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REXIME DE EXPULSION PESQUEIRA NA UE
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··.·Os intereses franceses e espano1s
en Marrocos pesan ·máis
que os da pesca
Despots de 230
dias de
negoctacfón con
Rabati a Unión
Europea d1
que deberá
continuar a
reconversión da
frota pesqueira.
Fóra da UE,
Marrocos,, axudado
polos intereses
franceses e
españois, defende
a sua economia
mellor ca Galiza
como sócio
comunitário .
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Editará opróximo ano libro de texto eunha história da literatura

ISIIDA,
APORTUGUESA
Cristina Frasié
Unha 11ovela negra de sabor galego.
A desapararición dul}ha rapaza
portuguesa pon ó des~uberto unha
cínica trama de intereses que só o
detective Ron Negriña será quen
de resolver.
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A Nosa Yerra chega ao 700
,
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Centenário de Anxel Casal, editor e galeguista
O 14 de Novembro de 1916 a imprenta de· Ánxel Casal sacaba o primei ro número da etapa de A Nosa
Terra como cabeceira das lrmandades da Fala. Neste mes de Decembro, cúmprese o centenário do nacimento de Casal. A Nosa Terra chega
ao número 700 desta etapa mantendo a continuidade do ideário nacionalista, e síntese na abriga de restaurar a memória fundamental dun
home ao que lle debemos a razón de
ser: pola teima de criar un programa
de comunicación que inclua a edición de libros, dun semanário, de revistas culturais e políticas 'e mesmo
o intento de facer un xornal diário.

A Coruña.

Extenso apoio á
manifestación do 25
en Santiago que
convocci a CIG
Numerosos colectivos sociais e
de traballadores_
, concellos e forzas políticas como o BNG están
a mostrar estes días o seu apoio
á mobilización que se celebrará
o próximo dia 25 en Santiago en
defensa da economía galega. A
convocatória que partiu da Confederación lntersindical Galega
ten por lema: Polo futuro de Galiza. Hai que moverse!! Os manifestantes partirán ás 11.30 h.
da Alameda compostelá para rematar na Quintana. Para facilitar ·
a asisténcia.o sindicato nacionalista fletou autobuses en todas
as principais cidades.

Cincuenta e cinco arrastreiros serán expulSa9os do caladoiro

n;os<catro aJlos-do tratado

A frota galega ·sacrificada.· en ·nome
dos negócios_fran.ceses e ·españois
en Marrocos
SEVERINO XESTOSO

Despois de 230 dias de porfia, e dun humillante retraso final imposto polos intereses agrícolas de Alemaña, Franza e Holanda, a
Comisión de Pesca apresenta un tratado liquidador da frota sahariana que erosionará tamén a conserva.
O sorriso do director xeral de
Pesca de Marrocos á hora de
estreitar a man do irlandés
John Spencer, representante
da comisión de Pesca, invitaba
aos titulares trunfalistas. De
feito, as versións dos corresponde ntes españois talaban
dun convénio digno. Na Galiza,
o calificativo máis ·rebaixado
era o de fraude.
As emisoras anúncianno para a
tarde a presenza da comisária
de Pesca Emma Bonino. A
mesma protagonista política
que o Governo galegacalificárade dialogante, dúctil e comprensiva, aparecía de súpeto, despois de sete meses de combate,
para espetarnos· que pescamos
demais e pescamos mal.
....

Despois de sete
_meses de porfia,
Emma Bonino
espétanos que
pescamos demais
_e pescamos mal.

Os sindicatos continuarán coas protestas. Os resuttados da negociación confinnan as predicións máis pesimisas.

Despois deste comentário tan . rizontal e fileiras de encartelados
outra Comisión máis próxima soconsiderado para un sector pesbre a que el ia rendendo contas.
queiro en reconversión selvaxe
Se Emma Bonino subia a un
desde o momento que iniciamos
pesqueiro. por primeira vez en
o periodo de adesión, Emma
anos, os mariñeiros padecían o
Bonino comezou a debullar a
tormento do amarre e a ameaza
vantaxes do acordo. Un trato
do paro. "Ao final resulta -di Aboi
que ela califica de equilibrado,
indignado- que os 140 conxelaequitativo, sen vencedores nen
dores do primeiro ano quedarán
vencidos; cunha baza que a Co116 o Decembro do 96; no 97
misión de Pesca considera importante: sen cláusula de revisión. Nen falta que fai, parece
recoñecer a mesma Emma Bon in o, porque o que Bruxelas
brande na man é un acordo derrad eirq, finali_sta, .liquidador.
Non haberá máis caladoiro ·sahariano, agás para os barcos
participados con Marrocos, con
tripulación e comercialización
desde Marrocos.

Redución bárbara
Xabier Aboi, da CIG, non pasou
estes 230 días entre aeroportos
e despachos como a comisión
de Pesca. Un dia si e outro tamén, os diários e as pantallas de
televisión deixaron ver entre gases lacrimóxenos, árbores en ho)
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serán só 105 e ao final 86. E unha redución bárbara e a perda
de postas de traballo é grandísima. O acordo en si significa a
marroquinización da frota".

Bruxelas parecen non comprenconsideraba augas libres as que
der. Ao liquidar barcos non só auquedan por fóra das 200 millas
menta a xente en paro (un paro
do Canadá e agora explotan os
que pode ser patéticamente irrexaponeses.
versíbel se se cumpre o dito de
E cal é opinion dos armadores?
que os homes de mar só saben
ser homes de mar) senón que
Xosé Fernández resérvase até
queda atrancado o
coñecer os extre,
poder multiplicador
mos do tratado
pero engade: "Eu
da pesca. O entramado social que
unha
non sei se o temrodea a indústria
po que correu seredución bárbara ria necesário· ou
de mar resíntese
gravemente.
non. O que si sei
e a perda de
é que foi tempo
Case como se
perdido. Todo vai
postes d~
discrepase
co
quedar como ~os
conselleiro. de
traballo é
pe itaba m os hai
Pesca, o presitempo. Para que
grandísima. O
entón tanto pele- ·
dente da Xunta
extrema a súa inxar?"
acorde en si
ventiva: "a situación é ruin pero
Pésimo
significa a .
. isto non quer diprecedente
marroquinización
cer que non haxa
saida. Galiza vai
No momento inda frota"
defender a banternacional da
deira das augas lipesca e despois
XABIER ABOI
bres". Para as trida conferéncia
pulación s do .fleda ONU, un acortán, aelárase por
de da dimensión
fin que Fraga non
do que ven de

A ·frota de cefalópodosnon terá
saida co milagre das dezaoito licéncias para a beira de Mauritánia. Ainda que o secretário xeral
de Pesca as presenta como saida, non · serán máis que un ha
concesión de oito meses.

E

A tei ma dos caladoiros de recámbio que non cesou nos sete
meses de amarre convértese
agora en urxéncia. Hai quen
pensa que a Dirección Xeral de
Pesca retrasou deliberadamente
toda opción alternativa porque
participaba da crítica que agora
expresa Erilma Bonino con descaro: pescamos demais, estamos sobredimensionados. Un
vello patrón corrixe o br~ceo
melodramático de Loira: "na mar
sobra onde deitar as redes; outra cousa é que pague a pena".
O conselleiro de Pesca pon o
acento sobre algo que Madrid e
¡
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desde logo afectar á outras frotas.
A Cooperativa de
Armadores de Vigo sinala res motivos para podaren
talar dun mal
acordo: a reducción de modalidades; a descarga
en portos magreb i es, e é\S fran quias para a con.:.
serva de marrocos. "Non só afectan aos conserveiros senón aos tripulantes e armadores dos barcos
que andan á sardiña", advirten na
cooperativa.

Para
as tripulacións
do fletán,
aclárase por fin
que·Fragá, noh ·
consideraba
augas l!bres as
que quedan por
fara das 200
millas do
Canadá.

Son especialmente críticos coa segunda destas
razóns . O precedente que se
crea coas descargas nos portos
marroquinos pode servir de mo-

delo para · outr:o
tratos entre paises africanos e .a
UE que tratarán
de verse neste
acorde como nun
espello''.
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A pesca é un atranco
p,ar~ e>s ne.gócios con ·Marrocos

"Claro que hai
quen · gaña co
acordo -di Xabier Aboi-: gaña
Franza, como
aliado e sócio
principal de Marrocos e o grupo
de presión español que ten
ali negócios e
que no seu momento
puido
comprar a Solis
Ruiz. Os acontecementos re. córdannos que
Emma Bonina talaba en Madrid con Felipe e con Atienza,
pero despois tiña unha conversa con Aznar". •

Manuel Marin, vicepresidente da
Comisión Europea recomendaba aos armadores 9esprazados
a Bruxelas considerar globalmente o trato con Marrocos. Marin repetia as mesmas razóns de
interese xeral que lle espetara
aos empresáriol?:éa pesca__ do
fletán, para que baixasen a cabeza fronte a Can'adá, Estados
Unidos e Commonweálth.
Marin é o xastre tristemente
célebre que aforrou o pano da
pesca para que o da máq'uina
f erramenta e as laranxas locis en no Tratado de Adesión.
Agora non agacha a verdade.
Oitocentas empresas españolas instaladas en Marrocos investiron nos últimos anos máis

de 50.000 millons de pesetas.
O--/nstituto Español de lndústria
(/NI) aposta por Marrocos. Paradóxicamente, o grupo público español ten as suas indústrias máis
prósperas (e contaminantes) na
Galiza e agora presiona para que
se espanten os barcos de pesca
que molestan coma moscas o
pastel dos negócios no Magreb.
"Marrocos é hoxendia o cliente
máis importante do mundo para
o Grupo INI -sinala o delegado
dó grupo ppara Marrocos Enrique Fernández de Córdoba. As
Forzas Aéreas- Reais (a aviación
coa que-Hassan axexa o Sáhara
ex-español) empregan avións
CASA. O IN/ tamén fabricou barcos para a mariña de guerra-e as

A llquldaclón dos barcos traerá a ruina a moltos talleres da beiramar. A. IGLESIAS
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comportas do encero de ldriss. A
BWE (Babcock & Wilcox Española) é a lider da central térmica
de Jorf Lastar e ENbESA traballa ~ara a interconexión eléctrica
do estreito".
O IN/ colabora en vários proxectos co Omnium Nord Africain (ONA) o grupo francés
que absorbera a histórica
Compagnie Générale de
Transport et de Tourisme au
Maroc. Esta compañia xuntous e no ano 82 cos gru~os
Siham é Cogespar para formar
un amplo frente dos intereses
franceses no país magrebi.
Franceses e españos están
implicados no tendido do ga- soducto que cobre catrocentos
quilómetros sobre territorio
marroquina antes de cruzar o
Estreito. España está na obra
con Cubiertas MZOVe Dragados y Construcciones.
Detras do xigante rancés ONA, o
capital español ocupa o segundo
lugar no investimento europeo en
Marrocos. Entre outras empresas
de capital español instaladas no
território governado pala coroa de·
Hassan 11 están a Chaimerse lnternationale, Chantier Nava/e de
L 'Atlantique, Dicoma S.A., Electronique du Nord, Fomento de
Comércio exterior, Hijos de Angel
Colomer, ·1masa, Eimtrade, Page
Ibérica, Settavex, Abengoa Maroc, Hispamaroc, Jause, El Corte
Inglés, lngef)iera Salamanca, Papepelra de Tetuán, Pegaso,
Repsol, Lukus, Contronic e Elmtrade, entre moitas ou_
tras.
Manuel Marin ·non se corta e
di que non considera a pesca
como indústria. O Governo de
Rabat pensa o mesmo: a pesca será indústria cando se fag a absolutamente desde o
seu território. •
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Estafa .Para nós, negócio ·para outros
A Comisión Europea ven de completar a vella
senténcia ·de que non hai amigos no mercar e vender.
Coa colaboración de Xosé Loira, de Manuel Marin e
da comisária de Pesca Emma Bonina, Bruxelas
demostra que o interese pode estar por riba dos
amigos pero tamén dos sócios.
Porque moitos sócios galegas da Unión Europea
perguntan que implicacións se poden atribuir á nasa
condición de asinantes do Tratado de Maastricht, no
acordo producido por· Bruxelas despois de 230 dias de
negociación con Rabat. A nosa resposta é que non se
pode talar de benefícios. O dano dun sócio a outro non
ten outro nome que estafa.
O tratado con Marrocos é de feito un calendário de
liquidación para a frota que primeiro pescou nas praias
do Sáhara. Despois de Novembro do 99 só terán espacio
naquil caladoiro os barcos de armadores estabelecidos
en Marrocos. A amortización anual de frota que conduce
a esta expulsión derradeira está cargada de
complicacións e torturas engadidas, chámense despidos
por troco de nacionalidade dos tripulantes (que xa se
están producindo, asó unhas horas das promesas
contrárias de Loira) ou paros biolóxicos que Rabat pode
administrar á sua comenéncia estratéxica.
Ao celebrar públicamente o acordo, o Governo español
sobarda á comisária de Pesca en profisión de fe
comunitária. 9nde Emma Bonina tala de equidade,

Manuel Marin salienta o moito q\,Je adiantamos co trato.
Reparemos que a Comisária defende o direito dos
marroquinas a explotaren os seus recursos, pero tanto
o seu samaritanismo como a vocación de cómplice de
Marin requiren alomenos duas correcció~s.
A primeira é que están obrigados a revisar o seu
esquema de compensación económica e social ,
asentado sobre un prexuício de rectificación Norte-Sul.
A frota pesqueira galega é un sector en perigo dentro
dun país sinalado coma Obxectivo 1 de
desenvolvemento. Cando os arrastreiros galegas
quixeron atallar o calendário de adesión máis abusivo
da história comunitária e se abandeiraron de británicos,
o Governo inglés mandounos á ruina coa aplicación da
Merchant Shipping Act. Daquela, nengun púlpito da
Europa dos ricos reclamara equidade.para que o
primeiro país pesqueir:o da UE, no trance dunha brutal
reconversión, puidese entrar nos caladoiros británicos.
A segund_a, é que a beira do Sáhara non está baixo a _
soberania de Hassan 11. Como vár1os membros da UE
e a ONU recoñecen , esas praias son da nacióñ
Saharahui roubada. Atribuirlla á coroa hachemita
equivale a respaldar un caGicato familiar que se
mantén no poder pola violéncia e o escurantismo
mentres se relega o referendo comprometido coa excolónia española. Bonino suxire que ternos a obríga
moral de fundir unha parte da frota para que Hassan
se democratice. Nese caso, que explique o Governo

central por que non pagan a sua parte· no
derrocamento da tirania, Fosbucra, Cubiertas MZOV,
Dragados y Construcciones ou as empresas do 1N1
que cortan cupón simultáneamente na Celulosa de
Lourizán, na Alúmina de San Cibrán, no .cráter
carboneiro de As Pontes e no gasoducto do .Magreb.
Nós calificamos de estafa o Tratado de pesca con
Marrocos. Se Manuel Marin e Xosé Loira proclaman
que se abre unha era de paz económica coa satrapía
de Hassan 11, será porque, eféctivamente, España tira
contrapartidas de importáncia. Precisamente son os
governos de Madrid e París os que acrecen os seus
negócios con Rabat, no_horizonte de aumentaren os
benefícios asi que entre en servizo o gasoducto e se
xunte a franqufcia exportadora coa man de obra barata
e a enerxia de balde.-A Confederación de
Organizaciones Empresariales (CEQE) sinala que
oitocentas empresas españolas mellaran a sua posición
en Marrocos a canta do acordo de asociación . Nunca
antes se dixera con máis claridade que a pesca non é
_unha empresa porque como sinalan os representantes
do Governo centrai a coro coa comisária de Pesca, a
· Unión Europea non pode apostar potas indústrias
estractivas. Será por iso que celebran agora a sua
posición reforzada na mineiria do,s fosfatos saharianos,
que engorda ao último tirano da Africa en contra dos
povos marroqu_ino e sahariano.•

ANOSA TERRA
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TAMÉN NA PESCA, SEN o ·RZAS ROPRIAS HEXEMONICAS:
EST
O~ VE DIDos ·
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T¡:upar un CJarán, porL~ "e~-

Despois de coñ-ecer o texto definitivo do
tesanais, pescada negra, ~te.
acorde pesqueiro entre a Unión Europ¡egan métodos batasuneros".
1
pea e Marrocos, Fraga comentaba que
Ante unha situación como esta, na que
esperaba que o sector gañase en estaa cotio se esmagan sectores económiE fin ... ¡que estamos vendidos! Por)so
bilidade. Mentras que o Conselleiro. de
cos galegos, debe·
hai cartos p9rá os
Pesca era un pouco máis critico e mería- darse unha resnosos irmáns pornos optimista. Son as do Presidente de
posta masiva, na
tugueses, maiores
que todas as forzas
cotas para os arGaliza unhas declaracións vergoñentas,
proprias do que colabora cosque ano a
e comarcas do país
daluces, os aleano, mediante todo tipo de acordes e
saisen á rúa a mamáns gáñan máis
normas, que non mediante a conipetén- - nifestarse e esixir
mercado para a
cia e a libre empresa, van desfacendo
responsabilidades á
súa indú.stria ... e
un dos alicerces económicos da nosa · Xunta, a deputados
como en toda divie eurodeputados
nación: a pesca.
sión da tarta, se hai
eleitos seica. para
uns que gañan ten
Qs nosos empresários," tan ilusos e derepresentar os noque haber quen
oendentes a maioria das veces, facían
sos intereses. Pero,·
perda, voltounos a
un último intento en Porto para unir fornon. Os deputados
tocar aos galegos.
zas con Portugal. Unha reunión tardía
e eurodeputados ao
Porque estabamos
que daba como único resultado, que a
pasar o Padomelo
vendidos de anteUnión Europea lle dera máis facilmente
exercen de espa- ---------~---- mán. Xa que Espaaos lusos 2.735 millóns de pesetas pañois, e consideran
ña non nos defenra modernizar as empresas da conserde da varacidade
que todo sacrificio é
va, _cartas cos que poderán competir
positivo se favorece
das multinacionais
millar, especialmente cos galegos.
os intereses xerais
da Unión Europea
· "de la nación". Os
e, por se fose pouco, ademais ¡ternos
Lendo o acorde compróbase corno fun- . sindicatos españois damentalmente queda afectada a nasa · en Galiza adícanse
X
os traidores dena admirar aos trabaOS
tro!. Asi non hai
frota de· cefalópodos (un 40% de redu~jón) e palangre (un 20%), coa perda
lladores andalu·ces
e-urodep~tados
acorde bo, nen reiduns 700 postas de traballo directos e
vin.dicación posibel.
do sector naval por
moitos miles indirectos. A este pau na
facer barricadas e
·
pesca hai que unir a entrada ·de con- ·estragar cabinas teDespois xa sabelefónicas, xa que
serva marroquí con baixos aranceis,
mos: Fraga laiaraque no 99 quedan totalmente anulados.
se porque o Goverson un "síntoma da
As consecuéncias para os partos anda- -desesperación" e
no Central non fai o
luces e palangre e arrastre son moito
unha medida eficaz para evitaren o desposibel, xa que ·Seica son maos negomenores e mesmo en várias espécies
mantelemento, pero condenan aos maciadores; CCOO e UGT tan unha maniaumenta a tonelaxe a pescar, como arfestación "para evitar o desmantelariñeiros do Morrazo por cortar o tráfico

merito industrial" (lago, claro está de
asinar un acorde no naval polo que se
perden 1 .200 postas de traballo e non
facer nada cando era necesário no problema da pesca); o Governo de Madrid
falaranos do integrismo; os empresários
poranse a ver como se salva cada un e
como se favorece a partir da desfeita; e
Carlos Luis Rodríguez e Leóncio González chamarán á moderación, á calma,
a non molestar aos poderosos, que son
os que realmente nos governan, e buscarán relacións con China e Cuba no
descontento social ... que é o que lles
vai. E todos tan contentos, porque despois de todo, o problema só afecta a un
montón de non cualificados, que ademais, "hijo" ainda talan galega e non
comprenderon cais son as claves deste
século e o da aldea global.
Pero non , non todos están contentos.
Porque hai máis precariedade, menos
emprego e un porvir máis difícil para
os mozos , emigrantes retomados ,
maiores de 45 anos, mulleres sen cualificar, pequenos empresários ... Pero
tamén se lle fai difícil vivir nun mundo
asi aos profesionais concentes , aos
traballadores fixos solidários .. . En fin:
para a inmensa maioría da povoación.
Para sintetizar compañeiro , no do co flicto da pesca con Marrocos , tamén se
ve que sen cámbeo político en Galiza,
sen forzas proprias hexemónicas : estamos vendidos.+

'Debería darse unha
resposta masiva, e esixir
responsabilidades á
unta, a d eputa d e .
eleitos
seica .para representar
os nosos tntereses"

MANuELMERA
é Secretario Confederal CIG

PORTO OE VIGO

AUTORIDADE PORTUARIA DE Vl-GO
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Proxecto de rec~peíación urbOf'.la :da beiramar central
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CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL

A trama involucionista
está a queimar as
últimas tracas
.
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As acusacións contra o Rei
saltan dos cenáculos ás portadas
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Desde hai

W ALFONSO EIRÉ

várias semanas

Nos cenáculos políticos de
Madrid e Barcelona as
acusacións que De la Rosa
estaba realizando contra
Juan Carlos de Barbón eran
o comentário máis
persistente. O financeiro
levaba meses filtrándo
información
comprometedora para o Reí
a xornalistas, políticos e
empresários. Agora esta
información come-zou a
aparecer nas portadas dos
informativos. Desde a
dereita utilízase para tentar
mudar o sistema de Estado.
O Governo afirma que o pretenden chantaxear utilizando a figura
do Rei. A oposición denúncia que
usan ao Monarca como escudo
doutras corrupcións. Os implicados directamente (De la Rosa,
Conde e Colón de Carvajal) e a
mesma Casa Real, declaran que
Juan Carlos non ten nada que ver
coas imputacións que se lle fan.
Os monárquicos van máis alá e
aseguran que o Rei, por definición, non pc:x:ie ser chantaxeado ...
Son posicións políticas distintas. ·
Pero tamén hai uns feítos verificábeis que, ocultándoos cu manexándoos segundo a conveniéncia, son utilizados para avalar diversos intereses. A primeira
realidade é que a Corte Comercial de London está a seguir delixéncias contra Javier de La Rosa polo desvio de 500 .000 millóns de pesetas, segundo denúncia de KIO. O financieiro afirma que foron parar a cantas de
Prado y Colón de Carvajal. Aparecen unhas cartas do aristrócata dirixidas a altas personalidades kuwaitis, dándolles as grácias polo diñeiro recibido para
apoiar a Kuwait na Guerra do
Golfo. Esta correspondéncia leva o escudo da casa real. Colón
de Carvajal afirma que esas cartas son falsificacións.

sabíase,
como anunciamos
nestas páxina~,
que o Rei era
a úrtimjl peza
a mover por

Condee
De

Mário Cóñde e De La F\osa tamén
frecuentaron nun tempo á Família
Real. Durante unhas vacacións de
verán de hai catre anos, os medios máis monárquicos, comezaron unha campaña advertindo ao
Rei das suas amistades
perigosas. Desde aquelas Juan
Carlos deixouse ver moito menos
publicamente con determinadas
persoas, entre elas Mál:io Conde.

Antes e durante a intervención
militar no Golfo Pérsico, Kuwait
gastou miles de millóns para lograr a intervención, mercando
vontades de líderes políticos, pagando campañas costosísimas
nos meios de comunicación e falsificando incluso probas, como a
apresentación da própria tilla do
embaixador kuwaiti nos EEUU
como testigo da masacre dos
meniños da incubadora. algo que
nunca existiu. A axéncia americana que montou esta campaña cobrou 1o mil millóns de pesetas,
segundo recoñecia o seu responsábel nunha recente reportaxe
publicada por Antena 3.

