros que viñeron avisaron
a outros, estes aos seus curmáns e familiares e foi unha cadea", comentaba unha
moza de dezaseis anos que só levaba na
Galiza un. Como a maioria dos que enchian o local era filia dun emigrante galega que casara no Brasil.
"Un, dous, tres, catro, cinco mil, queremos
a ltália como a puta que a pariu", dese xeito berraban os canarinhos mentres vian
que o tempo se consumía sen goles. Un
mozo, que tiña un grande parecido con
Bebeto, convertiase no máis grande animador da torcida local. Levaba tres anos
en Vigo pero dicia que o seu corazón estaba alá, en América, ainda que non tiña
ganas de voltar porque atopara aquí traballo. "Nos momentos como este bótase de
mef'lOS non correr polas ruas de Sao Paulo. E que se non gaña Brasil, eu morro",
comentaba cun gran nerviosismo.

Baño na fonte
a ritmo de muiñeira
"É a onda, caralla", berraban dende a

parte de diante para que todos os que
presenciaban a final tixeran ese movimento que caracteriza a afeizón carioca.
Notabase unha grande diferencia de ánimo entre os que sí eran de Brasil, vestidos coa indumentaria do equipo, e os de
Vigo, que vivían o encentro con máis
tranquilidade. "Nós vimos case todos os
partidos de Brasil aqui porque nos comentaron que viña a xente do Brasil. Eu
sempre simpaticei con esta equipa pero
despois de vir aqui várias veces, xa son
un fanático. Ademáis, a ver quen di aqui
que quer que gañe ltália?", di un rapaz
que se atopa cun grupo de amigos.

'Nos momentos como
este bátase de menos
non correr palas rúas de
Sao Paulo. É que se non
gaña Brasn, eu morro'

Na prórroga non hai quen ature a calor.
O local segue enchéndose ; a média de
idade non chega aos trinta anos. Case
todos talan brasileiro porque naceron ali
apesar de ser tillos de galegas, polo menos dun dos pais. "lsto do Mundial serviu
para reunirnos e para coñecernos porque
non acontecera nunca. A partir de agora,
supoño que será distinto",di María, que
leva cinco anos na cidade desde que o
seu pai de Redondela, decidiu voltar despois de trinta anos en América.
Romário falla unha oportunidade cantada no final da prórroga. Un mozo que
está enriba dun taburete rompe as suas
gafas á metade coa desesperación de
ver que os penaltis son inminentes. Todo
o mundo láiase da boa serte que acompaña a ltália. Pero cando Baggio falla o
seu lanzamento, comezan os risos, as
apertas e a samba. Pedro, tillo de emigrados pero que leva case toda a sua vida na cidade, chora e, coma el , outros,
aliándose incrédulos.
Os viciños tiran auga para espantar o barullo pero a torcida pede máis xa que teñen calor. A caravana de coches remata
na fonte da Praza de América, non a ritmo de samba senón de gaitas xa que un
grupo de mozos músicos uníronse a eles.
Moita xente non entendía que é o que estaba a pasar nas Travesas. "Pero, aquí
brasileiros?". +

A SANXENX°' POR LA V/A RAPIDA.,,
... POR LA AUTOPl$TA DESDE VIGO,
EN 30 MINUTOS.
Utilizando la AUTOPISTA DEL ATLANTICO
enlazará en Curro con ta vía rápida de
O Salnés.
Acérquese a disfrutar de tos atractivos de
Sanxenxo, Portonovo, O Grave, A Toxa y
toda la comarca de O Salnés.
AUTOPISTAS DEL ATLANTICO
El camino que une Gallcia

as

AUTOPISTAS
DEL ATLANTICO
Y-~A

O engano que se usa desde hai máis
de cen anos neste ofício é o follato de
millo ben seco polo sol, que envolve o
anzó darredor, cortado coma unha
saia de fitas . Alguns barcos engadan
ca cebo vivo, pero o vello artifício de
follas brancas enroladas non só non
marre senón que domina.
Bonitear é un ofício limpo, ecolóxico,
afinado pola prudéncia mariñeira de
moitos anos. O peix (os mariñeiros do
bonito din asi) ven do sul ao norte en
tomos (vetas) que poden ter de manga até tres quilómetros. Pescado ao
curricán , é unha riqueza que sempre
volve acrecentada; se lle colocan no
camiño un trasmallo de seis quilómetros , deixa de ser unha pesca e convértese nunha matanza.
Despois de os franceses montar ese
cristo para acabar coa costeira, coa
axuda da Comisión Europea , algun
comentarista escrebe que os barcos
galegas tamén tan as suas. Verme
auto-destructivo cebado de ignorán cia. Tal como a practica a brava xente
de mar de Foz, Burela, Celeiro etc. é
unha arte vella, mirada coa natureza,
que enche a costa de riqueza.
Sob o peirao de Burela entendían ben
o fondo do preito: "O Felipe pensa
que a pesca é un patacón e tírallo ao
primeiro que proteste por aí afóra". •

VOLVER AO REGO

A

democrácia de hoxe non ten
as suas orixes na división· de
poderes de Montesquieu, senón na
manipulación dos meios de comunicación de Hearst, aquel ianqui que
comenzou de populista radical e acabou de magnate tramposo. Pero hai
que recoñecer que este sistema é
moito máis subtil que o dunha dictadura burri-bruta.
A democrácia de hoxe vive da polémica. Non se adora ao lider -lndurain- se non hai un rival que batir.
Compre estar a remover sempre a tixola para que non se aburrra o persoal , nen lle quede tempo para cavilar. A única condición é que o debate
non pase de ser unha rifa persoal ,
sobre un consenso de fondo. Fumar
ou non fumar? Coca-Cola ou PepsiCola? PP ou PSOE? Sen Rominger
non hai democrácia. +

~~~~~~~~~~~~~~
-~
--_
~_
-_
-_
-_
-_
-_-~-~---_-_-_-_·-_·~
_~
_~
_~
__·~
-~
~
--_
-_
-_
-_
-~--~---_-_-_-_-_______~
- -_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_
-_-_-_-_-_-_-_-_-_~ --~---_-_··~~~~~~~~~~~~~--'