De la Rosa comentoulle a numerosas persoas que chegado o caso faria abdicar ao Monarca. Tamén afirmou que estaba asociado
neste plano con Mário Conde a
quen visitou en várias ocasións
despois de sair os dous da cadea.
Os xomalistas Díaz Herrera e Isabel Durán publican en Diário 16
un extracto dun futuro libro non
que afirman que hai un chantaxe
contra o Rei por parte de De la
Rosa e Mário Conde. Nas emisoras de rádio sae a voz gravada de
De la Rosa facendo graves afirmacións neste senso. Desde hai
vários meses nas redacións dos
periódicos comentábanse xa as
posíbeis implicacións de Juan
Carlos en _negócios, relacionados
cos paises árebes e América Latina. Tamén se corría o rumor de
que poderia abdicar. Do libro de
Durán e Díaz desapareceu un capítulo titulado Os negócios do Reí.

O Estado español apoiou sen reparos a intervención militar, facilitando as bases aéreas e mandando barcos ao Golfo. A Casa Real
española mantén unha estreita relación coa maioria dos emires árabes. Juan Carlos de Barbón e a
sua família teñen diversos negócios máis alá da sua profisión real,
como sempre fixeron os distintos
monarcas; a raiña inglesa e ·a dinarmarquesa son das persoas
máis ricas do mundo. En épocas
de inestabilidade para as monarquias, .estes negócios sempre aumentaron. A Prado e Colón de
Carvajal únelle unha estreita relación con Juan Carlos de Barbón.

la Rosa.

-Ramón Tamames no seu libro La
Economía Española 1975-1995,
tala sobre os "créditos Fahd" de
Arábia Saudí a Prado y colón de
Carbajal, advertindo que podían
salpicar a altas institucións.
Na primeira 15 de mes de Xuño
salta o escándalo das escoitas
telefónicas a personalidades,
entre elas ao Rei. Dias despois,
Felipe González e cutres membros do se_u Gabinete receben a
Santaella, advogado de Conde e
Perote. Amaina o escándalo e
as escoitas ao Rei non son publicadas. En Setembro, Felipe
González denúncia que hai unha
conspiración contra o Estado.

As interpretacións
Estes son alguns dos. feitos. As
interpretacións. que se fan deles,
difiren segundo o bando político
no que se está situado. Para o PP
e a dereita e&pañola, incluida a
monárquica, non existe chantaxe
ao Estado. Estes episódios sé
son unha ''trifulca entre dous empresários". Segundo a sua teoria,
acompañada nun contínuo acoso
para que dimita o Presidente do
Governo,. González, hoxe, como
en Xuño, o que estaria facendo e
poñendo ao Rei por escudo para
enarbolar a campaña da conspi-

ración. Todo o que ocorre seria a
_causa do desgoverno do PSOE,
que até alentarian todas estas
operacións para salvar a González. De la Rosa e Conde serian
homes do PSOE. A dereita xustifi- .
ca as presións a González (porque ten cadavres no armário), pero afirman non admitir que acorra
· o mesmo coa Monarquia, cando a
Presidéncia do Governo é unha
institución democrática, elexida
polos españoles. El Mundo, un
dos abandeirados desta teoria,
contradise pois o seu director afirma nun artigo que "se tora preciso iria en auxilio dos colegas (autores do libro que desatou o escádalG) ratificando que o seu relato
ce.incide co que vostede (De La
Rosa) me contou a min. Durante
este tempo non deixou de seguir
engordando o rumor''.

Por parte do PSOE e do Governo
reafírmanse na existéncia dunha
conspiración na que tratarían de
implicar ao Rei. Detrás dela estarian Mario Conde e De la Rosa.
As presións irian dirixidas a lograr
paralisar o procesos que teñen
pendentes, tratando coas suas
chantaxes, por medio de información previlixiada, de obligar a intervir ás máis altas instáncias estatais ante á xudicatura. As entrevistas de González con Santaella
irian dirixidas a evitar este chantaxe ao Estado e, sobre todo que
non salpicase ao Rei.
O PP ataca a,González por utilizar a idea de conspiración, mentres creen que estes últimos
acontecimentos, que virian darlle
a razón a González pc:x:ieria facerlle subir moitos votos nas próximas eleicións. O PSOE considera
que, despois destas acusacións
tan graves contra Juan Carlos toda a presión da que dispurían
Conde e de La Rosa xa estoupou, polo que está rematada a
campaña de acoso ao Estado
que se viña planificando desde a
dereita máis ultraliberal e antinacionalista. Un único temor embarga agora á Moncloa e á Zarzuela:
sairán á luz cintas que implican á
raiña Sofía no tráfego de armas
cor:i Latinoamérica? Pensan que
despois ·da traca desta semana
xa non se atreverán.+

Atacan a Pujol pala sua relación co financéiro

De la Rosa entra na ca.ñpaña catalana
•A.E.

De la Rosa entrou con forza na
campaña catalana xa imersa na
recta final. Tanto socialistas como l,niciativa aproveitaron para
atacar duramente a Pujot pola
sua relación co financieiro. Non
se conforman con pedirlle ao
candidato converxente que aclare a sua relación con De la Rosa, senón que lle critican a Pujol
as relacións que tanto el como a
maioria dos integrantes do governo catalán, mantiveron coa
personaxe clave na chamada
cultura do pelotazo. Demándan·lle a "asunción de responsabili- ..
, .. ,..

·"

dad es políticas precisas". O
candidato de IC-EV, Rafael Ribó
afirma que Torrasj:>apel, unha
das empresas catalanas punteiras .foi vaciada por De la Rosa
coa complicidadé de Puj0I.
Pola sua banda o presidente en
funcións. da Generalitat deféndese de$tes ataques, recoñecendo que hoxe non voltaria a
calificar a De la Rosa como
"empresário modelo". En canto
as relacións existentes entre
CiU e oinxenieiro financieiro,
Pujol afirma que se recorreu a el
para que entrase en Port Aventura "xa qµe n.inguén quería fa-

cer o investimento necesário para salvar o proxecto".
Estes ataques entre candidatos
non esconden unha realidade:
todos os partidos están dispostos a pactar con Ci U se esta coalición non consigue a maioria
absoluta. Desde Esquema Republicana, Colom, poñendo como contradición principal a existente entre Catalunya e o Estado, afirma que non pode pactar
coas outras forzas de esquerda,
pero si se mostra disposto a
apoiar a Pujol, como xa fixera o
_ seu partido na primeira lexislatura, se precisase dos seus votos .

Tanto socialistas como populares tamén están agardando os
resultados do próximo domingo
para deseñar as suas estratéxias e non só no Principat, senón a nível de todo o .estado.
Máis no PP xa se está a talar
dunha posíbel remodelación partídária para despois dos comícios.
Vidal-Quadras o candidato converxente está a ser amplamente
contestado pola sua posición anticatalanista, que vai contra a estratéxia que desde alguns secta. res do PP lle pretendían inculcar
ao seu partido coa fichaxe de
Trias de Bes. Así, ao encentro de
~
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Fraga con Pujol, seguiulle logo a
auséncia do presidente galega no
acto de apoio ao candidato do PP
que lle realizaron .os presid.entes
autonómicos populares.
Do non apoio a Vidal Quadras
pasan alguns populares ao
apoio matizado ou máis explícito a Jordi Pujol. Asi o fixo o pasado Domingo Herrero de Miñón. e tamén os fundadores de
AP na Catalunya, Jase Maria
Santa Creu, ex diputado autonómico, e máis Eduardo Bueno,
que encabezou a candidatura
de AP ás autonómicas en Catalunya en 1984. •

DIAS
XOSÉ LOIS

HA PA LiNGüísrico
•A CIG toma
diversas
iniciativas
contra a
censura do seu
,
anuncio

.

Na negativa da TVG e da TVE na
Galiza de inserir un anúncio de
televisión da CIG motivou que
esta central sindical trasladase
unha denúncia ao Valedor do
Pavo. A lntersindical, que tamén
recorreu á via xudicial ordinária
e demando!J a intervención de
numerosos organismos, como a
OIT, a Comisión de Contidos
Televisivos do Senado, do
Comité de Empresa da TVG, do
Parlamento, das Asociacións da
Prensa, da Faculdade de
Xornalismo, do Instituto Galego
de Información, do Consello da
Cultura Galega e da Asociación
Pro Direitos Humanos, recalca
que o anúncio é de carácter ·
institucional e que non entra en
contradición cos Estatutos "
destes dous meios e recorda ·
que si foi admitida a. inclusión de·
espazos publicitários de
·
carácter relixioso oü filosófico.•

• ·O posición á
construción, dun
encoro no Umia
O proxecto de construción dun
encaro en Caldas de Reis, que
vai afectar a este concello e a
Cúntis e Maraña, está a provocar
as primeiras reacción de
rexeitamento. Unhas das
primeiras forzas que manifestou
a sua oposición foi o BNG, que
apresentou unha moción no
concello de Maraña en base a
que a única pretensión dos
promotores é instalar unha
central hidroeléctrica e non
subministrar auga dos concellos
do Salnés. Por outra banda,- a
moción asegura que a
construción do encaro "provocará
sérios problemas meioambientais, debido ao cámbio do
microclima da zona". A maiores,
foi constituida unha Plataforma
contra o encaro e o Sábado- .11
unhas duas mil persoas asistiron
a unha manifestación convocada
por esa plataforma.•

• Irregulares
eleicións
presidenciais en
Alxéria
As eleicións presidenciais do 16
de Novembro en Alxéria non van
ser libres. O Exército, que deu o
golpe de .estado apoiado pola
Franza contra o Frente Islámico
.de Salvación (apoíado polos
Estados Unidos), busca a sua

- • Xuíz:o contra concelleiros do
BNG de Ponteareas
Dous concelleiros do BNG de
Ponteareas han comparecer,
en xu ízo de faltas o 16 de
Novembro por unha
denúncia formulada por Xan
Carlos Ojea, director da
Rádio e Televisión
Municipal e xenro do alcalde
da localidade, Xosé Castro.
A acusación di que os
concelleiros ameazaron a
Ojéa "con mobilizacións de
masas contra a RTMP" e
alcumárono de "cacique,
fascista e chupón". Os
concelleiros· do BNG, que son
tres, ainda que neste caso
·
só dous deles foron
incriminados, negan as
acusacións e aseguran que
hai unha ciampaña de
desprestíxio que parte do

O aicalde de Fene
acusado de desordes
públicas
O alcalde nacionalista de. Fene, Xosé
Maria Rivera Arnoso, foi acusado polo
Governador da Coruña, Carlos Vacas,
dun presunto delito de desordes públicas por declarar que consideraba necesário que se endureceran as mobili.zacións para evitar que os estaleiros
galegas carguen ca peso da reconversión naval en benefício dos andaluces.
Rivera Amaso considera que a acusación é demencial e "máis ainda que
acuse un Governador Civil do PSOE, cuxo
partido é o responsábel da crise dos estaleiros galegas". Para facer as declaración palas que foi incrimidado, o alcalde
de Fene apelou á liberdade de expresión
e á sua abriga como alcalde de defender
os direitos dos viciños que o elixiron. •

PP.+

• Uri polisón
senegalés pede
asilo

lexitimación internacional através · Tribunal Superior". Oeste xeito,' o
dunhas eleicións presidenciais
- alto tribunal abre a posibilidade
que non só condena o F1s; tamén · de actuar penalmente contra o ·
a oposición non violenta, como a
presunto autor da
·
desobediéncia: Francisco
Frente de Forzas Socialistas,
chama ao boicot.• ' Vázquez, alcalde da Coruña.•

• · Comeza -a via
penal contra
.Paco Vázquez
polo topónimo _

• Insta á Xunta a
intervir na.
transformación
do leite

A instáncias do avogado qa
Mesa Pala Normalización
Lingüística, o 14 de NovembrÓ a
sección segunda da Sala do ·
Contencioso-Administritivo do
Tribunal Superior ditou unha
provindéncia que reitera a orde
de execución da sentenza que
se retire ao uso do topónimo "A
Coruña". Parellamente, o texto
da providéncia aclara que
"podando os feítos descritos ser
constitutivos do delito de
desobediéncia e téndose
efectuado oportunamente o
correspondente apercibimento,
remítase testemuña de
·
particulares do Fiscal-Xefe do

En vista da confirmación de que
Tabacalera xestiona a venda
.'_ das factorías de La Lactárea
Española (Le$a), unha das cales
está en Nadela, o Sindicato
Labrego Galega instou á Xunta
a que interveña .para evitar que
Lesa caía nas mans das
transnacionais e para tratar de
levar adiante do Grupo Lácteo
Galega, que desde h~i tempo
reclama 9 agro. Por o_utra
banda, o SLG quer·a
recuperación de Larsa para
completar un grupo industrial
que garanta unha
transformación do leite na Galiza
e o control da sua distribución.•

Un polisón senegalés,
Npjne Sall, que permanecía
retido nun barco no peirao
de Marin -sen a policia
permitir que fose asistido
pola Cruz Vermella e outras
orgaizacións de axuda
humanitária-, solicitou o
asilo diante da autoridades,
logo de que o avogado de
várias organizacións de
solidariedade conquerira
acceder ao interior do
buque para talar con Sall e
asesoralo sobre os seus
direitos. Fontes sindicais
indicaron que o polisón
. permanecia atado, pero o
.
Governo Civil de
Pontevedra negou este
extremo. +

•ACIAeo Pen~gonct non
pechan nos Estados
Unidos
Entre os-dous millóns de
funcionários
norteamericanos que
quedaron na casa sen
cobrar os seus salários, non
está o persoal da CIA nen do
Pentágono. A quebra que
provocou o veto dos
republicanos aos
orzamentos elaborados polo
pre~ idente demócrata Bill
Clinton , serviu para paralisar
a Administración e que esta
peche as suas portas, pero
os puntais da política
exterior norte-americana
contan con fundos dabondo
para intervir ao longo de
todo o planeta. Por outra
banda, as autoridades
estadounidenses non
explicaron .como, despois da
vitória sobre o comunismo,
o capitalismo non resistiu
este envite. •

• Recurso e debate
no Consello da
CRTVG pola
programación

A. IGLESIAS

•Manifestación pola
reindustrialización en Vigo
Unhas cinco mil persoas asistiron á manifestación convocada palas ccoo
. e a UGT en demanda da reindustrialización de Vigo, que- se celebrou o
Xoves 9 de Novembro e, que contou co apoio do PP e do PSOE. Traballadores do naval e de Alvarez compuñan o groso da · mobilización. •

Os conselleiros do BNG da
CATVG, Tareixa Navaza e
Francisco Garcia,
apresentaron diante do
Tribunal Superior de Xustiza
un recurso contenciosoadministrativo pola posíbel
ilegalidade da programación
televisiva. Esta non foi
aprobada por maioria
absoluta dentro do Consello
de Administración, medida
necesária para manter o
proxecto apresentado.
O Xoves 16 haberá un
Consello extraordinário no
que se debatirá a
situación. +

• A Galiza na cola na
ériazón de emprego
No mes de Outubro o paro medrou na
Galiza en 3.559 persoas , un 2%. Segundo as ccoo , "este dados veñen a
pór de manifesto que para nada se
avanza na lo ita contra o paro". A central
· sindical engade a esta porcentaxe feítos como a caída do emprego fixo e o
incremento constante dos expedentes
de suspensión de contratos de traballo,
algo que, para. o sindicato "resulta preocupante" e que "non ten nada de estacional , senón que responde a males estruturais da nasa economía". Ainda que
os dados oficiais revelan que a Galiza é
a segunda pala cola entre as comunidades criadoras de emprego, a Xunta fixo
unha leitura triunfalista e cadrou as cifras de xeito máis optimista: "o número
de colocacións rexistradas polo INEM na
Galiza medrou en Outubro un 25 ,88%
en relación ao ·mesmo mes do ano 1994
( ... ), mália o incremento do paro, máis
de 15.000 persoas a.toparon emprego
nos dez primeiros meses de 1995" . •

• O silenzo cómplice
da Shell nas
.,
execuc1ons en
Nixéria
A oposición á explotación petrolífera da
.Shell no território dos ogoni foi detonante
para a execución en Nixéria de nove activistas polos direitos humanos, que defendían á étnia frenté ás pretensións da Shell
e que foron acusados de asasinato, A acusación foi unha montaxe, pero a execución
non ·foi evitada e os nove activistas, entre
os que estaba o escritor Ken Saro-Wiwa,
deixaron de existir o Sábado 11 de Novembro. A presión internacional foi tépeda,
os Estados ocidentais retiraron os seus
embaixadores, pero as sedes diplomáticas
continuaron abertas e a Shell e as outras
multinacionais decidiron continuar no país
para repartirse a tarta do seu petróleo.•
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Q0}% PARA OS EMIGRANTES

A axuda aos emigrantes precisa de coordenaclón
.

.

.

~

.

ecartas-

Os concellos de Fene e C:orcubión ·interésanse
pola situación económica dos que marcharon
'

.

• ARANTXA ESTÉVEZ

As axudas aos
emigrantes xubilados e
pensionistas non
semel lan unha medida
imposíbel. Despois da
chamada de atención que
se deixaba ver na
reportaxe O O7% para os
emigrantes (ANT nº 699) ,
xa ~e dan a coñecer
posturas que ven factíbel
que Galiza interveña no
pago da seguridade social
aos emigrantes que teñe.n
que renunciar a ela por
falla de cartas. Alguns
alcaldes amósanse
dispostos a destinar unha
parte dos seus
presupostos a paliar a
miséria dos galegas en
América. Esta decisión
pode ser un revulsivo
para coordenar accións
coa Xunta e o Governo
central.
O alcalde de Fene, Xosé Maria
Ribera Arnoso, xa se amosou
hai tempo a favor de intervir
dende o país na situación dos
emigrantes. Parécelle unha interesante iniciativa que os concellos xoguen un papel nesta medida. "E apropriado que, neste
momento, se comece a tomar
conciéncia do problema dos
emigrantes máis vellos, de que
a xente saiba que hai persoas
vencelladas ao país que están a
pasalo mal", comenta.
Como xa explicabamos no número anterior, o problema máis
grave co que se atopa o colectivo de emigrantes en América é
o pago dunha seguridade social
que lles garanta a asisténcia
sanitária na vellez. Os responsábeis do Centro Galega de
Buenos Aires cantan como a
xente se daba de baixa por non
poder abonar a cuota que lles
garantía esa asisténcia. Tamén
cantan como teñen que ir a
buscalos a casa e c:jetectar per-

Emigrantes agardan, nos anos vlnte, as revlslóns médicas e pollclals na llla de Ellls (Nova lork). Todos os emigrados galeg_o s que se dlrixlan ao pais norteamericano entraban por este lugar, onde se xuntaban a polacos, Irlandeses, Italianos e gregos.

soalmente os casos máis graves de pobreza polos sentimentos depresivos e de vergonza
que teñen os homes e mulleres
maiores . O próprio centro non
ten recursos para darlle a asisténcia gratuita xa que canto
máis envellecen os sócios máis
costos ten esta institución. Máis
de cen mil xubilados e pensionistas galegas hai, agora mesmo, na capital arxentina.

Preocupacións
a título individual
As axudas asistenciais individuais da Xunta son poucas e
non chegan ás catro mil pesetas ao mes cando ter seguridade social , por exemplo, en
Arxentina xa custa oito mil pesetas. As privatizacións, neste
pais, incrementaron os impostas e os servizos pero mantive ron as pensións sen aumentos nos últimos tres anos.
Os alimentos suben e a xénte
ten · que formularse priori. da~

e~~~~~~:!~~\~ed~ºc~~~:ff~~~:an~fs~:f~~~~f:. ~~~eªrte Ansede,
~cretárlo :

Os concellos tramitan as solicitudes de pensións dos emig·rantes de xeito individual. Rafael
Mouzo Lago , do concello de
Corcubión, fixo un censo dos
emigrantes ainda vivos que sairon da vila, fundamentalmente
para Venezuela, e axuda a tramitar as pensións. Tamén en
Fene aténdense as peticións
destas persoas, tanto as que
están en América como as que
retornaron e teñen que facer
fronte ao papeleo adminis!rativo
para recebar uns cartas. "E hora
de que as admlnistracións traballen conxuntamente para trazar unha liña de acción forte
que poida respostar á ch?mada
que fan os emigrantes. E triste
de abando que, ao chegar a vellos, non poidan ter acceso aos
medicamentos e, tamén, que
nós, desde a mesma terra da
que eles marcharon, nos esquezamos deles", comenta Ribera
Arnoso, alcalde de Fene.

'\

A preséncia galega
na emigración é necesária
A sensibilidade dalgunhas persoas a título individual non é de
abondo. Maria do Carme Fidqlgo, deputada do estado de Bahia
en Brasil e nacida na Cañiza, puxo de manifesto, nunha viaxe a
Galiza, a dificultade de coñecer a
cantidade de emigrantes. A miséria no Brasil tamén lles afecta
e, segundo a deputada, son moitos os que están en difícil situación e non saben a que organismo dirixirse para solicitar axuda.
Non consideran que as institucións estean ao seu servizo.
A CIG tamén leva vários anos
traballando co colectivo de galegas espallados polo mundo, tanto na defensa dos direitos laborais nos paises de acollida como
nos problemas que se lle plantean aos emigrantes retorna.dos
especialmente á hora de atapar
traballo. Como sindicato, teñen
preséncia nos paises receptores
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As xornadas da emigración da
central, organizadas por primeira
vez neste verán, puxeron de manifesto que a preocupación polos
galegas de alá vai medrando. Non
tanto como a que se manifestou
por campañas no ámbeto do Estado como o O7% para o Terceiro
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da povoación descoñece ou non
se preo9upa polo problema. A
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comezar nestes dias unha viaxe
polos paises de La-tinoamérica.
Polo de pronto, xa son vários os
concellos que se prestan para botar unha mán aos que marcharon.
As iniciativas individuais son un
paso cara adiante pero os alcal-·
des eren que é preciso que todas
as administracións atendan á chamada e aporten cartas.+
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MEIOS DE COMUNICACIÓN

Xosé Ram.órl Pouscl
'A política autónómica de creación dun SisterÍla radiofónico en Galiza .fracasou'
canzan níveis
de audiéncia
moi altos. ·

•• CARME VIDAL

O congreso Comunicación
na Periféria Atlántica reuniu
en Compostela a algúns
dos máis destacados
comunicólogos europeus.
O necesário fortalecemento
da produción própria, ·nun
tempo de
internacionalización, foi
unha das conclusións ás
que chegaron os ·
participantes. 'O profesor da
Faculdade de Xornalismo e
ex-director de Radio Voz en
Santiago, Xosé Ramón
'Pausa, participou na
organización do congreso e
apresentou un relatório
sobre o sistema radiofónico
en Galiza no que fai unha
chamada de atención sobre
acrecente
desgaleguización das
ondas.·
A que se debe a progresiva
castelanización da r'ádio?
Fracasou a política autónomica
deseñada polos governos anteriores, por non ter exercido os
controis debidos. As esixéncias
que se puxeron á hora de conceder emi'soras eran que os
contidos debian afectar á realidade da zona, que un 50% da
emisión tiña que ser en galego
e provocar a preséncia da rádio
onde non habia. Nengunha de- ·
las se cumpriu. Das concesións
que se fixeron, en oito casos,
acabaron instalándose en grandes cioodes, deixando o valeiro
no sistema radiofónico daquelas
vilas para as que foran concedidas. Despois, ao incorporárense
ás grandes cadeas, deixaron un
tope máximo do 20 ou 25% para a programación local, polo
que agora ternos unha rede de
emisoras ·que está emitindo, en
grande medida, contidos alleos
ao seu ámbito. Ainda que se galeguizase ese total da producción territorial, estaríamos na
metade do exixido pala normati-

Non ten .xa qu·e
logo problemas o g_
a lego
para ser aceitado?

va. O galega aparece na rádio
sempre pala presión do receptor
e non do emisor.

A Hngua pode ser un factor
que condicione a escolla dos
ouvjntes?

Ningun, o que
acontece é que
se facemos un
producto moi
institucional como é o caso da
-R ádio Galega
ou incluso as
rádios comerciais que elaboran un grande
número de programas patrocinados, estamos
a facer unha ráA. PANARO
dio marta coa
que non se pode competir fronte ás grandes
figuras, a pesares de seren estas centralistas, con mentalidade antigalega ou políticamente
cuestionábeis pero que, no
fondo, venden un producto de
calidade.

O idioma é importante, pero vai
primar a calidade do produto. A
Rádio Galega non ten unha audiéncia máis baixa por ser en
galega, senón polo produto.que
ofereoe, pois ten programas,
como son os de futbol, que al-

Quere dicer que as subvencións están a producir programas radiofónicos de inferior
calidade?
O que si está claro é que o sistema radiofónico en Galiza se
está n'l.itrindo, en grande parte,
dos carto's públicos e non só a
rádio pública, senón tamén a
comercial. A rádio move neste
momento na Galiza 3.500 millóns de pesetas, deixando a
un lado as municipais. Directamente por parte da administración pública hai unha inxección
de 1000 millóns e, dos outros
2500, unha parte moi importante difícilmente cuantificábel
procede dos presupostos públicos, via fundamentalmente
Xunta de Galiza, Deputacións
e Concellos. Este aporte de
cartas públicos non sempre é
confesábel. Unha grande cantidade de programas patrocinados por institucións públicas
non son presentados como tales, o que implica certa deshonestidade, porque o público escoita un programa condicionado poJo interese das próprias
cadeas do mesmo xeito que o
faria-cun informativo.•
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Non ten sentido manter meios de co.municación públicos tan custosos
se non incorporan contidos galegos'
Compre facer fronte a uns
contidos que poden chegar a
ser en exceso internacionalizados?
Están séndoo xa neste momento, cando existe unha oferta de
practicametne douscentos canais de televisióo e rádio via satélite e só unha mínima parte de
productos galegas, entre outras
razóns porque só existe un canal de televisión feito aqui, no
que imperan os contidos norteamericanos. A produción própria dos meios galegas é mínima e non ten sentido manter
meios de comunicación públicos tan custosos se non incorporan contidos galegas. Coa
maior oferta, a producción pró- pria vai cair e iso agrávase cando non se están a desenvolver
os médios lo~is, dado que só
existen 28 emisoras municipais

e a televisión está limitada a núcleos de máis de 20.000 habitantes, con fracasos estrepitosos por falta de interese dos
mesmos concellos e pola auséncia doutro tipo de iniciativas.

As televisións e rádios locais
están a emitir· sen licéncia,
pode acontecer que cando
se regularicen sexan engulidas por cadeas comerciais?
Neste momento~· desregularización é de · tal calibre que as
emisoras. comerciais están incluso montando instalacións de
rádios locais co fin de que funcionen como comerciais. Algunhas, outorgadas a un colectivo profesional como é a
Asociación da Prensa de Lugo,
están emitindo program~ción
-comercial. Esta situación está
perxudicando ao próprio siste-

ma cunha saturación comercial
que impide que as emisoras
poidan sobrevivir.

Segundo a comunicación
presentada por Marcelo Martínez, a TVG está a reducir a
sua producción.

En Europa semella máis forte o interés pola creación
dun mercado que pola elaboración de produtos próprios.

Producir é moito máis caro que
emitir e segundo vaias reducindo os cartos vas ter que amino.rar a programación própria. No
O drama de Europa é ver cocaso da TVG pode estar tamén
mo nalguns paises o 90% do
ligado ao sistema de producmercado está en mans norteción escollido, dado que se
mantén unha infraestrutura de
americanas, mentras que os
persoal e médios en canto a
-produtos europeos non san
maior parte da producción se
apenas fóra. Os Estados Unicontrata fóra, sen que exista exdos non só introducen as suas
cesiva supervisión . Moitas veproduccións senón tamén a
sua mentalidade e ainda desces trátase dunha contratación
pois encontrámonos con que
a empresas con vinculacións
aqui se imitan as suas séries,
políticas. Neste congreso víronpero con pior calidade. A saida • se tamén exemplos · contrários,
deberia vir por unha produccoma o de Gales, onde se comción que responda ao carácter
pra todo botando man dun amcultural e social europeo, de alplísimo mapa de produtoras e
ta calidade.
se supervisa o proceso.•
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__XUNTA EPRIVATIZACIÓNS

·A reconversión silenciosa afecta tamén aos meios técnicos

A ·Rádio Galega recúrre aos, informativos

pregravados para suplir as caréncias de persoal
•M. VEIGA

Os actillis
tesponsábeis
daCRTVG
.pretenden
que a única
emisora en
galego que
sé escoita no
dial se
someta aos
crltérios de
rentabilidade
económica.

Francisco Campos, director xeral da Compañia de Rádio e Televisión de Galicia, semella destinad o a cumprir o trio papel
xestor daqueles directores da
División Naval do INI que en
1984 levaron ao desguace os
asteleiros galegos.
Desde que é o encarregado das
contas da compañia, os informativos da Rádio Galega nútranse
os fins de semana e festivos de
programas pregravados e reportaxes ihtemporais. O 12 de Outubro a única emisora que emite íntegramente en galega eliminaba
os informativos e mantiña unicamente en antea os botetfns horários de cinco minutos. O seguinte
día santo, que correspondeu ao
1 de Novembro, voltouse aos informativos de longa duración,
ainda que con programas gravados. Dérase con todo un claro sinaJ de por onde ian as intencións
dos rectores da compañia.

Cinco despedidos"
H

Coma nos asteleiros, o recorte
incide sobre todo no capítulo de
persoal. A pasada semana él direción anúnciou a "non renovación" de cinco contratos eventuais. Dous serán efectivos este

templa o catálogo de persoal na
delegación de Lugo e sostéñense, con contratos de autónomo,
labores como a corresponsalia
de Pontevedra ou a información
deportiva en Lugo e Vigo.
A desregulación realízase por
arriba, mediante contratos "aritísticos" e de colaboración, e por
abaixo, ao traversa de contratos
de aprendizaxe e de práticas,
nas etapas vacacionais.

Abandonismo técnico

mes e os outros tres a primeiros
de ano. Algúns dos traballadores afectados leva nove anos
traballando na Rádio Galega,
mediante consecutivos contratos temporais, o que, mália subvertir obviamente a legalidade, é
prática habitual na Compañia.
O cat$1ogo legal ·de persoal da
emisora establece a existéncia
de 109 postos de traballo, incluidos oito postos directivos. Esta

prescrición, regulada por convénio, cumpriase en 1990,. pero cinco anos despois, .só 85 empregados permanecen na empresa.
.. ..r•

•

Conde (10 millóns por .un guión)
e a Mariña Castaño, exposa de
Camilo José Cela. A Rádio Galega Gonta tamén cunha .extensa
nómina de '.'colaboradores" entre
os que. se contan Agostiño ·füxto ·
Seco ou Alberto Avendaño, correspondente da Rádio Galega
en. Dallas (USA), _
dos que non. se
fixerori públi_cás ·as retribucióris.

A política reconversorá ten a ·sua
antítese no coñecido pago de favores que a Compañia parece ·
sentirse abrigada a realizar periodicamente e que~ contriblie a un
incremento cuantioso do capítulo
de gastos. Exªmplos notórios fo- ._No entanto, seguen ain·da sen
cubrir as tres prazas que conron os pagos realizados a Alfredo
-

Desde hai vários meses a rede
de enlaces da TVG ten que ser
sustituida de cóte pola comunicación telefónica normal, en virtude dos numerosos fallos aa
mesma. O. alarmante -deterioro
técnico afecta tamén a várias
cabinas de gravación e mesmo
a micrófonos e .auriculares. Un-·
ha mesa de misturas ten fallos
Jrecuentes e outra non funciona.
Tamén están derramados os teléfonos dalguns dos estúdios e
non se utilizan os mini-disc.quf3 .
gardan as carátulas dos pºro~:fra.:. .
mas e os cortes musicais.
.'
Aos técnicos d.a Rádio Galega
aconsellot1selle non informar,
cando hai irregularidades nas
gravacións, 9e que se trata de ·.
problemas técnicos.•
'
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Monopólio real
do ha.s chisch

A liña defensiva do Deportivo non permitiu que os ataques do ·Celta resultaran efectivos. Na foto Sánchez e Ribera.

A. IGLESIAS

Coruña e Celta ao patadón
mentres o Compostela non baixa da nube

~

ambiente das gradas, o máis
destacado ·dun ·derbi aburrido
•A. ESTÉVEZ

na antes, fixera o Espanyol para _ a posíbel ofensiva do Celta e, ao
vencer á equipa coruñesa.
mesmo tempo, queria garantir o
empate. Que pensaria Arsénio
Chovia e ia un trio que
Sem.p re se comenta que nun
lglésias, presente no palco de
quitaba o acougo. O
derbi, como o galego, o xusto é
Balaidos, ao que se lle achacou
Sábado, a inesperada
un reparto de pontos: Pero a
a sua falla de aspiracións para
competición non vai por ese caformar unha eqúipa campiona?
baixada das temperaturas,
miño. Diferentes tempos corrian
Cando rematou 6 énfase dos prifixo que moitos afeizoados
para o Deportivo cando se enmeiros minutos, o público decafrontaba ao Celta en anteriores
quedaran na casa. Pero,
touse de que, salvo un milagre,
tempadas. A sua superioridade
non ian Ver goles. Mália os esainda que diante da
non era cuestionada, fose cal far
forzos, nengunha das duas equitelevisión se está máis
o resultado. Agora, desmarcánpas era quen de sair con claridadose na táboa
de do médio do
quente, máis de vinte mil
dos pastos de
campo.
persoas preferiron as
cabeza, nunha
gradas de Balaidos, onde
décima posiUns douscentos
ción
que
non
siareiros
da peentre berros e brincos, ian
casa coa caliña Riazor Blues
apañándose. O campo non
dade do conchegaron cando
o partido xa leestaba cheo e o certo é que xunto, analisando xogador por
vaba quince mimais de un arrepentiuse de
xogador. Fr-an,
nutos de xogo.
ter pagado entrada tras ver
mália pelexar, e
As ·provocacións entre eso resultado final. Sen goles, Bebeto fallaron
e a equipa non
tes e os inte o encontro amosou a falla
funcionou. Nagrantes da peña
da que ver co
Celtarras foron
de ideas das duas equipas.
paso do Atlético
·mais
contínuos,
No Celta é costume, no .
de ~Maqrid por
non pasaron
Deportivo non. Semella _que Balaidos que,
das palabras.
sen facer o partido da sua vipa,
Entre outras causas, porque non
este é o ano do
mareou aos xogadores do Celta
se escoitaban, ao atoparse uns
Compostela.
e amosou porque están de prinun extremo do campo e outros
meiros na clasificación.
noutro. Cada vez , o enfrontaO empate foi para alguns xustifimento dialéctico, ponse máis dicación de abando para aborrirse . Da equipa vfguesa, hai que refícil. O grande despregue policial
e para outros motivo de. festa paseñar a fuxida do soño creado
evita un simple cruce de·olladas;
pola goleada ao Albacete. Fer- , os siareiros da Coruña chegaron
ra esquecer a auséncia de goles.
A megafonia lembraba a festa do
nando Castro Santos ten que toco partido comezado e marchá· fútbol galego, dende O gato até
rear co que hai. Calquera que . ronse dez minutos antes de que
mirara o encontro do Sábado,
Pausa, pausa soaron no estadio
rematara. Non houbo autobuses,
calificaria como o mellor xogador
vigués, mentres a xente facia os
tiveron que marchar a pé, baixo
coros. Os siareiros celestes máis
ao centrocampista Gil, que proa chuvia, até a estación de tren.
optimistas daban por segura untagonizou o tiro á porta máis pe- .
ha vitória; outros, máis realistas,
rigoso para Liaño. Di bastante
A rivalidade entre as afeizóns
eran conscientes de que o Dedunha equipa que, tarde tras tar:
continua pero, ao evitarse enfronportivo non ocupa a posición que
tamentos, serve para· que se imde, o home quemáis se esforze
lle corresponde na táboa e que
sexa un veterano de trinta e cinpliquen máis coas suas equipas e
habia que evitar que se adiantara
no campo
para facer dos estadiós auténtico anos. o que se
no marcador.
é, fundamentalmente, un grupo
cos fortes onde a presión deses- ·
de homes sen ilusión que, cada
tabiliza á equipa contrária. Os beEsperábase máis desta nÓva
vez, se alonxa máis dunha afeirros tamén serven para facer reietapa do Celta e da indiscutíbel
zón que se desprazou a Madrid
vindicacións máis alá do ámbeto
calidade do Deportivo. Nen Bepara conservar a categoria. e a
extradeportivo: siareiros dun e
beto, nen Fran tiveron a sua tarprofisionalidade dos xogadores.
doutro lado proclamaron 0 seu
de. Non houbo perigo ofensivo
sentimento nacionalista. Adepara a portería de Prats agás un
Atentos a todo,
máis , penduraban en Balaidos,
menos ao fútbol
pancartas que aludían á progresitiro a balón parado de Bebeto,
que deixou ver a seguridade do
va privatización da sanidade gaP;>rteiro céltico e deteu momenCon cinco xogadores nas liñas
lega. Os campos de futbol poden
acoller todas as protestas, sobre
taneamente o corazón dos afei-. defen_siv~s , ~ópez Re~arte , Pazoados .. O Celta tampouco souco, DJukrc, Ribera e V1llaroya, o
todo cando un derbi resulta tan
bo presionar como, un_t:ia _sgma- .. - esquema ,de ,J.6 Toshack temía __ decepcionante. + .

'A falta

de ideas no
campo non fixo
decaer os ·
ánimos dos
siareiros de
ambas equipas"
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- O Observatório Xeopolítico dos Narcóticos (OXN) entregou a
Unión. Europea un informe que situa a Marrocos como primeiro
exportador mundial de haschisch e á Coroa como centro do
negócio, segundo µnha información que publica o diário
xermano Dm TAGESZEITUNG. "Altos representantes do Estado
aparecen como padriños ou sócios da organización que ten a
exclusiva de produción e comercialización do cannabis. O
informe da OXN inclue uriha lista de personalidade implicadas
entre as que destacan dous membros da família real, dous exministros e un deputado. A relación complétase cos nomes de
vários presidentes de cámaras de comércio locais, de directivos
de sociedades, de alcaldes e de deputados. O cultivo do
cannabis ocupaba no ano 93 arredor de 74.000 hectáreas (máis
da met?de da província de Pontevedra), e 200.000 labregos no
país do Rif. A terra adicada ao cannabis duplícase en Marrocos
cada dez anos. Despois de Hassan 11 anunciar unha Guerra á
Droga no ano 92, nengunha medida foi tomada polo governo
para limitar o cultivo ou a exportación". O informe da OXN sinala
que o tránsito cara Europa faise sobre todo en camións de
grande tonelaxa, baixo o nome de empresas coñecidas .+

O prezo de Maastricht
"Como outros paises comunitários, España, que preside neste
semestre a UE, ~stá a pagar o prezo social dunha submisión
servil por demais aos sacrosantos critérios de converxéncia
impostas polo tratado de Maastricht", escrebe lgnácio Ramonet
no LE MONDE DIPLOMATIQUE. "España aparece coma a nación
doente da .Europa e isto non presáxia nada bon no intre no que
medran no seu seo os dous nacionalismos (o centralista e o
separatista) que nos dous últimos séculos se enfrontaran ben de
veces". Ramonet situa no 86 o comezo da decadéncia do
Governo de Felipe González: "Despois da perda sucesiva das
europeas e as municipais, González veu como caia a sua aura de
líder carismático e viraba no alvo de todas as críticas . Por que? O
custe da entrada na Europa foi alto demais. Produciuse a
hecatombe se sectores enteiros da economía, coma a pesca, o
gado, o leite, os estaleiros, a siderúrxia, o carbón etc. Un 22 por
cento da povoación está no paro e oito millóns de cidadáns viven
por baixo do límite da pobreza. A isto hai que engadir a enxurrada
de revelacións que implican a importantes dirixentes do PSOE,
sobre todo o informe dos GAL, o grupo antiterrorista que nos
anos 80 asasinaron a trinta militantes independentistas bascos".

A OTAN nos Balcáns
Bill Clinton escrebe no semanário NEWSWEEK sobre a situación
nos Balcáns. "Corresponde a Norteamérica continuar esta
iniciativa de paz, xa que grácias aos mediadores dos Estados
Unidos ternos finalmente un armistício e os princípios básicos
pa_ra un tratado. Bósnia será Estado independente, cunha
asignación territorial acaida, eleicións libres e governo
democrático. Con todo, son moitas as dificuldades por supera~
antes que cheguemos a un acordo. Se acadamos a paz,
corresponderálle á OTAN asegurala e, tendo en conta que
Norteamérica é o país dirixente da OTAN, os Estados Unidos
deberán intervir no proceso. Só unha OTAN experimentada
forte e resolutiva pode asegurar aos bósnios o espazo que lles
compre para se reconciliar e emprender unha nova vida. Se os
Estados Unidos renunciasen a cumprir a sua parte nunha
misión da OTAN, o resto dos sócios do tratado poderian
renunciar a intervir na Bósnia. Por este camiño, estragaríamos a
paz tan duramente gañada na Bósnia, perdería forza a OTAN, a
peza cl~ve_da seguridade de Norteamérica e da Europa Unida,
e correna riscos o liderazgo dos Estados Unidos na Europa".+

AECONOMIA NA u~

O ~gro Salego está atrasado por falfu ·d e persoas

capacitadas,·segundo Gonzalo.Ferrlández
·,

tanto ou máis contundentes que
en ocasións anteriores.

•C.V.

Pa~a Gonzalo Fernández,
que veu de Madrid a
apresentar La economía
agraria gallega en 1994, o
problema da falta de
rendabilidade do agro
reside' na auséncia de
"persoas con capacidade".
O autor sinala que non
encontra razóns para
afirmar que sexan válidos
os coñecementos
empregados até agora na
Galiza porque "se
caracterizan pala .
irracionalidade" e indica
que é necesário facer
cámbios radicais tendentes
a "incorporar os
coñecementos económicos
aos rendimentos por
hectárea non por cantidade
de produción".

Após da edición de case unha
vintena de informes do mesmo
signo, é a primeira vez que este
controvertido economista se
presenta sen o patrocínio do
grupo agroalímentário Coren.
Esta vez foi arroupado polo diário económico madrileño Expansión. As suas opinións foron

Os elementos primordiais á hora da modernización do agro
serian, segundo Fernández, a
cultura e a formación dos recur- ·
. sos humanos que na actualida-·
de constituirían un freo ás posibilidades de desenvolvemento.
Para este economista, os galegos non son quen siquer de
"aproveitar as axudas que ofe.rece a PAC ~ as distintas políticas nacionais e rexionais". A
pésima situación do agro viria
dada de xeito sobranceiro pola
falta de preparación dos seus
protagonistas xa que "un 99,3%
dos responsábeis das explotacións teñen coñecementos unicamente baseados na expeñéncia práctica e un 69% cantan
can máis de 55 anos co que se
da un alto grao de desprofesionalización".

Coñecer
a Política Agrária Común
Oeste xeito rexeitou tamén calquer tipo de axuda á comercializacióA argumentando que "unha
,· política que apoie actividades·
non rendíbeis é contraproducente e aplicar medidas de apoio á
comercialización case sempre
leva ao fraca·so". O economista
resaltou a necesidade de coñecera PAC e saber as axudas ás
que se pode acceder como medida prioritária para o agro, a
pesares de recoñecer que a
aplicación de políticas de cotas
e a protección dos produtos non
servira para aumentar a renda
dos labregos. O 27% de emprego agrário situa ao país, segundo Fernández, nun alto índice
de subdesenvolvimento e colocou no 10% d·e ocupación no
campo a taxa que marca os límites dos paises desenvolvidos.

Gonzalo Fetnández avoga por
Nos datos do estudo, publicado
acometer unha macroinvestigaen colaboración co diário econóción co fin de averiguar a situamico Expansión; contabilízanse
ción do mercado agroalimentá- · 246,6 mil agricultores e un excerio internacionalizado e de acordente de emprego agrário de
de con isto das actitudes produ161,2 mil ademais dunha perda
tivas galegas. "O mercado agráde emprego en Galiza de 327 ,8
rio galega até agora produce o
mil no periodo entre o 1975 e o
que quixo a natureza", sinalou
1994. Para Gonzalo Fernández o ·
referíndose ao feíto de que dos
crecemento da renda por habitan100 cultivos que se desenvolte da povoación- agrária depende
ven na Galiza, 50 son rendíbeis
"en tanta ou maior medida do
e nestes é onde hai que centrar
descenso desta povoación que
a producción agrícola deixando
do crecemento da Renda Agrária
á marxe aqueles outros que tratotal e isto é asi pelas limitacións
dicionalmente se veñen dando
impostas tanto polo médio físico
no país.
como polo mercado".+

Galiza perdeu ~27.000 postos de traballo no agro nos últimos 20 anos. A. IGLESIAS

P.ACTOS MUNICIPAIS

O alcalde de Santiago rompe o pacto entre o _seu partido e o
Despois dunhas longas negociacións e cando xa os representan tes de BNG e PSOE
elaboraran un documento programático para a governabilidade do concello de Santiago ,
Xerardo Estévez disolveu o pasado Luns dia 9 a mesa de negociacións. O alcalde argumentou diante dos concelleiros
do BNG que nunca aceitaría
cogovernar con eles ao tempo
que anunciaba a sua intención
de facelo en minoría como

anunciara ao saber que tiña
perdida a maioria absoluta.
Para a voceira do BNG, Encarna Otero, a actitude de Estévez,
de quen di que nunca tomou en
verdadeira consideración a mesa negociadora, "está condenando á cidade a unha situación
de inestabilidade permanente
contra o que viña reclamando a
povoación". A concelleira nacionalista sinala asimesmo que
Compostela é o único concello

da Galiza onde non foi posíbel
un acordo entre nacionalistas e
socialistas e iso é debido á "actitude personalista de Xerardo
Estévez que se nega a un pacto
cando a existéncia dun documento elaborado daba xa conta
de que era posíbel o acordo".
O alcalde de Santiago canta
agora con chegar a pactos pontuais co BNG e a PP eomo sinalara antes de comezar as negociacións e para iso advertira xa

B~G

no concello que se mostra moito
máis dócil". ·Até ese momento o
portavoz do governo municipal,
Bugallo manifestara en repetidas ocasións a posibilidade do
acordo para o que xa se aprobaran propostas conx1.mtas.

aos concelleiros nacionalistas
de que "tiña que ter abertas as
mans
para
pactar
cos
populares". O cámbio de actitude de Xerardo Estévez pro9uciuse , segundo os concelleiros
do BNG, depois de que tivese
desenvolvido unha entrevista
con Manuel Fraga celebrada hai
semanas -única desde que comezaran as negociacións- e nesa altura Encarna Otero apreciou tamén "un cámbio na própria actuación do grupo do PP

Sobre Estévez pesa segundo
Encarna Otero "o medo ao PP e
aoque poida pasar co Consórcio tanto desde o governo da
Xunta como despois das próximas eleicións xerais''.. •

CAMPAÑA CONTRA AMILI OBRIGATÓRIA

Un insubmiso galego entra na cadea despois de ter sido aprobaé:lo o novo Código Pena~
•C.V.

O mozo Xosé Luis Cabanas entrou o pasado Luns no cárcere de
Bonxe para cumprir condea por
insubmisión despois de que o novo Código Penal, que modifica as
penas por se negar a cumprir o
servizo militar e a prestación so.cial siJbstitutória, tivese sido aprobado nas Cortes de Madrid.

.

Uns cento cincuenta mozos
convocados por Galiza Nova co
apoio da asociación Corneta
Obxecta concentráronse diante
do cárcere para mostrar a sua
.. .. or¿q~i~Lón,. ~ ~ecisjqf1 pp. )\U iza d!3.
. Vilalba de riori atender éio' recur:

so de apelación apre.sentado
polo insubmiso e dictar auto de
procesamento segundo a sentenza pela que Cabanas fora
acusado a cumprir 2 anos, 4
meses e 1 dia de prisión.
Na mobilización de Bonxe estiveron presentes o deputado do
BNG de Lugo Emilio López, _o
deputado provincial, Cosme
Pombo e vários concelleiros nacionalistas que anunciaron a
apresentación de diversas iniciativas tanto n·a Deputación como
nos Concellos. O secretário xe. ral de Galiza Nova, Bieito Lobei. ra co.nside~a ao r~speitp que
, "este' tipo de· causas son·ihasu-

mibeis desde o ponto de vista
gue na cadea en réxime de terdemocrático o mesmo se pode
ceiro grao.
falar de represión sobre os
membros de Galiza Nova, xa
Avenida da lnsu&misión
que os tres últimos condeados
foron da nosa organización". Lo- ·Ademais da concentración en
beira sinala que no canto desta
Bonxe, a entrada na cadea de
actuación se esperaba "que os
Xosé Lois Cabanas respondeuse
xuices fosen respetuosos co escon vários actos celebrados en
píritu da nova lei". Neste sentido,
todo o pais. En Compostela unha
Cabanas antes de entrar no cárconcentración na Praza de Galicere de Bonxe dirixiuse aos moza convocada polos colectivos
zos e mozas ali concentrados e
Rompamfilas e Estudiantes Anti. manifestou que quería ser o últimilitaristas ped.iron a liberdade
rna insubmiso que entrara en
para os dous insubmisos presos,
prisión. Nesta altura, na Galiza
mentras que na Coruña un grupo
ademais de Xosé Lois Cabanas,
de mozos de Galiza Nova camo insubmiso e membro de Galiza
biaron cunha pancarta o nome
Nova, MigueWAnxo 'Al:Jraírá se: · ' tia' AVértida do'.E5<ército~ por Ave-

nida da lnsubmisión ao Exército
Español reclamando asimesmo a
imediata posta en liberdade dos
insubmisos galegas.

1:.'

Gali:~a Nova vai convocar proxi- ·
mamente unha manifestación
en Lugo e desenvolverá tamén
unha série de charlas co insubmiso Miguel Anxo Abraira ao
tempo que editará material gráfico co lema "Liberdade aos insubmisos galegas". A organización da mocidade do BNG estase a dirixir tamén a diversas institucións, organismos e persoas
a título individual co fin de recavar apoios para os insubmisos
'ph~~os. • u ' '· ' ' ' ' =-, ' ·

Ihformes e aseso ria
MANuELCAo

HERMO

UN MANANCIAL
CHEO DE ~ VIDA
MA.NuELDms
"Esta.mas a crear un manancial cheo de vida .
Mediante accións concretas:
a formación dos traballadores,
a promoción da muller,
o fomento do einprego,
as reivindicacións laborais.
Estamos a crear a fo.rza do sindicalismo galega"
Confederación Intersindical Galega. (CIG)

lsto é o que dí, simplemente, o ánúncio da discórdia. Unha voz en off, co texto que encabeza este
artigo, acompaña as fermosas imaxes dun rio. Azul.
Música de violíns. O logotipo da Central Sindical.
Verme/lo. Así rematan vinte custosísimos segundos
de publicidade institucional positiva que debería ser
emitida nas televisións públicas desde o pasado día
21 de Setembro e nos programas de máis audiéncia, prime time, seique'din os entendidos.
O Spot vai dirixido ao conxunto da sociedade galega, aes sectores da mesma non vinculados directamente ao sindicalismo nacionalista e ten, por
obxectivo último, publicitar o que os profesionais
da comunicación definen
como imaxe de marca
- - - - - - dando conta das accións
cotiás do noso modelo sindical proprio e que, lamentabelmente, non aparecen
recollidas -habitualmente- nos rnédios de comu. nicación. Ese día a día do
noso traballo que explica,
entre outras cousas, o nacemento' e a consolidación
na Galiza dunha Central
Sindical propria, co carácter de máis representativa,
tamén, no conxunto do Estado, caso inédito no mundo, agás Quebec ou Euskadi, que saibamos:

do Obradoiro, cañdo non quixo ser Praza de
Orrente, ou a de delegados e delegadas sindicais
dó pasado 14 dé Xuño, tamén en Compostela,
cando xa o conflicto dos mariñeiros do Morrazo tiña estalado coa súa carga de gravidade e desesperación, fixeron saltar as alarmas do Poder.
Ocultar a realidade. Criminal izar as··loitas. Mirar
para outro sítio. Agardar a que estampe ainda que
sexa a custa de liquidar, por obra· e gracia da UE e
do Governo Central, da incompeténcia da Xunta,
os nosos sectores produtivos máis básicos e estratéxicos. En definitiva, asumi·r resignadamente
as hipotecas donoso futuro como Nación. Capitular. Ese é o triste papel que escolleron algúns
nesta conxuntura.
A CIG non pode compartir esta actitude.· Efectivamente, puxemos o dedo na chaga, metemos o dedo
no ollo. Sometemos á consideración da nosa socie- .
dade o que está a pasar realmente. Mobilizámonos.
Apagamos o botón do virtual, da Galiza no país das
marabillas, do Xacobeo e as festas, das inauguracións e as viaxes "de Estado" .. . e apareceron, nidiamente, as insufribéis car-

-

-

-

-

'Os votos do PP no
Consello de Administración
da CRTVG e a
sorprendente abstención
do ·PSOE sentenciaron.
Mesmo·violentando
dereitos e liberdades
fundamentais"

. Pretendíamos contrarrestar, na medida do posibel, ·
non sempre se pode, unha
impenitente campaña, de
cerco e de acoso informativo, que desde determinados médios de comunicación se vén propiciando contra do sindicalismo galego e, por engadido, contra todo o ·nacionalismo
político, precisamente agora cando as expectativas
medran sen pausa. Unha campaña orquestrada e
,promovida desde o partido governante en Galiza
con insistente eco entre determinados columnistas.
Até tres editoriais nos últimos cinco meses, reiterados comentários, artigos, declaracións públicas,
pólvora de repetición, entrettistas ... todo ao servicio
dunha causa indigna: satanizar e cr~minal izar ó sindicalismo galego e as súas actuacións utilizando
calquera escusa para arremeter- contra dos traba-·
lladores, contra da CIG e o_s seus dirixentes.
As hemerotecas gardan, para sempre, o testemuño desta infámia. Coincide co maior protagonismo
social do noso sindicalismo fronte da pasividade e
"atouciñamento" do sindicalismo estatal , en palabra, certamente afortunada, de Nicolás Redondo.

As sociedades democráticas modernas son enormemente compJexas. A libertade e autonomía dos axentes internos e externos
exercida no marco dun sistema económico cada vez máis internacionalizado suxeito a un continuo proceso de innovación tecnolóxica e social configura un sistema dinámico con múltiples
decisores, conflitos e solapamentos. Coñecer a sociedade en
xeral e os aspectos económicos, en particular, resulta primordial
para deseñar alternativas realist~s . viábeis e positivas.
Nese sentido a abondosa información estatística, a publicación
de informes por parte dos diversos axentes políticos, económicos e sociais é unha condición necesária para o exercício responsabel da actividade política e social.
Máis, mentras os axentes decisorios que defenden intereses proprios teñen incentivos para recabar informes aos asesores, existen determinados intereses sociais colectivos que alguén debería
representar e defender cun certo grao de independéncia. Este nivel de asesoramento tropeza coa auséncia de incentivos polo
que é necesario un acordo social que facilite a elaboración de informes de interese colectivo realizados con indepehdéncia de critério e con total autonomía dos procesos eleitorais e das coalicións guvernamentais. Nas sociedades democráticas avanzadas
son moitas as institucións políticas e non políticas que realizan
labores de información e asesoramento de interese colectivo.

comas que nos matan
diante da atonía e compracéncia institucional.
O anúncio televisivo da
CIG, neste contexto, non
era políticamente soportabel. Os votos do PP no
Consello de Administración da CRTVG e a sorprendente abstenéión do
PSOE sentenciaron. Mesmo violentando dereitos e
liberdades fundamentais,
como a sindical ou a de
expresión, e nun medio
de comunicación público.
Publicidade "política, relixiosa ou filosófica". Cabe
maior cinismo?

Publicidade política son as
reiteradas e aburridas campañas institucionais da
Xunta do PP. Publicidade filosófica pode entenderse ·
a campaña "somos iguais, somos diferentes". Publi~
cidade relixiosa é o lamentabel anúncio do xogador
Donato do Deportivo e a súa perniciosa secta, por
poñer un exernplo de cada.
Qué dicir das "longas noites sen dormir" a base de
xenebra, das perigosa~ manobras dos coches de
16 válvulas, do sexismo, da incitación á violéncia
que denúncia a Comisión de Contidos Televisivos
do Senado ou as numerosas queixas das asociacións de consumidores. esas sí que violentan a
Norma 5 do estatuto da RTVE!!!
Pelexaremos. En defensa de dereitos elementais.
En protesta contra da censura, polo acceso das organizacións sociais aos médios públicos, contra _do
progresivo estreitamento do marco de liberdades e
porque estamos armados, ate os dentes, de razóns.
Estamos a crear un manancial cheo de vida .. . +

Efectivamente, a chamada "guerra do fl etán", a
impresionante Manifestación de:Madrid, protagonizada cáseque en exclusiva pola CIG, e a posterior

Días atrás o Consello Galega de Relacións laborais presentou o
"Informe sobre a situación sociolaboral da Comunidade Autónoma Galega" para o ano 1994. Hai que agabar aos impulsores e
autores do mesmo pota continuidade desta iniciativa e pota profesionalidade e independéncia coa que elaboraron este Informe
fundamental para entender e buscar solucións á problemática social e laboral de Galiza. Este evento é para nós unha mera disculpa para reflexionar sobre a necesidade que supón para a elaboración, deseño e aplicación da política económica nunha sociedade concreta o contar con institucións que realicen labores
de información e/ou asesoría para os colectivos, axentes e grupos particulares pero tamén para a sociedade no seu conxunto.

MANuEL Oros é Secretario de Comunicación

da Executiva Confedera! da CJG.

---------------'E
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necesária a elaboración de
informes de interese colectivo
realizados-.c on independéncia de
critério e con total autonomía dos
procesos eleitorais"

Até a criación das institucións autónómicas non abondaban en
Galiza institucións que realizaran funcións de asesoría específica
e centrada na nosa terra. Aos impedimentos derivªdos da restricción política franquista haberia que engadir a escasa vitalidade
da sociedade civil galega enfeudada ao oficialismo centralista. A
consolidación da Xunta de-Gal iza está a favorecer a criación de
organismos, institutos e consellos que, ao menos, elaboran un informe das súas actividades no seu ámbito de actuación. En matéria económica existen iniciativas positivas de equipas universitarias, organismos autonómicos, organizacións sociais e políticas, entidades semipúblicas e empresas privadas que dan conta
da realidade económica e social e da súa evolución.
O coñecemento dunha realidade sempre diversa e contradictoria é
prévio a calqueira tipo de transformación que se promova. Por iso
é fu ndamental contar con informes detallados e de boa calidade
representativos cfos irít'eresésAprivados e colectivos donoso país.•

Xesus .Díaz, Secretário nacional de ccoo de Galiza
'O acorde do naval é o mellar que se podia l·ograr'
•M. VEIGA

Os lazos de CCOO coa
UGT están claros, mália a
competéncia eleitoral
entre ambas centrais.
Outra causa é a CIG á
que acusa de ter roto a
unidade de acción
sindical influida polo
ascenso do Bloque.
Xesús Diaz, máximo
responsabel de CCOO,
defende o acordo asinado
no sector naval e 'critica, a
partes iguais, á Xunta e
ao governo de Madrid.
Se estlvese na sua man que
faria para mudar a situación
de Galiza?
En primeiro lugar, modificar o
carácter dos presupostos. Terian que ser máis expansivos.

A Xunta di que non hai cartas.
Se non hai investimentos o país non pode sair adiante. Cos
orzamentos actuais reducíronse nun 20%. O aforro haberia
que facelo neutros cap ítulos.
Por outra parte , teriamos que
ser máis ambiciosos na criación de infraestruturas , deseñar unha política industrial e
realizar en Galiza os procesos
produtivos completos , caso do
papel en Pontevedra, onde hai
unha celulosa, dos relacionados coa madeira , etc. O que
non pode ser é que, polo feíto
de que a iniciativa privada seña feble , vaian á desfeita empresas , como Alvarez ou Picusa, que podían resultaren ren tábeis .

Tamén o governo central ten
responsabi l ldades.
Si, si. Claro. Non hai máis que
ver que o tipo de interés oficial
en España está ao 9,25%, un
dos máis altos da Unión Europea. Ou os orzamentos xerais
que son restritivos e mesmo
discriminatórios para algunhas
comunidades, caso da nosa. A
famosa débeda histórica que
se lle debe a Galiza segue sen
ser compensada. Ah! E, en terceiro lugar, hai que ter en canta a pouca presión que o governo español realiza en Bruxelas na defensa de sectores
básicos como ó lácteo ou a
pesca.

Como valora a mobilización
do pasado dia 9 en Vigo, convocada por vostedes e máis
pola UGT?
Coido que foi boa. Xuntamos
unhas dez mil persoas qüe non
está mal.

Alí berrábase: Vigo sen naval; ruina total. Non é un
pouco contraditório, toda vez
_· que veñen de asinar o acordo do naval?
Non, non. Non asteleiros priva-

dos non hai nengun
tipo de acordo. Ese é
o problema .. Os traballadores que berraban
iso eran de Freire,
Santo Domingo e Vul- ·
cano. O acordo nos
asteleiros públicos foi
bon para o que se
podía agardar. Freamos as pretensións
iniciais do governo.
Barreras non será privatizado e Astano
mantén as reparacións. Tamén foi importante o que se
conseguiu sobre o rex uvenecemento dos
planteis de persoal
que hoxe teñen unha
idade média moi alta,
próxima aos 50 ano.s.
Agora démoslle entrada aos aprendices.

Pero prolóngase a
proibición de que
Astano contruia buques . .
Non . O acordo non inclue nengun apartado
sobre iso . Ademais,hai que ter en conta
que o governo queria
suprimir o asteleiro de
Sevilla. Desde unha
perspectiva estatal,
non podíamos sair
nós a dicer que Astano tiña que volver a
construir. lso non quita que , desde aqui ,
desde Galiza, manteñamos as nosas exixéncias.

Críticas ao PSOE
Dá a impresión de
que, nos últimos
tempos, moderaron
as suas críticas ao
PSOE. E non o digo
porque na mobilización de Vigo houbese unha pancarta
deste partido.
Tamén estaba o alcalde que é do PP. Se alguén
despois de que eles anunciaQue valoración fai dos resuldi que coincide con nós, non lle
sen a do dia 25.
tados das eleicións sindicais?
irnos quitar de que asista. Pero, en todo caso, é falso que
Para nada. Todo o que estaPrefiro non talar dos resultanon critiquemos ao governo
mos a dicer xa figuraba no nodos, en canto non teñamos os
definitivos. Dixeso informe aos
central. Vímolo facendo desde
hai anos e hai tempo que pedi- · parlamentários
mos iso ao prinmos a sua dimisión. Así non se
de hai várias secípio e seguímopode seguir. Non é presentabel
manas. Os actos 'As .nasas
1o a manter. O
en Europa que un governo
que se celebran
que máis celebro
· é que esteñan a
mobilizacións
continue cando o parlamento _ ·xa estaban prelle rexeitou os orzamentos e . vistos desde hai
piques de remanon ·están
tempo. · Outra
con toda a série de escándalos
tar, porque son
que está a haber e o ambiente
quincé meses de
cousa é que se
influidas
que se ten criado.
esforzo económiretrasasen algo,
pero de ningún
co e humano, de
·polo que a CIG
gasto que ternos
Se cadra a intención de matimodo teñen que
faga ou
que detraer_ douver co que faga
zar ás críticas ao governo
t ros apartados.
a CIG que é moi
central era a de non darlle
deixe de facer"
máis ínfulas ao PP?
libre de facer o
Ainda que este
que queira. Agoano foron mellar
ra ternos previsque en ocasións
A nós, desde unha postura sinanteriores e is·o
to
celebrar
dical, non nos alegraria que o
·a sambleas. nas
débese á normaPP governase.
tiva nova e a que
principais cidahoubo un acorde
des que irán seUnidade sindical
pré.v io entre as
guidas..de mobilicentrais para non entraren en
zacións. Ainda que neste moNa CIG eren que a última momento non podo precisar ainda
polémicas coma as outras vebilización convocárona voste. ces. Estamos a traballar tamén
o calendário. .
d es de forma apr~surada,

conxuntamente coa
UGT, ainda que sexamos competidores, e
teño que dicer que se
a CIG non se suma é
porque non quere,
non por outra razón.
Tamén hai que lembrar que neste proceso eleitoral participa- .
ron máis do 80% dos
traballadores. Os que
talan de que os sindicatos non representamos a ninguén deber i an telo en c.onta.
Ainda que o nivel de
afiliación seña baixo,
nós pasamos polas
. turnas.

·como repercutiu a
crise da UGT?
En _primeiro lugar, hai
que ter en conta que
· non foi só o caso da
PSV, senón tamén o
recámbio de Redondo e todo o que conleva expoñer ante a
opinión pública un
debate interno da organización. Pero, o
. certo é que CCOO e
CIG non recollimos
todo o que baixou
UGT. Parte foi para
outros sindicatos.

Amarelos?
Amarelos e non amarelos, porque tamén
hai alguns pequenos
sindicatos sectoriais
que son de esquerda.

Parece que o irmanamento coa UGT,
como antes sinalaba, é grande, mentres q.u e coa CIG ...
A unidade de acción
rompérona eles. Actuaron influidos polo
A. IGLESIAS
ascenso do Bloque a
nível político e iso foi ·
unha equivocación. O
outro dia enviáronnos
unha carta talando de que no
sector público tiñamos coincidéncias e de que podíamos faceJ algo en conxunto. Pero, non se trata diso. Non pode ser que a unidade a h~a e se rompa cando a ·
CIG queira. E!?tá aí a división do
1 de Maio etc. Ora ben, a unidade de acción beneficia aos traballadores e penso que tamén é
boa para os tres sindicatos.

Parece que as djferéncias entre as duas palas de CCOO a
n.ível estatal ·non están a repercutir en Galiza.
Aquí hai algunha xente que apoia
a Agustín Moreno, pero coido
que é minoria. O máis importante
é que nas CCOO de Galiza xa tivemos un debate forte hai alguns
anos, entre compañeiros de toda .
ávida, o que resulta moi desagradabel e diso quedou unha experiéncia. Coido que hoxe, por
moitas diferéncias que haxa, somos abando maduros como para
antepoñer a unidade da central a
calquejra outra discrepáncia.+

.
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14 de Novembro de 1916 a ·
imprenta de Anx:el Casal sacaba o
primeiro número da etapa de A
Nosa Terra como cabeceira das
Irmandades da Fala. A Nosa Ten-a chega
agora ao número 700 mantendo a
continuidade do ideário nacionalista, e
síntese ná obriga de restaurar a memóría
fundamental dun home ao que lle
debemos a razpn de ser:. pola teima de
criar un programa de comunicación que
inclua· a edición de libros, dun
semanário, de revistas culturais e
políticas e mesmo o intento de facer un
xomal diário.
oitos ollarán o nome de Ánxel
Casal por primeira vez. Non de
balde houbo 40 anos de Ditadura
O 19 de Agosto de 1936, foi sacado de
madrugada do cárcere de Santiago detrás das oficinas de Raxoi e da
presidéncia da Xunta, onde non hai
unha placa que lembre aquel horror-, e
asesiñado nas aforas da cidade xunto a
outros compañeiros. Nesa altura era o
derradeiro alcalde democrático de
antiago de Compostela e non mereceu
nen tan sequer unha caixa de madeira.
As páxinas que seguen explican ünha
limpa traxectória de 41 anos.

M

Ánxel Casal no ano 1914.
Na foto de embaixo,
o xantar da Barxa (Vigo)
celebrado o 15 de Xullo de 1930.
Entre os asistentes figuran
Castelao, Cabanillas,
Paz-Andrade, Fernández Mato,
Luís Villaverde, Gómez Román,
Núñez Bua, Bóveda, Cuevillas,
Otero Pedrayo, Ánxel Casal,
sinalado cun x...,
entre outros

2
Ánxel Casal
"Nós, Lar, A Nasa Terra,
era unha epopeia que
merecia máis apoio dos
galegas"
Ál.VAR.O DAS CASAS

4
Casal pedagogo
JENARO MARINHAS DEL VALLE

5
A exposición do libro
gal ego. A mostra que ·non
chegou a ver Ánxel Casal
ANTÓN .CAPELÁN

C

omo tantos outros mortos que nos
alumean o camiño, Casal deixounos
un mandato de estar no mundo
sendo nós mesmos. Por iso se entregou
en corpo e ialma a erguer-escolas
galegas e correr co peso económico e
persoal de todos os proxectos
galegui ta no campo da edición. Hoxe
reivindícano os editores galegos, pero
de todo depende tíralo do obrigado
anonimato.

ixo Castelao, en 1934, "Ánxel Casal
pre tou enormes ervizo á cultura
gal ga, antr a indiferéncia e túpida
do aduaneiro ·do centrali mo e o
ilenzo malí io o da Prensa alleeita; pero
a laboura comezada pro eguirá con máis
folgo e m llor froito deica facer da
nosa Terra un país merecedor de
sacrificio . Ninguén poderá coutar o
porvir, qu é noso". E tempo despois o
me mo Castelao dicíalle a Otero Pedrayo
"Casal fixo por Galiza máis ca todos nós
xuntos"

D

M

oitas veces ternos dito que a
longa ferida do 36, marcou as
entranas do comportamento de
Galiza durante moitos anos. Agora que
paseniñamente recuperamos o orgullo
de ser galegos, agora que se cumpre o
aniversário do seu nacímento, Ánxel
Casal acompáñanos nas dificuldades e
nas alegrías. O río de bágoas e sangue
de 1936 mantivo viva a semente e
algun dia poderase facer realidade
aquelo que o xenial Luis Seoane
pensou: "quizais algun dia se poidan
lembrar os nomes proibidos. Para
entón, un dos primeiros é o editor
Casal. O seu nome debe gravarse
nunha rocha coruñesa, frente ao mar
que tanto amou, e para que o destaque
cada dia, até a sua última hora, o sol
que se pon".•
ANOSA TERRA

9
Manuel Casal: "Na
Imprenta Nós meu irmán
traballaba noite e dia"
XOSÉ ~ DOBARRO-E. VÁZQUEZ

12
_ O esforzo de Casal por uns
meios de comunicación
propios
ANTÓN GARAZO

16
O labor institucional dun ·
alcalde e-deputado
republicano
XOSÉ ~ DOBARRO-E. VÁZQUEZ

. 19
Artistas para nós
XOSÉ ENRIQUE ACUÑA

20
Un alcalde comprometido
ENCARNA OTERO

O exemplo que nos
deixou
ISAAC DÍAZ PARDO

COORDENACION:

Xan Carballa,
Xosé Enrique Acuña
0ESEÑO E MAQUETAQON!

Xoselo Taboacla
FOTOGRAFIA:
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2
"Galeguista por natureza, ~mpresor por
vocación e libreiro por tiecesidade", asi
define Álvaro das Casas neste ·entrevista
a Ánxel Casal. A teima constante do Casal era tamén a mesma do. nacionalismo
que ·agromaba naqueles anos·: divulgar
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as ideas nacionalistas, formar uns
meios de .c omunicación próprios que
saltasen por riba da mediocridade espa.ñolizadora dos xornais da época, darlle ·
sustento material a unha literatura própria que roni.pia a crisálida con impetu.

nxelCásal
1895

' ' NósJ La~ A Nqsa Terra, era unha epopeia

Nace Ánxel Casal Gosenxe na Coruña
o 17 de Decembro. Axiña comezou a
traba/lar axudando á sua família a
atender a fonda que rexentaba na
praza de Maria Pita.

que lllerecia llláis apoio dos galegas''

1909
Emigra a Bos Aires, onde botou dous
anos en diversos ofícios. De volta á
Coruña, consegue emprego nas
oficinas do Consulado de Fráncia e a
partir deses contactos emigra a
Burdeus. Ao cabo duns meses volve
ao fogar paterno de Maria Pita. Fai o
servicio militar como voluntário aos
dezanove anos.

• ÁLVARO DAS CASAS

O número 15 da Ruado Villar, en Compostela, sinala unha casa de nobk traza <liante .da
cal os eruditos· osman fáceis arqueoloxias, os
turistas ollan arumes de tipismo e os estudantes curiosean títulos e índices. Nos baixos
desta casa está estabelecida a editorial -"Nós".
Unha libraría sinxela e ben disposta, na cal
non falta nunca unha. tertúlia de mozos galeguistas, e ao fundo unha imprenta humilde
como esas que se empregan nas vilas para
editar semanários político-literários. Atendendo a libraría e a imprenta vai e ven, dirixín.doo todo, dispondo o traballo, dialogando
coa clientela, un mozo baixo, forte, como de
trinta anos, de ampla frente, ollada clara e
cabelo negro e crecho, un mozo que traballou en París e Bos Aires e Lisboa € fala a
maravilla galego e francés e só de tarde en
tarde, en casos de moito compromiso, unhas
tópicas frases castellanas. É Ánxel Casal, quizais o amigo máis popular do noso grahde
mundo galeguista: editor, político e xornalista; nacionalista do pelo ao pé e revolucionário cos seus cinco sentidos: galeguista por
natureza, impresor por vocación ·e libreiro
por necesidade.

1916
Fúndase na Coruña a primeira
lrmandade da Fala. Ánxel Casal é un
dos primeiros en acudir ao
chamamento de Antón Vilar Ponte, a
quen sempre lle profesou amizade e
devoción ideolóxica; outra figura pola
que se debeu sentir influido seria
Xohán Vicente Viqueira.
Desde o seu ingreso na lrmandade da
Coruña (a primeira, amáis numerosa e
duradoira), Ánxel Casal permanecerá
sempre fiel ao ideário irmandiño e será
un dos galeguistas mais activos.
Semella que desde este intre nengunha
idea galeguista lle vai ser allea.
Participa na criacion de A Nasa Terra,
órgano das lrmandades. Asiste á
primeira asemblea das lrmandades
(Lugo, 1918) e figura asinando ·as suas
conclusións. Participa no
Conservatorio de Arte Galega, onde
traballou na posta en cena de várias
pezas teatrais en galego.

1920
Casa con Maria Miramontes, natural
de Guísamo (A Coruña), modista de
alta costura. Alugan un baixo na rua de
Panadeiras, ode estabelec~n unha casa
de tecidos para a venda en retallos. A
. sua dona vai sercvital para o
desenvolvemento das editoriais
galeguistas, que se apoiaban non só no .
entusiasmo e xenerosidade de Casal,
senón tamén de ·Mariá.Miramontes.

Como hai cincuenta anos
Está escuro, chove seguido en Compostela. A
néboa , esvaino todo. grallan os taxis levando
aos turistas para Vigo e A Coruña. Pasan unhas señoras que viñeron consultar os seus
achaques sexaxenários. Pasa ceremonioso un
canónigo cos retirados da campaña de Cuba.
Nos soportais improvisan tertúlia as señoritas
humildes que quedaron sen.veraneo. Aparece
o primeiro estudante de Outono, despistado,
rápido, confuso. Na libraría de Ánxel éas.al
barullan_os amigo_s de toc;las as t~rdes: Del
Riego, S€oane, os· i.rmáns ·Braña$, Tenre.iro·(
López Durá .... que chegou a hora, ·q ue se airl-·
da non chegou, que se é preciso facer isto,
que se ainda n.o n chegou, que se é preciso
facer isto, que se antes é rriellor ·facer o outro ... Mosquera, un tipógrafo que leva traballando co Casal desde os once anos, ordena
os primeiros pregos da nova edición de "Cousas .. ; Arturo, o benxamin dos obreiros, encaderna os derradeiros exemplares de A romería de Xelmirez. O mostrador está cheo de
pregos e probas de imprenta; os contertúlios
interrompen os discursos para, axudar uns minutos: o un dobra, o outro recenta, o de máis
alá embrulla.

1923
A lrmandade·da Fala da Coruña lanza
a idea da Escolado Ensino Galego,
que non se chegará a concretar máis
que nas clases que :dará Casal na
: Coruña, que supoñen o primeiro
exemplo (e único até o momento)
dunha escola galega en galego e
gratuita. Fundaciórt do Seminario de
E~tudos Ca/egos.

1924
Despois de vários intentos de fundar
unha editorial (entre outros, por parte
de Xohán Vicente Viqueira e Antón
Vilar Ponte ou de Labarta Pose, que lle
manda unha carta desde Barcelona a
, Casa l propoñéndol le fundar unha
editorial), crea na Coruña con Leandro
Carré Alvarellos a Editorial Lar, s_ita no
primeiro andar do n9 36 da rua Real, a
primeira editorial galeguista -despois
do breve intento en 1922 da Céltiga·
de Xaime Quintanilla en Ferrol. Lar
comeza cunha colección e.le novelas
curtas (a primeira sae en 1925, O lobo
da xente, de Vicente Risco, cunha
portada de Camilo Díaz Baliño).
Mantén A Nasa Terra nos difíceis
momentos da Ditadura de Primo de
Rivera. En 19 25 Lar sae en axuda da
,. ' .t 'ki.' ré>Jibta' Nó~· (Jfuis.aJ -será. Q<Seu•edi'tor
desde o nº 19 até o derradeiro).

reunir 12.000 pesetas, para mercar unha imprenta, pero todo ficou en proxectos. Máis tarde escrebeume desde Barcelona Labarta Pose,
casal, como empezache a toa vida de editor? que fora expulsado de Facenda pola Ditadura,
propóndome fundar unha editorial. Non atoUhha vez, na Irmandade da Pala da Coruña, pamos cartos. Eu xa estaba a piques de volViqueira e Antón Vilar Ponte propuxeron ini- verme a Buenos Aires. Daquela, charlando un_ . _cj~r. ~~!'1~ . s_é_r~e. 9~ _I?~1~l_i<;:~<:i?!1~'- ~l_l~~~i:_o_n_s~ . ~ ; _!_la_~3:r9e n~ Irmandade con Leandro Carré,
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conviñemos traballar xuntos. Días despois, a
primeiros de Novembro de 1924, lanzamos
unha novela corta de Wensceslao Fernández
Flórez -A miña muller- co cal iniciamos a
editorial Lar. Publicamos até 35 números, cun- .
ha edición de 3.000 exemplares cada número.
Era o primeiro ensaio en galego e constituiu
tal éxito que todos os números están esgota-
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dos e hoxe son moi rebuscados polos bibliófilos. Vendiase cada novela a trinta céntimos.

E os autores, cobraron moito?

editorial Nós, coa publicación da "Historia Sintética de Galicia" de Ramón Vilar Ponte, da cal tirei 500 exemplarés vendidos case todos eles entre mestres de escola. Eu estou coa segunda·edición que vai moi avanzada de venda. Porén, é
unha vergonza que, nun traballo desta natureza
que debera ser imprescindíbel para todo galego,
non esteñamos xa na vixésima edición. Sigo coa
publicación da revista
Nós que xa anda polo
número 130.

Todos, xenerosamente, cedéronos os seus direitos. Só uh nos cobrou cen pesetas polo seu orixinal: foi Leandro Pita
Romero. os primeiros nú/
meros editámolos en Moret e a partir do sexto -a
novela Martes de AntroiÁnxel Casal, o amigó
do de dona Francisca
Herrera Garrido-- edita.máis popular do naso
mos en imprenta própria:
' unha Minerva de mala
morte que nos facia sofrir grande mundo galeguista,
o indecíbel. No número
35 Carré e máis eu sepa- nacionalista do pelo ao pé
rámonos e el --que cone revoluCionário cos seus
tinuou coa Editorial Larainda publicou cinco números máis.
cinco sentidos.

E

Dos libros editados·
por ti, cales fo.ron os
de meirande .·~xit9?

Cincuenta homes por
dez reás de Castelao, O
porco de pé de Risco e
Tríptico teatral de An-

O lobo da xente de Risco
e Os probes de Deus de
Amado Carballo. De Otero Pedrayo tiñamos
publicado Escrito na néboa; .por certo que esta
novela pasou inadvertida e apenas se leu,

tón Vilar Ponte. En libros de versos De catro
a catro de Manoel Anto- nio. Fíxate: levo publicados 35 números de
Lar e 65 libros en Nós
que suman un total xusto de 100 títulos. Máis
de 100 números da revista Nós e 40 suplementos gratuitos facendo unha edición de 5.000
exemplares de cada suplemento.

Libros e aventuras políticas

Nunca tentaches lanzar un xornal?

Que outros libros publicástedes?

Tentei en 1930 "El Momento", do que cheguei a
publicar 14 números cunha edición constante de
3.000 exemplares. Fracasei porque fracasaron as
prometidas axudas económicas e da noite á ma-.
ñán atopeime sen cadela para responder á maquinária, papel, tintas, etc., mentres os anúncios
non entraban en cobro. Este fracaso decidiume a
sair da Coruña. En Maio de 1931 instaleime en
Santiago, no número 20 da rua das Hortas e aqui
me tedes xa con tres anos de loita titánica.

Cales foron as novelas
de meirande éxito?

Síntese xeográfica de Galiza que, moito despois de publicada, acadou un éxito enorme;
No desterro e Da Terra asaba/lada de Ramón
Cabanillas, o primeiro libro de Causas de Castelao e a primeira edición de O Mariscal de
Cabanillas e Villar Ponte, que foi vendida clandestinamente e esgotada nuns dias.
Lembramos con emoción aqueles pequenos
números de Lar nos que fixemos as nosas primeiras armas no idioma pátrio Filgueira Valverde, Lesta Meis, Magariños Negreira, Celestino Noya, Amado Carballo, Otero Pedrayo e
tantos e tantos máis, e agora -xa tan lonxe!evocamos aquel primeiro piso no número 36
da rua Real, na Coruña, albergue das primeiras
reunión ·nacionalistas e acocho de todos os
complots contra a Ditadura.
"Lembro agora --di Ca al- unha tarde en que
nos apareceu por ali don Bernardino Machado
con Vilar Ponte, Cebreiro e Femando Osorio.
Queria que lle editásemos a sua obra "O militari mo" que ninguén se atrevía a imprentar.
Corrimos gozo o á aventura: o libro foi impreso a costas da policia e introducida toda a
edición en Portugal. En Lar editamos tamén a
revista Nós a partir do número 18.

Que tal vos defendiades?
A rombos. Rexistos frecuentes da policía, letras
que chegaban como balazos e que non había
xeito tle pagar, a angúria dos libreiros que
non liquidaban nen a tiros ... Tamén editamos
A Nasa Terra que ainda segue a navegar vento
en popa . .

E AJ:nérica? Que tal vos respon(lia?
Mal. En Cuba, apesar dos esforzos de Marcote,
apenas vendimos; en Bos .Aires Céltiga vendeunos algo máis. O mellor m~rcado do libro
galega foi sempre Santiago e despois África,
por onde andaban centos de soldados galegas.

E Cataluña e Euskadi?
Ren; unha dúcia de exemplares.

A Editorial Nós
"Separeime de Leandro Carré e no 1927 iniciei a

E a Prensa galega non axuda?

cativos lende. "Fartura de corpo e de esrito" dixera o insigne arisa ao entregar o seu orixinal:
"este teri de sere o noso país". E pasan os
anos, e os carpos mitran coa fame e os espíritos nútrense cunh~ literatura badoca que nos
envilece ou descasta. Perdimos o pulso, carecemos de sensibilida9e, empeñámonos en demostrar que merecernos escravitude se¡npiterna: Os nosos xornais, que dedican columnas
inteiras a ensalzar a calquer escritorciño sicalíptico dos baixos bairros madrileños, siléncian
de propósito unha obra corno o "Ensaio histórico sobre a cultura galega" de Ramón Otero
que asombra nos rnédios universitários de rnáis
elevada categoría; os nosos industriais, que
apoian cos se\}S anúncios calquer revistiña que
queren lanzár uns chaiñas da rua de Alcalá,
sen solvéncia nen propósito coñecido e confesábel, deixan morrer á revista "Nós", lida en todas as universidades · do mundo e comentada
polas mello res revistas de Europa,. a cal só-recibe en concepto de anúncios vqt_e pesetas por
número; raro é o casino, sociedade ou biblioteca galega onde hai libros galegos (e rindo pública hornenaxe ao Casino de Noia, onde·o leitor pode atopar todos os libros que se publicaron na Galiza desde 1920), poucos sinten o encanto engaiolador de contribuir cunha páxina
ao enriquecimento do noso idioma; "Nós", re-=
vista de alta cultura, apolítica, conta na Galiza
con menos de cen asinantes-. E non esquecemos esta gran verdade: política aparte, unha literatura hai que mantela, por decoro, por vergoña, por própria estimación.
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1927
Por diferéncias entre os dous sócios,
Leandro Carré continua só coa Editorial
Lar, mentres Casal funda no mesmo
local da rua Real a Editorial Nós. Segue
a imprimir a revista Nós, A Nasa Terra,
o primeiro tomo dos Arquivos do
Seminário de Estudos Galegas .

1929 A primeira reunión da ORGA
(Organización Republicana Galega
Autónoma) ten lugar nos locais da
Imprenta Nós. A come;zos de 1930
impríme o xornal El Momento,
dirixido por A. Vi llar Ponte e
promovido poi a ORCA, da que Casal
se desvencella axiña, pois non ·
confiaba nas pretensións autonomistas
de Casares Quiroga.

1931
Trasládase a Santiago. Camilo Díaz
Baliño déixalle a casa da ruadas
Hortas n2 20, onde Casal instala a
imprenta. O Seminário de Estudos
galegos elabora un Anteproxecto de
Estatuto de Autonomía. Casal asiste á
Fundación do Partido Galeguista.

1933
En Xuño instálase a editorial no seu
derradeiro domicílio da ruado Vi lar, 15

Iniciativa
Se o alentar a Ánxel Casal -o máis esforzado
dos nosos guerrilleiros, o máis arriscado dos
nosos loitadores- non fosen motivo abondo·
para reunirnos ao seu redor todos os escritores galegos, sexa polo met;1.os a gratitude que
nos merece xa que, rnercede a el e só grácias
a el, os nosos libros andan por aí adiante. Casal, aparte este grande amargor de dicirnos
adeus corno editor, ven de redondear a sua
folla de servizos á pátria co volume número
100. Lésenos por el, coñécesenos por el; Galiza ten unha categoría literária grácias a el.

-1934
Dez anos despois de ter iniciado o seu
labor editorial, inténtaselle render
unha homenaxe a Casal e á Editorial
Nós, promovida por Álvaro das Casas
que non chega a materializarse.

1935
Neste ano editou trece libros en língua
galega, entre ele~ os Seis pgemas
galegas de Federico Garcia Larca.
Vólvese promover unha nova
homenaxe por parte da Aso~iación de
Escritores de Gal iza.
-

Exceptuando El Pueblo Gallego, que é un estímulo constante, que se ocupa dos nosos libros, que os difunde e comenta, os demais na- Desde aqui requiro a Otero Pedraio, a Risco, aos
da. Nen acusan recibo da obra que se lles en- irmáns Vilar Ponte, a Filgueira Valverde, a Del
Riego, a Carb<!_llo Calero,
vía. E conste que no seu
a Xerardo Álvarez Galledescargo e para meirango, .a Castelao, a Lugrís, a
de vergonza sua nen poJohán Carballeira, a Siden manexar o argua Blanco Amor, a
mento político: os nosos
nasos xorna1s güenza,
Blanco Torres, a Santiso
libros son versos, noveGirón, a García Barros, a
las, diários de viaxes, teatro. Ou proceden cun- dedican columnas ¡-nteiras Cuevillas, a Iglesia Alvarino, a Cunqueiro, a Manha mala f é puníbel ou
a ensalzar a calquer
teiga, a Xesus Carro, a
son dunha torpeza incaBouza Brey, a Acuña, a
lificábel.
escritorciño sicalíptico
Xavier Prado, a todos os
nosos escritores que no
Proxectos?
dos baixos bairros
idioma pátrio viviron a
sua .vida mellor, para que
Nengun, descansar. Escpnxunta e publicamente
tou rendido, desalentamadrileños e siléncian
demos grácias a este gran
do, vencido: Xa non pomozo que todo o arrisdo facer rnáis. Rematarei unh-9-.obra como o
cou na empresa sacrode editar a segunda edisanta de salvar o idioma
ción de Causas, de Cashi~tórico
materno. Pagamos unha
telao, primeiro e segundo libros nun tomo, e
de Otero Pedrayo." suscripción, merquemos
eses libros que quedan
suspendo a editorial. Dá
por vender e agasalléspena, verdade? Aquí tes
-'
rnosllos polo Nadal aos
unha obra rnªrabillosa
nenos das nosas escolas .
.de Otero Pedrayo, Fra
Pagamos por suscripción
Vernero ·que xa non teño
unha monumental antoforzas para poñer en
_
prensa. Alguns.libros, como Cantiñas da Terra, loxia de prosa galega e oferezámoslle a edición
véndense rnoi ben, rapidarnente, pero-oo rnáis en homenaxe. En fin: vós diredes.
van saindo cunha lentitude que esgota todas as ·
Eu, xornalista por horas, destaco o momento
resisténcias. Non podo rnáis.
verdadeirarnente trascendental na nosa história
A tertúlla entristece, agobi_ada, ante a inespera- literária. •
da declaración de Ánxel .Casal. É a nosa única
Publicada en EL PUEBLO GALLEGO,
editorial que marre. Na parede hai un grande
o 21 de Setembro de 1934. Recollida en Contra a
cadro co selo editor que hai oito anos debuCasa da Troia. Antón Capelán. Laiovento, (1994)
xou Castelao: un canastro e á sua sombra uns

·
galega

1936
Casal vai polo PG dentro da
candidatura da Frente Popular e sae ·
elexido concelleiro de Santiago e a
continuación, por votación entre os
concelleiros, alcalde. Tamén en
votación foi eleito vice-presidente da
Deputación da Coruña e membro do
Comité Central da Autonomía.
Preside o 30 de Marzo a asemblea no
Pazó de Raxoi da asociación de Escritores de Gal iza.
Forma parte da Comisión encarregada
de entregar o Estatuto nas Cortes. Volve
a Galiza e aqui sorpréndeo o golpe
militar do 18 de Xullo. Obrigado a
abandoar a presidéncia municipal,
marcha a unha aldea de Arzua.
Préndeno os falanxistas e o 4 de Agosto
ingresa na cadea de Santiago, onde
coincidé con Camilo Díaz Baliño.
14 de Agosto, asasinato de Camilo
Díaz. 17 de Agosto, fusilamento de
Alexandre Bóveda. 19 de Agosto,
aparece o corpo de Ánxel Casal nunha
cuneta de Cacheiras; entérrano ali
·mesmo (os seus restos serian
transladados ao cemitério coruñés de
San Amaro o 30 de Xuño de 1950). ·
A Imprenta Nós foi saqueada. Entre os
libros destruidos figuraba a última
edición da revista Nós (que ia adicada
pola Asociación de Escritores de
Galiza a Ánxel Casal) e.unha edición
do Códice Calixtino que estaba
facendo desde 1935. En Vigo mozos
falanxistas queiman caixóns de libros
da Imprenta Nós que acabara de
mercar un libreiro. A Marisa
Miramontes reclámanlle os
proveedores do seu marido e
embárganlle a imprenta. Imposibilitada
para seguir traballando no seu taller,
exíliase en Bos Aires. Nunca quixo
receber axudas. Volveu casar. ·Mantivo
sempre lealdade á memória do seu
primeiro marido. Morreu en 1965. •

Ef?saio
sobre a cultura
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Bases das Escolas do lnsM Gelego
ausas • • .,_d:1e!e da ftlll" NI Cwi.11

A Nosa Terra publicaba as

• JENARO MARINHAS DEL VALLE

A d.iferéncia das cidades interiores, nas que o
campo, o ambiente rural, entra-lhes polos qua-.
tro pontos cardinais, o tómbolo corunhés, rodeado de mar por tres quartas partes do seu perímetro, só mantén comunica~om com esse ambiente . que constitue a grande reserva de galeguidade (que ralea em quanto que toma contacto com asfaltos e cimentos urbáns) por um
estreito istmo e ista circunstáncia geográfica dá
a cidade, para quem a visita com superficial mirada turística, um certo carácter de alheamento
do autóctono ser galego, alheamento que é
mais aparente que real e que em mais de umha
ocasom se tem salientado com pouco amistosas
inten~ons por gentes de escasas e ainda nulas
- simpatias para com o ideário nacionalista.

Bases das Escolas do Ensino
Galego o 15 de Agosto de 1923

da escrita no bóletim social alcan~arom algumha maior notoriedade como Federico Zamora,
Xavier Pardo, Víctor Casas, Francisco Abelaira,
Jacobe Casal... Numerosa familia que arroupa
Ángel, que nela se sinte cordialmente integrado. Diffoil ?C€itar que num ermo estéril (hostil)
prolifere tanto mato verdegal de galeguismo.
Calculo:qi..le a profissom editorial que Casal irúcia em sociedade com Leandro Carré em lar e
continúada depois do rompimento social, por
motivos pur;Ímente económicos, com Nós, onde chegaria ao audacioso intento de fundar um
diário vespertino El Momento que havia de ser
dirigido por Antonio Vilar Ponte, do que houve
de desistir-se aos poucos números tambem
agora por penúria económica, ha de ser a mais
socorrida por quantos hoje lhe rendam homenagem de lembran~ , especialmente durante a
sua actividade em Compostela. É por isso que
eu trato de focar a minha mirada em outro Casal menos conhecido: o Casal pedagogo.
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O apoio popular que em todo tempo recibirom persoas, institu~ons e proxectos de inspira~om galeguista desminte tal alheamento .
Ángel Casal é um .e xemplo destacado, entre
Óutros muitos cujos nomes pouco ou nada di- A semente deitada por Johan Vicente Viqueirá · Camilo Díaz fixo
ram ao leitor (Bernardino Varela, Fernando no fecundo terreo irmandinho prendeu com un feixe de retrato
Blanco, Manuel Lemos, Benito-Ferreiro ...) ·do · inusitado vizo e marcadamente nos mais jo- aos compañeiros que con el
galeguismo que fa.tita no comum da cidadania - vehs. _Na mente de Ángel Casal rebuliam so- estaban detidos.
local a miudo ensombrecido e silenciado pola -branceiras ~ ideais do ilustre pensador referi- Este é o de Ánxel Casal
balbúrdia de umha elite social empoleirada das a Escola Galega, assim concebiu o audaz
nos ramos privilegiados do Poder, a Economia intento da cria~om das Escolas do Ensino Gae Burocracia esta.tal, muito numerosa na Cida- lego que se foi secundado por todos os cama- no café, na rua. _. contra un e contra todos
de. Na Irmandade da Fala irúcia Ángel Casal a radas com adesom calorosa nom ha dúvida al- (. ..) E -como a nosa xeración non será a que
sua formatura e actividade nacionalista em es- gurnha que dele partiu o impulso inicial e ele vexa brilar con todo o esplendore a estrela
treita colabora~om e camaradagem com os an- foi o principal promotor e organizador. Um que nos guia, é indispensabre, para que o notes citados .mais outros .que por haver usado mes-antes da instaura~om en Espanha·da dita- so traballo non sexa interrompido, cuidal-a
dura de dom Miguel Primo de ~vera , -que educación dos que veñan".
nom se mostrou ta.m agressivo para com as
culturas nom castelhanas como anos depois o Depois, durante a sua vecinhan~ em ComposGeneral Franco e os secuaces servidores de tela, a nossa rela~om persoal foi mais espaceja.um nazismo espanhol que nom necessitou es- da reducindo-se a epistolar. Como continuava
perár polo ~xemplo hitleriano por contar com recebindo-se na Corunha correspondencia e
próprio avoengo e que ainda hoje pula por re- petic;;ons de livros a Editorial, eu fiquei ao cuiagir baixo transparente disfarce democrático-, dado de trasladar-lhe o correio ao novo endeCon motivo do pró:rimo
do
forom -redigidas e publicadas umhas "Bases re~o sem que apenas outro tema apare~ nos
das Escolas do Insino Galego" de autoria qua- cartóns postais que intercambiavamos.
de Ánxel Casal, o Excmo. Concello de Santiago
se
esclusiva de Ángel Casal. Segundo a Base
quére sumarse ós actos conmemorativos do que
4ª: "A Irmandade da Fala da Cruña compromé- Se todo artista se valora pola sua obra tamfora alcalde desta c~dade en 1936 e fundador da
tese a ceder grauitamente um espacioso local bem todo educador ha de valorar-se polos
para o funcionamento da primeira Escola,", e a seus discípulos. De Casal conhecim vário que
Editorial Nós, que tan sobresaínte papel xogou no
Base Sª' estipula que o ensino será gratuito as- dam fé das excelentes dotes educativas do seu
pulo da literatura galega e o ideario galeguista
sim como ·os livros e demais material preciso. mestre; mas entre todo merece-me especial
desde que aparece en 1927 ata a súa liquidación
Logrado o número suficiente de sócios protec- men~om Pedro Galán Calvete. Nom teria mais
tores reclamados pola Base 3ª para sufragar os de dez ou once anos quando o profe or doufísica, a través dos seus ·vínculos coa xeración do
gastos come~a a actuar a primeira Escola em mo a conhecer como o rapaz mais intelig nte
Seminario de Estúdos Galegos e a participación na
Abril do ano seguinte tras oito meses de ges- de quantos passaram pola uas aula . Éra-o
certamente, como puta~om . Ángel Casal é
campaña do primeiro Estatuto de Autonomía.
nomeado director e os
dem comprobar no
alunos ocupam uns'
tempo em que a nos'lpupitres " que nom
Porque a memoria histórica é imprescindible para
sas vidas correrom
custarom mais do que
unidas polo afecto e a
a nosa identificación como ·pobo o Excmo.
a nom haverá mestres comunhom de ideais.
o valor da madeira
Concello de Santiago, coa intención de recuperar
psirque os carpinteiros
Oito anos mais velho
nada
quiseram
cobrar
de
galeguismo
tam
sentim
por e les esse
e dar pulo á lembranza de Ánxel Casal,
por um trabalho que
amor do irmao mais
próximamente formalizará a imposición da
beneficiava a comunivelho para o mais peadicados como Angel
máxima distinción da cidade, a Medalla de Ouro ó
dade em que eles próqueno. Foi o discípulo
prios estavam interes- Casal, mas· ha por ventura mais adicto e fiel seMerito Cidadán e Cultural así como o título de
sados . Sem. apoio de
guidor do exemplo e
Fillo Adoptivo da cidade, con carácter póstumo . .
Poderes públicos, inteli~ons do Mestre que
discípulos"
lectuais, nem políticos
um educador pode
em breve tempo se vé
apetecer. Na flor qa
realizado um proxecto
adolescencia foi a primercede ao esfor~o e
meira vítima sofrida
colabora~om do povo ilustrado e artesanal. Sapola Mocedade Nacionalista da Corunha (deslutar exemplo e ter presente nos días de hoje.
pois seguriam-lhe Jernuo Ruano, Leandrinho
Carré (Fausto Brand), Joan António Suárez,
Foi em aquela Escola e as horas em que as Carlos Fontela ...) abatido pola mesma sanha
li~ons davam fim onde eu tive asiduo trato
nfi-Zista que pouco despois segaría a vida do
com Ángel Casal que sempre optimista conse- Mestre.
guía ladear qualquer obstáculo que lhe entorpecesse um labor que estava seguro renderia Ja nom haverá mestres de galeguismo tam
frutos compensadores de todo sacrificio. Da- adicados ·como Ángel Casal; mas há por venrei-lhe a palavra: "Istes tempos non son tem- tura discípulos: futuro esperanzador que faz
CONCELLO Df
pos de trunfo, son tempos de loita; de loita que no triste ocaso da minha ja inútil existenSANTIAGO
individual e en todol-los terreos~ no traballo, cia ainda sin ta alegria de viver. +
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Ánxel Casal (sinalado cun X)
na 11 Xuntanza Xeral
do Semin;.trio
de Estudos Galegos en 1926

A exposición do libro Galego

mostra que
,,,,
non chegou a ver Anxel Casal
Para Xe ús Couceiro

A pe ar de e tarmos faltos de análises socio-

lóxica preci a sobre a edición en galego na
etapa 1916-1936, oidamos que para apreciarmo o aport d Ánxel Casal á nosa cultura hai qu ter en canta previamente certos
factores qu , sen seren absolutamente determinantes de eu si permiten ~plicar as
enorme dificultades materiais con que deb u loitar a literatura galega para irse normalizando pouco a pouco.
Como correspondía a un país de base agraria
moi subdesenvolto, Galicia presentaba nesa
época unha taxa de analfabetismo bastante superior á media española, especialmente no
que se refire ás mulleres. No ano 1930, por
exemplo, ascendía nada menos que ao 45'25
o/o do total da poboación galegac1) . A isto hai
que engadir a exclusión secular da lingua galega do sistema educativo, desde as escolas primarias á Universidade de Santiago de Compostela. É obvio que este centralismo uriiformista
do Estado perseguía eliminar as culturas diferenciadas da periferia e reforzar a ideoloxía do
nacionalismo español, de aí que a alfabetización tamén contribuíse á colonización cultural:

por non seren accionistas dunha empresa
editorial galega, como se o galeguismo de·
mediados dos anos vinte contase no seu seo
con mecenas da talla dun Francesc Cambó:

Se as institucións oficiais de Galicia non procuraron afincad.amente erradicar o analfabetismo, non sorprende que carecesen dunha auténtica política de creación de bibliotecas públicas nas vilas e concellos para favoreceren a
lectura ás capas baixas da poboación, que seguían rendo nos xomais os principais e case
únicos instrumentos de formación cultural.

• ANTON CAPELÁN

A diferencia do acorrido en Cataluña, os sectores máis dinámicos da burguesía non apoiaron
o movemento de emancipación nacional de
Galicia ao non pretenderen a consecución dun
espacio económico propio, co que durante
moito tempo o nacionalismo galega quedou
recluído nas capas medias ilustradas de orientación rexeneracionista. Por outra parte, ao non
romper ideoloxicamente co Estado centralista
da Restauración borbónica, o movemento
obreiro organizado moi a rniúdo fíxolle o xogo
ao nacionalismo español da clase dominante
por defender un universalismo abstracto e ser
·incapaz qe establecer as ligazóns dialécticas entre opresión política, económica e cultural, dado o determinismo economicista que defendían, sobre todo, os seguidores de Pablo Iglesias.

1

"Aínda non hai, por exemplo, unha editorial galega con recursos dabondo par ir editando, en xeitosos volumems, a produceón literaria en galego. Isto, dito eisí, con tuda sinxelexa, témo-la seguranza
de que sorprenderá coma si o soubéramos por primeira vez. Fóra dos que poden editar pala súa
conta ou pala dun padriño, os demais téñense que
se contentaren coas llanas dalgún xomal ou coas
disas revistiñas heroicas que se venden por uns
ichavos, e nin siquera nelas é sempre doado"Gl.

Para o xornalista Felipe Fernández Armesto
os problemas non se limitaban á edición en
galega, senón que afectaban igualmente ·á
distribución dos textos pola indolencia e o
carácter rutinario dos libreiros:
"Na maoría das Hbreirías non lle intresa a adquisizón nin o reposto de libros galegas, en algunha
até nin os queren pra pólos á venda por canta do
autor, cun crecido porcentaxe en beneficio do libreiro, i-os máis transixentes iecádanos con xesto
de indiferenza pra esquecelos na escuridade dun
canto. O libro galego non ten mercado, non porque non intrese senón pola falta de coftecimento
, no púbrico, filla da deficenza, ou da carenza millar
dita, de propaganda, de anunzo"<-0.

Neste contexto, non ten nada de particular
que os problemas económicos fosen unha e
outra vez_as graves pexas que coutaron o de"O tesón que algúns sectores puxeron na loita
senvolvemento e modernización da cultura
contra o analfabetismo, a necesidade da alfabetizagalega nos diferentes ámbitos. Pero estas circión para unha emigración en mellares condicións
cunstancias tamén permiten apreciar hoxe en
e a intensificación na creación de escolas cansedía o arbitrarismo en que caían algúns escriguiron ir reducindo as porcentaxes de analfabetisrores cando non part!an da análíse da reali- mo, se ben non debemos esquecer que os ga:legos
dade concreta. Lémbrese que desde a súa coalfabetizados 0 foron nunha lingua e nun marco
cultural distinto do propio, obrigados pois a perlumna galega de El Pueblo Gallego Rafael
manecer baixo os vectores e rasgos propios da coDieste pretendeu insultar "a tódolos homes
-kmización. e .da .dependencia .cultural'.'<~> _ _________ __ .tiCQ~ __d~- Qali~ª- _q11e_ s~ _CP?!Ila_n_ gª"le_g_u}s_tªs~' __
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A dicir verdade, o círculo vicioso que impedía a comunicación literaria normal estaba case pechado porque a lectura en Galicia era
moi limitada. A este respecto, son elocuentes
de abando as observacións de A. Villar Ponte,
feitas a partir da recensión en La Veu de Catalunya dunha conferencia de Joan Vallés i
Pujals na que postulaba a fundación en • • •
.,.\' .. 1-. . . . . . . . . \ . '-...'~\..
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(1) COSTA RICO , Antón: Escotas e
mestres. A educación en Galicia: da
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descontextualizar totalmente da resistencia á
política da Ditadura de Primo de Rivera. Téñase en conta que, ante as medidas represivas
contra o catalán adoptadas pola Ditadura, en
Mru:zo de 1924 un importante número de intelectuais elevaron ao Marqués de Es~ella un
"Manifiesto de los escritores castellanos en defensa de la lengua catalana"<8>, e tras~ caída do
Ditador, foron convidados a visitar Cataluña en
sinal de gratitude e homenaxe polo acto de
compromiso adoptado seis anos antes.
\

Concurrentes á reunión
celebrada en Santiago polos
escritores galegos para ·
constituirse en Asociación
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Gallego (26-XI-·1927).

• • • Catalufia dunha Liga de Amigos do Libro para pi::omover a lettura:

debuxantes e pintores, como Castdao, Carlos
Maside e Luís Seoane, para mencionarmos soamenre figuras máis representativas das tres xeracións en activo antes da Guerra Civil. A mediados do ano 1927, no editorial de A Nosa Terra chegan a referirse á "vigorosa renascencia
literaria gal<t!ga", cun certo enfoque proselitista:

"Pois, que diria o señor Vallés i Pujals de Galiza, se
coñecese algo das tristeiras realidades da nasa terra?
Se en Cataluña se le pouco, aqui case nen se le.
Aqui a edición dunha obra de cincocentos exemplares, distribuida entre as librarlas da metrópoli e os
centros galeghos de América, é dificil. que se esgote
"No que vai de ano xa van pubricados un libro de
no curso :dé varios meses, ainda que se faga un
Cabanillas, outro de Lugrís Freire e outro de Rafael
grande reclamo e ainda que encerre verdadeiros
Dieste. Están na imprenta outros novas de Cabaniméritos. A excepción confirma a -regla. E a excepción, neste casó, foi O Mariscal, obra da que se fixo . Uas, Castelao, Ramón Villar Ponte, Paz Andrade,
Eladio Rodríguez, Xaime Prada, un diccionario de
unha tirada de mil exemplares absorbida de xeito
Leandro Carré e o primeiro tomo dos Arqutvos do
rápido polo público. .Maís o usual é o contrário; e
Se~inario de Estudos Galegos de Santiago. Adeternos boa experiénda diso. Poderiatnos citar exemmais, Cotarelo, Otero Pedrayo, Cabanillas, Taibo e
plos a embute demostradores qo noso aserto"C5>
outros máis preparan obras que non tardarán en
saír. Este ano vai ser fecundo"<6l.

En apoio das súas ;firmacións, Villar Ponte
indicaba que entón aínda non se esgotara
completamente a edición de Que'ixumes dos · Evidentemente, a figura clave, aí~da que ~a
pinos (1886) da "Biblioteca gallega" de An- sombra, en que conflúen estes pulos renadrés Martínez Salazár. Cos seus coetáneos su- centes foi ·Ánxel Casal a través do seu labor
abnegado coas editoriais "Lar" e "Nós". Aos
cedía algo moi semellante:
·
poucos meses da fundación da última, Antón
Villar Ponte, que se fartou de solicitar desde
"Castelao, Cabanillas- e Otero Pedrayo v~rbigracia,
polo bon nome de que disfrutan na nosa República
as súas colaboracións no diario de ·Portela
das letras e porque ~ suas obras son obras capaces
Valladares o apoio económico da burguesía
de chegar a grarrdes zonas de público, .caberia supopara as iniciativas culturais do galeguismo,
ñer que fosen moi lidos. Pois as pequenas edicións
non deixou de manifestar o seu optimismo
dos lil;>ros que lanzan ao mercado tampouco se esgopolo rigor e profesionalidade con que asumitan, nen moit9 menos, en pouco tempo. Ahí está, se
ra Casal a edición de textos galegas:
non mip.ten as referencias, á ultima prod.ución de
Otero Pedrayo. Os camiños da vida -reputada como
a mellor noyela que se escrebeu en galego, novela
que fará época nos ariais da nosa literatura..:_ e da cal
que saibamos, non hai unha demanda extraordinária.
Poderásenos obxectar: é que o escrito en língua
vernácula ten poucos devotos. Non vale a obxec-ción pois que coas obras feítas en castellano pasa
outro tantq. Se desta última clase de obras, editadas na Galiza ou fóra dela, debidas a plumas sobranceiras, poidésemos facer unha estatística reveladora da demanda que teñen na riosa terra, atoparíamonos coa máis dorosa das sorpresas. Daquela
moito teriamos que envexar a Cataluña, onde, segundo o señor Vallés e Pujals, leese tan· pouco".-

Para remediár unha situación tan deplorable, o
escritor vivariense propugnaba nese artigo a
creación de bibliotecas nas vilas e de bibliotecas
circulantes no campo -unha idea defendida a
finais de 1927 polo presidente da Federación
Provincial Agraria de Pontevedra, Raimundo Vidal Pazos-::-, o aumento de escalas e a mellara
das existentes, así como a "Propaganda continua de los buenos libros por la Prensa gallega".
Tendo ·en conta as dimensións semp,re cativas
do panorama editorial galego que deixa entrever a simple enumeración' <lestes factores retardatarios, non cabe dúbida de que desde mediados dos anos vinte se produciu un despegue
na edición en galegó, pois ao instaurarse a Ditaéiura de Primo de Rivera os intelectuais nacionalistas dedicáronse, fundamentalmente, á creación e á institucionalización 41 cultura galega
(Seminario de Estudos Galegos, Museo de Pontevedra, Sociedad Coral Polifónica de Pontevedra .. .) . Ademais, é nesta época cando nas publicacións galegas se comeza a percibir a vontade dunha estética diferenciada gracias á colaboración na ilustración de libros · e revistas de

"A Editorial Nós,:da Cruña, cuio xerente é Ánxel Cas~: vén oemo.strando unha actividade na imprenta-

A Exposición do Libro Catalán nas salas da Biblioteca Nacional, entre os días 5 e 21 de Decembro, constituiu certamente unha moi ampla
mostra da produción literaria catalana, se ternos
en conta que comprendía uns seis mil libros
editados a partir de 1900, aproximadamente o
80% da produción en catalán nese cuarto de
século. A fin de completar o labor de divulgación cara ao exterior, a mostra de libros foi
acompañada simultaneamente dunha serie de
disertacións sobre os diferentes aspectos da realidade cultural de Cataluña a cargo de destacados intelectuais: Ferran Valls i Taberner
("Los estudios históricos y arqueológicos en
Cataluña durante el primer cuarto del siglo
XX"), CarlesSoldevila ("La prosa y el teatro en
Cataluña"), Carles Riba ("Evolución de la lengua literaria en Cataluña"), Tomás Garcés ("La
poesía lírica en Cartaluña"), Miquel Ferró
("Aportación de Valencia, el Rosellón y Mallorca al renacimiento literario de Cataluña"), Feliu
Ellas "Apa" ("El movimiento artístico de Cataluña"), Jesús M. Bellido ("Los estudios científicos
en Cataluña") e Joan Estelrich (" Ori.entacion~
de la cultura catalana "~A iniciativa de La Gaceta Literaria tamén correspondeu a "Exposición del Libro Portugués" nas mesmas salas da Biblioteca Nacional
entre o 25 de OÚtubro e Ó 20 de Novembro
de 1928, encargándose de presidír o Comité
Español organizador o Marqués de Figueroa.
Esta exposición portuguesa si foi inaugurada
por Alfonso XIII , pois, dado o seu coñecido
anticatalanismo, non asistira á primeira. Nos
locais da Unión Iberoamericana tamén se celebrou un ciclo de conferencias por parte de
intelectuais lusos, como Carnara Reys -director
de Seara Nova-, Faria de Vasconcelos, Hernaru
Cidade, Armando Cortesao e António Ferro,
quen, meses máis tarde, sería un dos colaboradores asiduos da sección portuguesa da publicación literaria de Giménez Caballero.
Polo que tiña de exhibición do poder cr~dor
- dunha cultura, a mostra de libros cataláns en
Madrid presentóuselles a algúns galeguistas
como un feíto merecedor de louvanza. Antón
Villar Ponte, por exemplo, encargouse de comentar a idea da exposición catalana, e · un
dos motivos dignos de eloxio para el consistía
en que a iniciativa era indicio dun cambio de
actitude, cando menos entre os intelectuais:

ción de libio~galegos que nunca tivo igoal en ningures, dentro .da .Galiza. Amén das revistas Nós e A
Nosa Ten-a que _ten ó seu cárrego e que pubrica
puntualmenJe, leva xa editadas en pouco tempo a
Historia sintética de Galtcia, de Ramón Vlllar Ponte,
. o álbum de grab.ados en linóleum de Xaime Frada,
e A tola de Sobrárí, de F. Porto Rey. Agora xa rematoµ· de imprentare un tríptico de obras de teatró galega, das que é autor o que escribe istas liñas, e ten
no _Qrelo O bufón d'El Rei, de Vicente Risco, unha
"O propósito ten aos nasos ellos, como ao de tonovela de Otero Pedrayo, nomeada Nantronte, poedos os españois comprensivos, importancia singumas de Euxenío Montes, do malogrado Amado Carlar, pois que inícia o risoño alborexar dunha toleballo," de Manad Antonio, un conto para nenas de
rancia que afinal redundará en beneficio de EspaCorrea Cald~rón, a tradución dun drama de Yeats e
ña enteira, máxime cando antes que do cerebro
outras causas ni_oi interesantes. No ano que vivimos
dos políticos surxe do corazón dos escritores noa riosa ijngua, porén, terá un grande enriquecimenvas que, ainda que producen só obra en castelán,
to e os que a cultivan con amore sintiranse asín estinon poñen a exclusividade do merecimento nos
molados como nunca para seguiren cultivándoa. Xa
que cultivan o seu mesmo idioma"<1o>
non acontecerá agora que os que escriban en: galego, ademais de autores, .cal antano, ceñan que pens.ar en seren tamén editores pola súa canta, ou ficar , O columnista de El Pueblo Gallego volveu a
aludir unha vez máis á tese de Antolín Faraldo
esquencidos no inédito. A functón creou o órgano.
sobre a grande urbe á hora de explicar as raNon había ejit9res de traballos- en galega porque
zóns de por que o catalanismo, se desenvolvera
escribíase pouco en galego. Desque a nosa )ingua
se. emprega de xeito abundoso, as co"usas xa vedes ·máis que o galeguismo, pero non aludiu . aos
que variaron. E isto atéiganos de optirnismo"m.
fac;tores de clase run á deserción do galega por

Primeiros debates
Se está fóra de toda dúbida que Cataluña alcanzou unha auténtica independencia de España desde o punto de vista cultural xa no período modernista, parece evidente así mesmo que
un .dos momentos ·máis claros da demostración
da súa pl~nitude creativa foi .a Exposición do
Libro Catalán en Madrid, organizada ~n Nadál
de -1927 pola revista La. Gaceta Literaria de Ernesto Gúnénez Caballero, daquela aínda non
fascistizado. Este acontecemento non se-ha de

parte da burguesía. Tampouco rion faltan no
seu artigo referencias á súa polémica con Bal y
Gay en torno ao nacionalismo galega, deixando ben clara a imposíbilidade de disociar a actividade política da cultural propiameQ.te dita:
"Dicimos o que antecede, co. obxeéto de que as novas xeneracións galegas vexan que grande é a responsabilidade contraída polos nasos pais ao non fomentar, seguindo o estímulo de Cataluña, un movemento parella de resurximento na Galiza. Se aqui se
tivesen en canta, cando deberon terse, as frases de
Almirall: •SÓ se recobra a si mesmo o povo que reco- bra a .sua própria 'língua; a autonomía espiritual, •••
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unha exposición exiliada
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Cómpre advertir, así e todo, que a idea da exiliados galegos na Arx:entina non soa- Sen embargo, o intelectual que ··máis conmasá~rados polo fascismo en 1936.
Exposición bibliográfica non desapareceu mente Hes correspondeu a realización da- tribuíu a que non se dese en esquete- Ao texto centrado en Ánxel Casal vaille
do movemento nacionalista, pero o lugar exposición que non chegaría a ver Ánxel mento a figura de Casal, foi de certo o
dar o autor de Arredor de si este remate
da celebración tivo que trasladarse ao exi- Casal, senón tamén as principais publica- .· principal editor do exilio-galego, Luís Se- lírico pero que· non oculta a fin tráxica
lio americano ante a persecución que pa- cións e homenaxes destinadas a evitar o . ~ oane, quen xa participara -con el nas ter-. do seu amigo:
deceu a cultura galega por parte da Dita- esquecemento do labor patriótico desen- .: tu1ias da Editorial Nós e do café El Espadura franquista'. Se en 1947 o Centro Ga- volto por este editor nacionalista.
ñol nos anos republicanos de Santiago. "Un senlleiÍo home de. Galicia debruzado nun
llego de Buenos Aires convidara a Otero
Péns,ese .que o artista coruñ~s edita en ermó que ó acollelo no seu grande peito de
Pedrayo pára participár nas Jornadas Ga- Ao igual que a muller do xastre ~ pir{tor -. 1952 o poemario Fardel de eisilado baixo terrá inzouse de froles _de lembranza"<m.
llegas do mes de Xullo, para conmemorar coruñés asasinado en 1936 Luis fiuiCi,
o rubro "Ediciós Ánxel Casal". No número
o Día de Galicia do ano seguinte Castelao María Miramontes tivo que emprender. o.· 18 (Febrejro, 1956) da súa revista GaliCia Hoxe en día, non resulta descabelatlo
pronunciou o célebre discurso Alba de camiño do exilio poucos meses despofs· emigrante dedícalle o ártigo "Un gran edi- pensarmos que se cadra foi este texto
groria, e a institución asistencial organizou . do paseo do seu home. Segundo o teste- tor gallego" e na audición radial hom6ni- · oteri~no o que levou á Comisión de Culna sala Kraft a Primera exposición de li- muño de Luís Seoane, esta modista da ma do 15 de Febreiro
tura do Centro Gallebros y autores gallegos, destinada a "exaltar burguesía de Santiago chegou a Buenos
go a instituír en 1953
de 1959 conságralle
el aporte de Galicia a la cultura univer- Aires a comezos do ano 1937:
o premio especial
outro texto co título de
sal"ª'°· A responsabilidade desta importan"Ánxel Casal", consis"Ánxel Casal".
te mostra da produción bibliográfica gale- "ao día seguinte á súa chegada, frades nazotente en seis accésites
para os tres tradicioga recaeu na Junta Directiva do Centro nalistas vascos, compañeiros de viaxe dela e Cando Eduardo Blannais en lingua gal.ega
Gallego e, sobre todo, na· súa Comisión de fuxidos coma ela da zona revoltada, ofrenda- co Amor se fixo cargo
Cultura, da que formaban parte, entre ou- ron unha misa na memoria de Ánxel Casal na da dirección de Galique viña outorgando
igrexa de Nueva Pompeya nista cidade, facentros, Eduardo Blanco Amor, Pedro Cam- do ouvir aos fieles os himnos de Galiza e.Vasanualmente desde o
cía, referiuse en terinicio da década dos
pos Couceiro, Avelino Díaz, Rodolfo Pra- conia xunguidos na súa adesón á República . mos de louvanza· non
cincuenta, a saber, o
da, Federico Rivas. Luís Seoane fora ads- Foi, de certo, a primeira misa que asín se ce- protocolaria á obra
Premio Castelao, o
crito tamén a esta Comisión en virtude da lebraba no desterro"<25l_
cultural realizada por
·. desapare~eu
Premio Eduardo Ponsúa condición de director de Galicía, a reSeoane á fronte desta
dal e o Premio Padre
Os emigrados galegos na capital ar:xenti- revista social do Cen- ·
vista oficial do Centro Gallego.
,
na puideron saber como fora o asasinato tro ·Gallego, sen dei- . -~------------ Feijoo. Non está de
máis advertir, finalA Primera exposición de libros y autores
de Ánxel Casal por parte das bandas fas- xar de eloxiar tammente, que un dos
gallegos estivo acompañada dunha serie cistas de Santiago en c;anto viu a luz pouco o labor anónipremios "Ánxel Camo despregado polo
de conferencias sobre o libro galego por nesta cidade, no ano 1938, o volume de
sal" sería adxudicado
parte do escritor arxentino Manuel Agro- "Hemán Quijano" Galicia mártir. Episo- pintor en Ediciónes
ao volume Homes
dios del terror blanéo en las provincias Galicia da principai
mayor e dos galegos Eduardo Blanco
sinxeios 0954) de
Amor, Xavier Bóveda e Luís Tobío Fer- gallegas, que non é outra cousa que o institucion asistencial
1
Gonzalo R. Mourullo,
nández. Coa finalidade de deixar constan- libro colectivo Lo que han hecho en Ga- dos emigrantes galede maneira que o nocia desa importante exposición, o Centro
licia, pero ilustrado agora coa serie de gos<26J .' Pois ben, foi
me do benemérito
Gallego encargouse de editar un pequeno estampas do célebre álbum de Castelao . precisamente en Edieditor nacionalista,
catálogo con numerosas ilustracións dos En 1941 as Mocedades Galegas c!.e Bue- ciones Galicia onde
que publicara nos
libros expostos, de todas as épocas, e as nos Aires publican en "Edicións Ánxel saíu publicado en
anos vinte e trinta a
referencias bibliográficas tan só dos volu- Casal" o discurso que pronunciara Cas- 1953 un dos volumes .
obra novelística de
mes correspondemes aos séculas XVII- telao no mes de agosto do ano anterior máis conmovedores e
XIX que figuraban na mostra.
no Prince George's Hall da capital ar- valentes de Otero Pedrayo, O libro dos Otero Pedrayo, Vicente Risco e Castelao,
xentina, precedido duns parágrafos so- amigos, no que incluíu cinco semblanzas ~mén aparece tutelando desde o pasado
Como non podía ser doutro xeito, aos bre o editor coruñés.
de persoeiros galegos e unha dun cata- as. orixes da "Nova narrativa galega".•
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a Expos1c1on
Bibliográfica non
do mOVementO

nacronal ista, pero a
celebración tivo que
trasladarse ao exi io ·
amen cano.

mos aínda ás 6 <lucias; todo canto se· diga
contra da xenreira á cultura é pouco".

• • • máls forte cas armas, unicamente se conquire
reobran o idioma autóctono•, hoxe a nasa terra poderia facer en Madrid unha Exposición do Libro Galego , idén~ica cando menos , á do libro catalán.
Abonde dicer que en Cataluña estaba roáis desarraigado o idioma vernáculo do corazón do povo, ao
se iniciar o seu renacimento, que na Galiza nos instantes de meirande decadéncia do enxebre, cando
case todo o galegas se avergoñaban de selo, como d mostramos nós en vários ensaios que se conteñen na revista A Nosa Terra e en diversos discuros qu pronunciamos en diferentes pavos.
Agora ben: e es tres ou catre mil Libros escritos en
catalán, que van enviarse a Recoleto -á Biblioteca Nacional, onde se di que terán a sua exposición- e que constituen un baluarte inexpugnábel
de cultura, resistente a toda caste de acometidas,
por fortes e violentas que sexan, deben facernos
pensar moito aos galegas. Polo de pronto, bendixo
Martí Martell, clias atrás, en La Veu de Catalunya. •os
cataláns somos desta maneira: cando · non podemos
enviar 30 ou 40 deputados á Carrera de San Jerónimo, enviamos a Recoletos tres ou catro mil libros-. E
nós engaclirnos que o un trae o outro"<11l
~

Para o membro da Irmandade da Fala que
dirixira A Nasa Terra durante a Ditadura de
Primo de Rivera ata abril de 1927, a mostra
bibliográfica era unha proba da estima de
Cataluña pola súa propia literatura:

María Miramontes, dona de Ánxel C~I e mantedóra
económica, como modista, das empresas do seo home.

No mesmo número do boletín nacionalista
traclúcese ao galego o artigo ge Antoni Revira i Virgili "O amor ao libro", publicado en
La Publicitat, no que propugnaba unha
·"Un novo exemplo e unha nova leición que debéramos aproveitar en Galicia -afirma Víctor Casas--,
ofensiva contra a "biblíofobia de damas e
non digo para facer exposicións en Madrí , senón
cabaleiros e contra da bibliofobia crónica e
para lle adicar máis amor e eptusiasmo, roáis a.Xudifusa de moita outra xente" . A breve nota
das á literatura galega que hoxe gracias a uns canda redacción que acompañaba este texto do
tos patriotas volta polos seus foros e rexurde. nova- .
intelectual e político catalanista, advertíase
· mente a unha vida que será esprendorosa. Pero aínque se era necesaria a loita contra os inimida é preciso, .por parte de autores e leitores, autuar
gos do libro en Cataluña, que editua tantos
con roáis· aitividade. O cam,iño vaise percorrendo
miles de volumes na súa propia lingua nü'
pero cómpre andalo roáis rapidamente. Nisto como
que ía de século, "eiquí, onde non cheganoutras causas hai que ollar para Cataluña"<12i .

Desde o ano 1927 un dos publicistas quemáis
actividade despregou no fomento de ateneos
e bibliotecas en vilas galegas foi o correspondente en Santiago de El Pueblo Gallego Xoán
Xesús González, que ·se serviu das páxinas do
diario portelista para soster unha intensa campaña cultural ata finais d~ Ditadura de Primo
de Rivera. Asi, a comezos de 1928, entrevista
a Xosé Núnez Búa nunha ampla reportaxe so- .
bre a creación da biblioteca de Vilagarcía de
Arousa<13l . Grande importancia para o coñecemento do Seminario de Escudos Galegos dos
primeiros anos presenta asimesmo a súa reportaxe con entrevistas aos principais responsables ·desta institución<14J. Pe feito, na súa sección local "Compostela al día", . Xoán Xesús
González informou puntualmente sobre as actividades_do Seminario. Poucas semanas despois de publicado o texto de divulgación da
organización, fins e actividades do SEG, este.
escritor deu conta das pretensións dunha Ex. posición do Libro Galego, para o que solicitaba a contribución dos particulares:
"Todos cantos galegas dispoñan de biblioteca, de-.
ben i:er en conta que o Seminario <:le Estudos Galegas traballa para organizar unha Exposición do Libro Galego. É comenente que todo galega, capaz
de se interesar polo futuro da sua querida patria,
saiba que esta exposición do libro galega vai ser
unha Exposición da alma e a sensibilidade galegas,
en parte ao menos. Meditade un intre sobre esta
Exposición do Libro Galega; pensade no que isto
pode significar para Galiza e despois axudade a
que esta obra resulte unha revelación ante o mundo. Coa meirande das paixóns debemos facer que
esta Exposición do Libro Galega resulte a nasa
obra máis lograda. Fe, entusiasmo, patrioti~mo , •• •

(24) Libros y autores gallegos. Primera .
exposición organizada por el Centro
Gallego de Buenos Aires, Buenos Aires,
Día de Gálicia de 1948, p . 2. En Galicia; unha mostra bibliográfica_semellante non se levou a cabo ata o Nadal de
1963, a titulada Cen anos de Literatura
Galega, que organizaron .no Círculo de
las Artes de Lugo os profesores Xesús
Alonso Montero e E. Ramos de Castro.
(25) BROCOS, Maximino: "María Miramontes e Ramón Suárez Picallo" en A
Nasa Terra (marzo, 1965).
(26) E.B.A.: "Luis Seoane deja la dirección de Galicia" en Galicia, n 2 495,
rnaio-xuño, 1957.
(27) OTERO PEDRAYO, Ramón: "Ánxel
Casal" en ·a libro dos amigos, Ediciones
Galicia, Buenos Aires, 1953, p. 106.

(11) Ibidem. Cómpre termos en conta
que Villar Ponte seguiu con moico interese a serie de conferencias de intelectuais cataláns en Madrid, como o
proba o seu artigo "La poesía y la prosa en las lengu as renacientes" en El
Pueblo Gallego (23-XII-1927) . .
(12) CASAS, Víctor: "Cousas" en A Nasa Terra (1-XI-1927).
(13) GONZÁLEZ , Juan Jesús: "Una visita a la Biblioteca de Villagarcia" en
El Pueblo Gallego (11-1-1928).
(14) GONZÁLEZ, Juan Jesús: "Una visita al Seminario de, Estudios • Ga-llegos '~
en' Et P.ttebro· Gtllleg1'-'('l-XÜ4'927)'. ·~
\
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Antón Villar Ponte

A primeira edición de

O Mariscal, imprentada
por Casal, vendeuse
clandestinamente

(15) "Compostela al día" en El Pueblo
Gallego º(24-XII-1927
(16) "Encol da Exposici ón do Libro
Galego" en A Nosa Terra (1-I-1928).

(17) GONZÁLEZ, Juan Jesús: "Ideas
gallegas.- En tomo a una Exposición
de nuestro libro" en "Compostela al
día" en ~·t Pueblo Gallego (12-I-1928)
(18) CORREA-CALDERÓN: "Sobre la .
exposición del libro gallego" e n El
Pueblo Gallego (22-1-1928).
·
09) Ibidem.
(20) CORREA-CALDERÓN: "Una literatura popular" en El Pueblo Gallego (15II-1928). Artigo recompilado co título
de "Orientaciones de nuestra literatura"
en Indice de utopías gallegas, CIAP,
col. "Biblioteca de Estudios Gallegos",
n2 5, Madrid, 1929, pp. 163-166.
(21) "Ao decorre-los, días" en A Nasa
Terra (1-lI-1928).
(22) VILLAR PONTE, A.: "Dos proposiciones para el Sem in a rio de Estudi os Gal legos" en El Pueblo Gallego
(22..iv'-1934).
(23) VILLA!\ PONTE, A.: "Suxerimentos
que ofrczo ós nobres preocupados" e n
Hf Pueblo Gallego (29-lX-1934).

Por outra parte, este escritor consideraba que crisis e todo o aitual éle depresión espritu?-1 en qúe
se atopa o libro galega, sinalándolle o punto de saía literatura galega do momento pecaba de
:·
excesivo elitismo intelectualisfa. Tendo en da p'ra emprender:: o s~u roteiro trunfal".
Con grande pragmatismo e de forma ben asiéonta que a rehabilitación social do idibma
sada, os responsables de A Nasa Terra rexei- era unha das finalidades promordiais do mo- Ao informar na súa columna do diario portetaron radicalmente ese proxecto por ser pre- vemento galeguista, coidaba que debfa pro- . lista da publicadón pola Editorial Nós de Mitteieutopa de Vicente Risco e Bebedeira de
maturo en exceso:
curarse primeiro unha literatura de tipo poDe.lgado Gurriarán, Antón Villar Ponte dirixiupular, _mesmo con publicacióils dirixidas es"O rexurdimento da prosa galega ~<l!scornenzou aín- , pecíficamente aos nenos e aos labregos, a fin se ao Seminario de Estudos Galegos recomendándolle a celebración dunha exposición:
da fai moi poucos anos, loitando nos primeiros- de asegurarse unha ampliación do lectorado:
tempos coa falla de editores para oferecela en v-0lumes imprentados e coa hostilidade tamén de _"Ainda poderian editarse follas con oraciqns en ga- "Coido que xa chegou o momento oportuno de
moitos dos nasos propios conterráneos que come- lega, con vidas dos nasos santos. Conseguiriase facer unha exposición do libro galega, na data do
tían a parvada de coida-la lingua patria como xuntar, asi, en moitos espritos, tradición e pátria. A 25 de Xullo, por exemplo, ou algo máis tarde, se
axeitadísima no verso, ou nos cantos festivos e nosa primordial intención debe ser formar unha o tempo fose pouco para realizala asisadamente.
Esta exposición é de tanta maior necesidade canrústicos, pro non noutra eras de literatura.
multitude de corazóns, nos cales as nosas palabras to que só a meio dela poderán os galegas analfaproduzan unha reace::ión de simpatía. A Literatura betos para todo o escrito na nosa língua vernácuInda é cedo, pois, para faguermos unha Exposi- hierática, para iniciados de ti para rnin e de min
ción dos nasos libros; porque si ben resulta certo para ti viria despois, cando a minoria non fose tan la ver metida polos seus ollas a abondosa colleita
da literatura rexional"czzi
que xa se leva escribido moito en prosa enxebre,
escasa como é hoxe. Ánxel Casal, editor de alento,
cáseque toda se contén en libros pequenos, que
poderia meditar sobre estas peque.nas ideas"<20i
A idea de organizar "unha Exposición do lipolo apretado das súas rielas de letras imprentadas, máís aparencia teñen, na maoría, de folletos
bro enxebre nas primeiras urbes do país"(23>,
que- verdadeiró"s libros. Non contamos tampouco O editorial do número de Febreiro de 1928 volveu a reiterala o fundador das Irmandade
cáseque con ningún volume feíto con eleganza, re- de A Nasa Terra recomenda paciencia, pois entre as iniciativas destinadas a facer fronte á
almente feituco . Polo mesmo, de se chegar á Ex- os seus redactores eran ben conscientes da
crise económica padecida pola Editorial Nós.
posición, as comparanzas dela coa Catalana deíxa- existencia dunha nómina de autores de verComo é sabido, a homenaxe a Ánxel Casal,
ríannos cecais no ridícolo. A propia Cataluña se dadeira cualidade:
programada para o 7 de Outubro de 1934 en
non lanzou á empresa xurdia do certame dos seus
libros, ata que a ..Fundació Bernat Metge• sacou do
"Hoxe, ademaís, ternos incorporado xa de cheo á Santiago de Compostela, non tería lugar por
prelo un bo número de volumes de literatura crásinasa literatura en galego nomes de literatos de causa da folga xeral desencadeada pola forzas obreiras en toda España como protesta
ca, que .é o máis se_río que se fpm· na Hespaña"º6l. xusta sana e de elevadísima cultura que están xa
pola entrada de tres ministros da CEDA no
producindo na lingua nosa"<20 •
gobemo de Alejandro Lerroux.
Para non dar un. paso en falso, o que si propuñan desde A Nasa Terra era a elaboración O mesmo boletín nacionalista publica outro ardun catálogo bibliográfico galego. Pensaban
tigo anónimo co título de "O tema da Exposi- En tanto que alcalde de Santiago polas xestoción do Libro Galego" para facer diversas pre- ras do Frente Popular, foi o propio Ánxel Caque, de continuar o ritmo de publicacións,
ao cabo dunha <lucia de anos, podería coa- . cisións aos comentarios de Correa~alderón e sal quen cedeu o salón de sesións do Pazo
de Raxoi , o 29 de Marzo de 1936, para a
llar na realidade o proxecto agarimado polo á réplica de Xoán Xesús González, a quen intentan convencer de que o nacionalismo desde constitución da Asociación de Escritores de
futuro dirix~nte . da Unión Socialista Gallega.
a fundación das Irmandades da Fala "nunca Galicia. Un dos acordos adoptados de forma
No texto da réplica do xomalista de El Pueblo deixou de tere unidade". O autor afirma que unánime pola asemblea fundacional consistiu
Gallego queda ben claro que o proxecto de ex- soamente se rexistraban disensións por razóns no nomeamento dun Comité do Libro Galeposición correspondera ao propio Seminario e
estéticas, en clara alusión ás habidas o ano an- go, que había de organizar a Exposición de
que o seu único erro se debera á falla de preci- terior entre algúns membros da Xeración do 25 1937 para conmemorar o centenario do nacesión sobre a fmalidade da mostra bibliográfica,
(Rafael Dieste, Otero Espasandín, Femández mento de Rosalía de Castro e López Ferreiro.
que non pretendía equipararse á catalana:
Arrnesto ... ) e representantes da xeración do 16 Para a programación deses actos culturais do
(Vicente Risco, Otero Pedrayo, A. Villar Pon- ano santo, o propio Ánxel Casal encargárase
"Polo que tiña de importante e de trascendente es- te ...), pero, en realidade, a pretendida unidade de convocar unha xuntanza con membros do
ta idea feliz do Seminario de Estudos Galegas, foi
do nacionalismo galego fora provocada desde Seminario de Estudos Galegos . Os membros
polo que a recollimos e procuramos darlle unha o exterior pola parálise da acción política tras do Comité do Libro Galego, sobre os que taexpresión encendida. Agora, onde <licia Exposición a instauración da Ditadura de Primo de Rivera. mén recaía a tarefa de elaboraren un repertodo Libro Galego, pode dicirse Xuntanza, Feira ou
rio bibliográfico galego, eran Xesús Carro
Reunión do Libro Galega. O mesmo ten. O caso é
García, Sebastián González García-Paz, Atanon restar ánimos aos que levan esta fermosa ini- Proxectos republicanos
nasio López e Francisco Femández del Riego.
ciativa. Na Galiza estamos carentes de unidade de
acción, de unidade ideolóxica, de unidade de pen- Tras o impacto causado pola exposición cataNin que dicir ten que todos estes proxectos
samento e se pretendemos continuar na atitude de
sempre, seguire!flOS a ser o que sempre fumos e lana, os medios de comunicación de Galicia
quedaron en nada debido ao levantamento
favorables ao galeguismo deixaron de cons.idenon chegaremos a ser o que debemos ser"<m .
militar contra as ínstítucións democrática da
rar o proxecto de mostra do libro galego, e
República . Sen embargo non está d ma1
non foi retomado ata mediados da República.
As teses defendidas por A Nasa Terra foron
lembrar que Fernández del Riego , tras un p eAgora
o promotor sería un dos publicistas da
acollidas favorablemente por Evaristo Correaríodo de ocultamente, acabaría incorporando
nova
xeración
que
desenvolveu
unha
intensísiCalderón na columna do diario portelista "Los
a filas cos soldados da súa quinta para evitar
'trabajos y los días", aínda que á hora de ofrecer ma actividade política e cultural en Santiago de a barbarie fasci ta da retagarda . O concelleiro
Compostela: Francisco Fernández del Riego.
unha valoración da produción bibliográfica gado PG no Concello de antiago duranre o
lega máis recente este escritor lucense non deimeses de goberno do Frente Popular ebasNo suplemento especial que El Pueblo Gallego
xou de levar a auga para o seu muíño editorial:
tián González foi depurado como profe r
publica o Día de Galicia de 1933, con 11 páxida Universidade de Santiago e exiliouse en
"Pouco podemos oferecer polo de agora en cantida- nas !!, este líder das Mocedades Galeguistas e
Porto Rico, onde logo se converteu en profede, e moito menos en calidade. En canto a beleza ti- da FUE dá a coñecer o artigo "A Diada do Li- sor da Universidad Río Piedra
bro Galego'', no· que defende a celebración
pográfica poucos exemplares poderian apresentasre.
Quizais os roáis coidados sexan as edicións de Ron- dunha semana de exaltación da cultura galega
A raíz da elección de Otero Pedrayo como
se/ -ainda que no.o fóse~os nós os máis indicados
organizada polo Seininario de Estudos GalePresidente do Seminario de Estudos Galegos
para dicilo- e alguns álbumes de Castelao"<1si
gos. Co seu característico enfoque de propao 19 de maio de 1936, o secretario xeral Xegandista apaixonado e ilusionante, Fernández
sús Carro García pasou a presidir as reunións
Ao ter en con.t a os poucos anos con que
del Riego parece acoller 'o v~llo proxecto do
e a levar a representación dos órganos execontaba o nacionalismo galego, que supuxeLibro escolar galega, proposto en 1925 por Racutivos da institución cultural galeguista en
ra, sobre todo, o desenvolvemento da prosa
món Cabanillas ao núcleo nadonalista da renos diferentes xérieros literarios, para o anti- vista Céltiga de Buenos Aires, ao suxerir a ausencia do mestre ourensán. Así se explica
go director' de Ronsel cometeríase un "error "edición dun libro definitivo e trascendente na que fose xustamente este afouto relixioso
de política" realizar unha exposición cqas nosa culnira e na nosa historia" para espallalo quen más empeño puxese non só en proteobras galegas escritas exclusivamente no no- nas escolas, asi como a celebración da festa xer os bens do Seminario da rapacidae fascista, senón tamén en salvar algunha publica- '
so idioma. Máis interese teñen, sen embargo,
do libro galego, no que hai que ver un claro
ción, como as probas de impreQ.ta do Codex
as· súas observacións sobre as orientacións
antecedente do actual Día das Letras Galegas:
Calixtinus, da destrución física da Editorial
editoriais a seguir no futuro:
"Sobre todo a celebración da Diada do Libro Gale- Nós, pois ben sabido é que un dos principios
"Por outra banda, antes de nada, o máís indicado se- ga imponse dun xeito ineludible e imperioso. E xa ideolóxicos que unificaron as forzas sublevaria·publicar os libros inéditos e facer edicións manuais que non sexa posible, cecais, o realizar tan axiña das en Galicia foi tamén "El odio al galleguisde libros raros e case descoñecidos ou publicados en unha semana adicada á cultura galega, coa emo- mo" , para empregarmos o mesmo título do
revistas e xomais, de difícil, achádego. Os nasos clási- ción, coa intensidade e coa riqueza que tal empresa relato do asasin.a to de Ánxel Casal no volume
esixe e merece, débese escomenzar decantado a colectivo editado en París durante a Guerra
cos son coñecidos por intuición ou de nome"<19i ·
trabaUar prá celebración da festa do Libro Galega.
Lo que han hecho en Galicia. Episodios del teEntre as obras que suxería ·editar Correa- Elo sería un meio eficaz pra oprn; á laboura desgalerror blanco en las provinciais gallegas contaguizadora disa fornada de insolventes que aínda baCalderón achábanse os poetas medievais e as
por quienes los han vivido. Non se ha de
das
te as súas derradeiras escumas escontra das rocas in.obras espalladas nas páxinas das revistas cul- xentes do rexurdimento aitual. Sería un xeito claro e ignorar que tamén fora asasinado. Xoán Xeturais e nos xornais, pero nunca se refire ao contundente de que Galicia demostrase unha vonta- sús González, o primeiro publicista que deapoio económico que unha empresa tan am- de infranxible de defender a autonomía da súa cul- fendeu na prensa a necesidade dunha Expo- '
tura. Sería unha espresión decisiva pra solucionar a sición do Libro Galego. +
biciosa requería.
•••fervor, enardecimento: .é canto se Hes pide aos
galegas nestas horas decisivas"ml
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''Na ·lmprenta Nós
tneu irm_á·n traballaba noite e dia ''
as zonas de Galicia, así é que non lles era difícil saber onde se atopaba.

•X." M9 DOBARRO PAZ- E. VÁZQUEZ SOUZA

Manuel Casal Agra, naceu na Coruña en
1915. Foi funcionario do MinistCrlo de
Agricultura e durante moitos anos non
lle foi fácil contar a historia do seu irmán, como aconteceu con tantos outros
familial-es e amigos de represaliados pola barbarie fascista. A pesar de que, co:
mo confesa, nunca se manifestou abertamente en nengunha dirección política,
di que durante moitos anos houbo que
inirar moito para os lados antes de falar.

·Noso pai, Manuel Casal Basteiro, veu ao
mundo no ano 1868, en Vilantime (Arzúa)
onde estivo axudando á súa familia, ara que
o chamaron a facer o servicio militar no Re.ximento de Cabalería da Coruña. Parece que
estivo cerca de tres anos e chegou a ser sarxento. A vida militar non lle gustaba, e quedou a vivir na capital. Aprendeu o oficio de
xastre. Casou con Filomena Gosenge Arias
coa que tivo dous fillos: Ánxel e Xenoveva.
Empezou cunha fonda para axudarse no seu
oficio. Quedou viúvo, e máis adiante volveu
casar con Ma(ía Salgado, que morreu ao cabo dun ano. No ano 1911 casou de novo con
María Agra Carrón, da que tivo cinco filias:
Carmen, Luís, Manuel, María e Purificación.
Atendía a fonda e máis a xastrería, no tempo
da emigración axudaba aos nosos paisanos
que paraban na casa a preparar a documenración para embarcar para a Habana, Bos Aires e Uruguai. Tamén ía á saída de aduanas a
ofrecer a casa aos que viñan de regreso.

Tempo de 1rmandade e de Nós
·En 1916 crearon as Irmandades da Fala. Re-

cordo ir bastantes veces de pequeno ao local
que tiñan na rúa de Montoto (A Mariña).
·A imprenta Nós estaba na rúa Real, 36-1 2 ,
onde estaba o local das Irmandades, na parte
de diante estaban as escolas de rapaces das
que era profe or Ánxel e Xoán Acuña o seu
u tituto. Máis atrá había: unha Minerva, unha guillotina e uns seis armarios de caixas
con tipos de imprenta, unha pr nsa para encadernar, máquina de gravar e outras ferramentas propias do oficio. Traballadores había
un catro, e algún do rapaces cando remataban a clase axudaban a dobrai;- pregos. Penso
que polo menos dous deles aprenderon o
oficio de minervistas e cai.xistas. A parte dos
libros que se facían tamén imprentaba: facturas, tarxetas, sobres, anuncios dos cinemas e
outros traballos. Cando pasou a Linares Rivas, 50, coa idea de facer un xornal do serán,
engadiu a esta maquinaria unha rotoplana de
grandes dimensións, unha linotipia, unha dobradora e máis armarios de caixas de tipografía diversa. Meu irmán traballaba día e noite,
moitas veces para ter o traballo pronto á mañá cando chegaban os operários·:

..
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..A finais do ano 1930 quixo facer un periódico do serán, xa que na Coruña non había.
Cunha máquina rotaplana, linotipia e outras
maquinarias intentouse unha boa cousa para
a capital: El Momento foi como o chamaron.
O director era Antón Vilar Ponte e colaboraban Cebreiro, como dibuxante, Suárez Picallo, Víctor Casas, Plácido R. Castro, Otero Pedrayo e outros máis. Foise gañando en tempo e xa foi saíndo o periódico máis cedo,
pero así e todo era tarde. Aínda que a tirada
era pequena e só valía dez céntimos foi un
fracaso e aos trece días morreu. Levaba artigas de boas asinaturas e as noticias tamén
eran boas, claro que non había as sorpresas
de hoxe. Eu levaba as galeradas ou as probas

·Polo que me contou meu primo Xaquín Castro Casal, onde vivía eses días Ánxel, apareceron uns falanxistas na casa preguntando
por Casal para falar con el. Naquel. momento
Ánxel non estaba na casa senón paseando
poia finca non moi lonxe. A mesma Maruxa,
a súa muller, que foi a quen preguntaron, díxolles, inocente, non sabendo o que lle agardaba, o lugar exacto onde se atopaba. Logo
estes individuos xa o levaron detido para
Santiago. Dicía meu primo: "¡Ca de sitios onde podía escondelo eu! E <lespois que escapara a Portugal". ¿Pero quen sabía o ·criminais que eran?
·Enseguida Ma¡uxa chamounos dándonos
esa mala nova da detención. Entón o afillado, Ánxel Pereiro Carrón fixo unha visita
ao Cardenal --a quen coñecía- intercedendo
polo seu padriño, e recordo que lle dixo o
Cardenal "que fora tranquilo que como non
fixera nada Ánxel, non lle pasaría nada
tampouco".

ao censor ao Gobemo Civil, que estaba no
segundo piso da Depuración·.

Crónica dun crime fascista
·De volea da entrega en Madrid do Esratuto de
Galicia atopouse con que estaba Santiago co
medo de que os militares se sublevasen, e como alcalde parece que tomou algunhas medidas. Fálase tamén que chegaron os mineiros
de Lousame coa idea de facerse resistentes na
cidade pero Ánxel convenceunos de que seguisen para Coruña para evitar derrarnamento
de sangue. Depois levantáronse os fascisras e
xa quedou todo aquilo cheo de forzas militares tanto no concello como pelas rúas. El estaba metido na casa.
Eu fun velo a Santiago. Despois de contarme como estaba
/fL ..·
todo pola estrada
desde Valladolid,
onde por nada prenden a todos os que
viñan no Castromil
de entregar o Estatuto, díxome: "Eu eiquí non fago nada e
decidín marchar pra
Vilantime, namentres
1
esto non se poña
máis erare". E aquel
día mesmo, no coche de liña, foise a
Ar~úa. Vinme para
Coruña. Antes, coa
maior inocencia do ·
mundo, quen suporia que ían ser tan
criminais?, comentei
cun amigo de Santiago o que pensaba
facer Ánxel, e este
amigo tiña un irmán
na policía secreta.
Aínda que non creo
que fose por aí por
onde se enteraron
do paradoiro del. Da
terra de Melide e da
de Arzúa saíron n:ioitos "volunta1ios" para "pasear" a todas

·O fatídico día 19 de Agosto de 1936 enterámonos cedo do asasinato de meu irmán. Pomos aló acompañar a Maruxa na súa desola. ción. Eu intentei acercarme a Cacheiras para
velo, pero unha persoa que estaba naquel
momento na casa desenganoume, porque a
Garda Civil o prohibiría, xa que el xa o int~
tara. Logo enterámonos de que a Ánxel e a
Areosa, mortos no mesmo lugar diante dunha
cruz -<lesas que poñían antes onde houbera
un accidente- os enterraran sen caixa e uns
bos veciños de Cacheiras deron unhas sabas
para qu~ os envolvesen nelas. Aquel día mesmo, por encargo de Maruxa, fun ao cárcere,
na parte posterior do pazo de Raxoi, recoller
as cousas que deixara na cela: unha toalla,
xabrón, zapatillas, unha chaquera e un reloxio, que logo me deu a miña irmá política como lembranza, e que aínda teño". •

-c:i~1tf0nario da
~'. língua galega
. ka.o.e 11-f'ol(.ftJ &t~O.IN;r
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oÁnxel e

ao Areosa,
martas no
mesmo lugar,
enterráronos sen
caixa e uns bos
viciños de
Cacheiras deron ·
unhas sabas
para que os
envolvesen"
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RECUPERANDO O PATRIMONIO HISTÓRICO
¡ ... é de todos n6s!

Un ~Jaro ~ínplo do
liftfresa pota recuperacidn
do patrimonio histórico do -

naso pobo son os tmballos ·
de restauración levciiloí a

cabo na lgrexa de Dexo, · .

onde se intentou conservar ·

a maior parte da súa
configuración orlxinal, re·

cuperdndose deste xeito a

calidade artística
ediftcaci6n.

19

da

onio h · t6rreo-artlstico do no o Conc llo e
o ervi · ~b reo e rxe un grande e iforzo
~eto ó valore arquitectónico dopa ado.
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esfOrzo de .Casal por
uns meios de, comunicación propios
Cando nos enfrontamos coa figura e o papel que lle
corresponden desenvolver a Ánxel Casal (A Coruña,
1895-Santiago, 1936), de primeiras, o que podemos
advertir é unha dobre. verquente no eido das súas
actividades, ámbas' as duas diferenciadas pero ó
• ANTON GARAzO
Certamei;i.te, a medida que adquirimos unha
máis cumprida perspectiva histórica do labor
desenvolvido por Casal, parece predominar sobre calquera outro o aspecto de editor do libro
galego, a través da creación da primeira editorial galeguista. Pero esto riofr nos debe ocultar
que como telón de fondo destas manifestacións
e, en xeral, de todas as iniciativas que Casal
emprendeu, está sempre latexando o seu compromiso nacionalista. Estamos ante unha
,. das
personalidades máis activas que tivo o nacionalismo galego dende a fundación das Irmandades da Fala, e que chegou xusto ata o momento en que a barbarie fascista se im.puxo á democracia en todo o E.5tado. Ad~mais de ser undos primeiros que se-sumou ás referidas Irmandades, tivo así mesmo responsabilidades destacadas nas E.5colas de Ensino, das que foi o primeiro profesor, ·e gracias ás que se poiderori
ofrecer as primeiras leccións de galego Ós rapaces da Coruña. E.5tivo presente na constitución
da ORGA, da que logo se afastaría por mordo
papel que desempeñou Gasares Quiroga. En
Nadal do 1931 partidpou na fundación do Partido Galeguista exercendo responsabilidades de
dirección na Agrupación local de Santiago. Resultoµ elixido Alcalde da mesma cidade no
1936, sendo este o derradeiro cargo que puido
desempeñar antes de que fose asasinado.

A Nosa. Terra

do 25 de Xullo de 1926
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SUIABIO

Pooénioslle agradecer a

Páxina de créditos do Boletín
Mensual da Cultura Galega N6s

(1) Para o esruCÍio da prensa neste peñodo, vide. LEDO ANDIÓN, MARGARITA:
PrrJnsa e Galeguísmo, Ediciós do Castro,
A Coruña,1982. G. BERAMENDI, JUSTO:
"Prensa y Galleguismo en Galtcia durante la 11 República', in Comunicación,
Cultura y Política durante la 11 República
y la Guerra Civil, t. II, Universidad del
País Vasco, Bilbao, 1990. e LUCA DE
TENA, G. : Lengua, cultura y periodismo
en Galicia (1876-1936), Cuadernos para
el Diálogo, Madrid, 1976.
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belle moito os esforzos <leste home, sobretodo no cambio operado a partir do
a~o 33. O mesmo podemos dicir da
existencia dos Suplementos gratuitos
~e Nós, dalgúns números de Resol, do
boletín A Nasa Terra, da publicación
dos traballos do Seminario de Estudos . Galegos, etc . Á altura de 1-934
podíamos dicir que gracias e só gracias a el, os nosos libros andaban
por aí adiante. Pero o <lito ata aquí,
que sería máis que suficiente para
que poidese figurar o seu nome
nas meHores pá.Xinas da nosa his:.
toria, deixa incompleto este relato, porque Casal ainda tivo folgos para sacar á rúa outro tipo
de publicacións, de carácter político e informativo, que tiveron
desigual duración e importancía, pero que no seu momento contribuíron a marcar novos roteiros polos que se expresar a conciencia galeguista. Así, na imprenta Nós, viron a luz publicacións como
o xomal El Momento, revis-=
tas como Galicia Federal,
Amañecer, Máis, Claridad
e Ser, estas dúas de gran
importancia ó noso entender. A este tipo de .publicacións saídas das mans
de Casal, ... "de este gran
mozo que todo lo arriesgó en la empresa sacrosanta
de salvar el idioma maremo"
queremos referirnos a continuación.

No aspeCto da edición de libros, non resulta
esaxerado dicir que lle p@demos agradecer,
practicamente, a existencia do libro galego, xa
que as obras que saíron da súa imprenta conforman a etapa máis destacada da nosa literatura. Nunha entrevista aparecida·en El Pueblo Gallego (21-IX-1934) Álvaro de las Casas <licia, referindose a Casal que, "léesenos por el, cofíéce- A ·etapa coruñesa (1916-1930)
senos por el; Galiza ten unha categoría. literaria
gra.cias. a el" [recollida neste mesmo caderniño]. Deste período que abarca dende a fundaComo queira que na mesma entrevista, comu- ción das Irmandades, o 18 de Maio de 1916
nicaba .o inminente peata o seu traslado a
che da. editorial, a meiSantiago, e deixando
rande parte da intelecá parte como dicimos o boletín Nós e
tualidade galeguista organizou unha _homenaas outras publicaxe para Outubro do 34,
cións de carácter culen recoñecemento á
tural, cómpre destainmensa débeda que existencia do l'ibro galega, car <lúas publicaos escritores e Galicia
cións, A Nosa Terra e
enteira tiñan adquirido
El Momento, xornal
xa
que
as
obras
que
na persoa de Casal. Os
de curta duración.
sucesos de Asturias fiNon nos interesa
saíron da súa imprenta
xeron imposible que o
analisar o contido
mesmo se levase a cadestas publicacións
conforman a etapa máis senón
bo. Non obstante, cantratar de comdo no 1936 se constiprender o papel que
destacada da nasa
tuíu a primeira Asociaen torno a elas mancion de Escritores de
tivo Casal, directa ou
Galicia, un dos prlineiindirectamente. (1)
1iteratu ra.
ros acordos que adoptaron foi precisamente
De A Nosa Terra,
o de renderlle a públiIdearium das lrca homenaxe que non
rYJandades da Fala,
tivera lugar anteriormente. A Guerra Civil frus- podernos afirmar con Luca de Tena que,
trou para sempre este novo intento.

BOLITl1 .. BllSO.U
4
COLTIJB.l G.lLBG.l

.lNXEL

mesmo interrelacionadas. Así, podemos destacar,
por unha banda, o seu formidable labor como editor ó servicio do nacionalismo e da dignificación da
nosa ·lingua, e pola outra a súa comprometida militancia política, mantida ó longo de toda a súa vida.

Centrándonos nesta actividade editorial, debémoslle a Casal o ser editor de Risco, Cunqueiro, Otero Pedraio, Castelao, Vilar Ponte, Manuel Antonio, etc. A elitista revista Nós, que
constitúe un dos alicerces da nosa cultura dé-
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"Foi o primeiro órgao totalmente escrito en galego
que publicou esta nova xeración galeguista. É asemade, a primeira publicación culturalista galega
cunha edición que excede dos límites do provincial
para apoiarse nun grupo solidário e coerente con
rarnificacións por todo o país'<2l
: • ......~--~;,. ... · •
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Número 1 de A Nosa Terra
datado na Coruña o 14 de Novembro

Este grupo non podía ser outro que o que e
conformaba arredor das Irmandades, organización que sinala o nacemento do nacionalismo
en sentido estricto. Como todo colectivo que
aspirase a conducir os anhelos de libertade da
sociedade, precisaba dispor de medios de comunicación estables e variados, e máis cando
do que se trataba era de conquerir a normalización do idioma galego. Así, non resulta estraño que unha das prirneiras aspiracións dos
rnembros das Irmandades fora a de intentar
mercar unha imprenta para est~blecer unha
editorial nacionalista que contribuíse ó esparexemento da nosa lingua, que era naquel momento o obxectivo fundamental. Sen embargo, as dificultades econóÍilicas acompañarían
continuamente este tipo de iniciativas, impedindo na maioría dos casos a súa consolida.ción. Resultado lóxico da inexistencia. dunha
burguesía responsable e consciente de cal debería ser o seu papel na nosa sociedade.
O problema dos recursos económicos apare- .
cía frecuentemente na prensa, tratado polos
xornalistas máis achegados ó galeguismo.
Así, nunha colaboración sen sinatura, aparecida en El Pueblo Gallego (30-XII-1927), pero
sen dúbida pertencente a Antón Vilar Ponte,
sobre este problema dicíase, comentando o
último número da revista Nós,
"Tanto estes esforzos culturais do Seminario de Estu-
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de EL MOMENTO

. . . Alfonso R. Castelao, Armando Cpt!U'~o .. Alvaro de las Casas, Alvaro
Ceb~ro, Aqw1ino Riveiro, Antonio No~~~.Y~~I#, Antonio Fraguas, Antonio

Villa,r Ponte, Basilio Alvarez, Camilo Díaz Bali.fto, Castro Gil, César L6pez Otero, Oaniel Martinez Ferrando, Eloy Ltlfs André, Emilio González, Eugenio Montes,' florentino L. CuC'\'Íllas, Federico Maci.neira, FermJn Bouza Brey, Francisco
Rey Barral, Gonzalo López Abente; Goazalo Sabater, José Dfaz Fernández, José
Búa Carou, José Lesta Meis, Juan Est.elricQ., Jaj!!le ~tan1Jla, Joaquín lle las
Dobl1!-5, Jol!qu1n García Labella,J~l..~.~~ez... J~ Calvitlo Dominguez,
Javíer Pardo, Luís Peni-Novo, Luis LabadJe, ManuelPortela Valladares, Manuel
Lugrís Freire, ManuefLuís Acufla,• Manuel Lustres Rivas, M.anuel Iglesias Corral, Manuel Colmeiro, Primitivo R. Sanjur:¡o; ~d.O R. Castro, Ramón CabanillaS_, Ramón Otero Pedrayo, Roberto Blanco Torres, Ramón Villar Ponte, Ramón. Fernández Mato, Ramón Martfnez López, Sah'lldor Cabeza de León, SantiagO. ·Casares Quiroga, Teixeira de Pascoaes, Urbano Losada. Ubaldo Landín,
V aiei;.un Paz Andrade, Vicente Risco, Victoriano Taibo 1 Víctor Casas,. Xai·
m~ Piad,~: etc.;- '.:
·

dos Galegas de Santiago, como os que representan as
revistas Nós e A Nosa Terra, as publicacións das editoriais Nós e Lar e de varios grupos de coterraneos
radicados en América, demostran que o ga/eguismo
segue a súa marcha ascendente e que o nmacimento
lingüístico da Galiza cada volta afiánzase máis, gañando novas prosélitos.

......
.,.
·....
.._
~

1 J

'-

Isto resulta prometedor, sen dúbida, e nós, pola nosa
parte, subltñtimolo con entusiasmo. Se algo nos apena
é que os nosos ricos, contrariamente ao que acorre en
Cataluña, continuen ainda de costas a labor tan pa.triótico e tan trascendental. Agás contadas excepcións. entre os homes adiñ.ei.ra.dos de Ga/iza, estes esforzos cu/turais non atopan o menor apoio, cousa
que resulta /arto !amentábel. Con que pequeno sacrificio os comerciantes, industriais, ban(¡ueiros e consignatários do país galega poderian axudar a obra
tan meritória, non máis que enviando reclamos dos
seus negóctos respetivos -ainda que fose pagando
pouco por el~ á revista Nós, verbigrácta! Asi conseguirla desenvolverse relativamente ben no aspecto
económico esta publicación, para poder auxi.ltar ás
outras similares. Porque o seu prestíxio cultural atópase xa recoñecido e proba diso témo!a no Jeito relevante de que nunha das sesións de fin de ano da Sociedade Española de Antropoloxia. e Prehistória, de
Madrid, o ilustre profesor Don Luis de Hoyos Sainz,
chamou a atención do devandito organismo sobre o
labor da revista Nós, propondo estabelecer o cámbio
das suas publicacións con aqueta, verdadeíramente
necesária para coñecer causas interesanes da Galiza,
e oferécéndose o próprio doutor Hoyos a colaborar en
6s e en trabal/os do Seminário de Estudos Galegas.

Sirva esta cita para comprobar, precisamente
neste 75 aniversario da revista Nós, que as
cou a non foron nada doadas para os seus
responsables. Os atrancos, non sempre estrictamente político , foron moitos persistente ,
e ían dend a xa mencionada falta de compren ión da burguesía ata o mái completo
d i meré do libr iro .
A pe ar di o, houbo un primeiro intento, a

instancia de Vilar Ponte principal dinamizador
do nacionali mo de ·ta primeira hora, de mercar unha imprenta, e mesmo se chegaran a
reunir 12.000 pe eta , pero o proxecto non se
concretou. Uns ano roáis adiante, Labarta Poe, dende Barcelona, propúxolle algo similar a
Casal, pero tanto un coma o outro foron incapaces de salvar as dificultades económicas.

•

Esta frustración non impediu que o 14 de Novembro de 1916 saíse á rúa o primeiro número
do boletín A Nosa Terra, no que tivo unha influencia decisiva o noso protagonista, tanto no
que se refire ó aspecto de creación como 6 da
impresión. Nese primeiro número aparece xa
Casal como colaborador. Para a impresión da
revista non tiñan outra alternativa que acudir
ás que ofrecía o mercado, e así, os primeiros
números do boletín imprimironse nos talleres
de La Voz de GaliCia, Imprenta Roel e a Imprenta Moret. Os nacionalistas terían que agardar ata o número 1924 para contar coa primeira editorial galeguista, a Imprenta Lar, :xurdida
a iniciativa de Carré Alvarellos e o propio
Ánxel Casal. Alugaron o primeiro piso dunha
casa sita no número 36 da céntrica rúa Real
coruñesa, onde viña funcionando xa a redacción e a administración de A Nosa Terra, o local das Escolas de Ensino e as propias oficinas
das Irmandades. Casal trasladaríase coa súa familia para este local, que co paso do tempo
·acabaría co'nverténdose en "albergue das pri-

Relación de colaboradores de
El Momento indicativa da
pluralidade de tendencias. que
confluían no ano 1930 nun
ilusionante proxecto. Cabeceiras
de El Momento e Amanecer.

meiras reuníóns nacionalistas e acocho de todos os complots contra a dictadura".C3)

O obxectivo desta editorial, de primeiras, foi a
edición dunha colección de noveliñas en galego, a primeira delas saída en novembro de
1924, da autoría de W.F.Flórez. Pero os cinco
primeiros números seguíronse a imprimir en
Moret. Sería a partir do número seis (Maio,
1925) cando saen da propia impren~. Das dificultades iniciais coas que atoparon dá boa conta o que din no mesmo número.
'Xa temos imprenta, inda que en da.Ja montado tar-

damos máis do que contabamos; xa podimos poñernos novamente en comunicación cos rJ:.Osos leitores,
nosos irmáns, que sinten o mesmo amor que nós pota
Jala galega, potas letras desta nosa terra que quixéramos verfrorecente e groriosas".m

Polo- que se refire 6 boletín A Nosa Terra, o
primeiro número que saíu da imprenta Lar foi
o 215 (25-VII-1925). Na sección ''.A.os Nosos
li?itores" dáse conta <leste cambio, que valoraron moi positivamente porque,
"Para a boa marcha do noso idearium, este Jeito é
dunha gran transcendencia potas venta:xas enormes que nos facilita como son con-ección de probas,
distribución de orixinais, variedade de letras, saída
normal e demáis aspectos de presentación co que
moíto gañ.arán os nosos leitores."

marte. Nesta imprenta continuarian editándose -·
todas as publicacións que tiña ó seu cárrego
wr. A partir do número 240 (l-IX-1927) o boletín A Nosa Terra ,imprimiráse en Nós, e así
contin~ou ata o mes¡de Maio de 1930 en que
·pasa temp0ralmente a imprimirse en Betanzos:
En Nadal do 1931 constitúese o Partido Galeguista, e o boletín pasa a ser órgano do mesmo,·. tr~ladándose a Pontevedra. Unha vez en
Santiago a imprenta Nós, volveqa a responsabi- .
lizarse da edición do mesmo dende Xuño de
1933 (nº. 298) ata Maio de 1934 (nº. 331), en
que de novo voltaria a Pontevedra onde perrrianecería ata o 36. No exilio volv~ría a editarse e mesmo lle adicarían parte dun número á
mémoria do entonces xa mártir do nacionalismo. Como vemos, Casal foi responsable directo
da infraestructura do boletín A Nosa Terra .durante o período en que este permanece vinculado ás Irmandades da Fala, e só brevemente
cando sae como órgao do Partido Galeguista,
en que evidentemente, aparece.cunhas características totalmente diferentes da etapa anterior.

ANOSA TERRA
,, 7ClO .~ 16. NCMlilBIO. 1995
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Como punto final, podemos dicir que en canto
á tirada; A Nosa Terra nunca superou os 2.000
exemplares nas súas mellores épocas, que se
corresponden precisamente cos primeiros tempos das Irmandades. Pero normálmente a tirada
non superaba os 500 ou 1000 exemplares, segundo o permitisen as condicións económicas
ou ·políticas, que viñan sendo á postre, as que
marcaban o rumo das publicacións. A Ditadura
de Primo afectou dun xeito definitivo tanto ás
Irmandades, que quedaron cáseque totalmente
desarboraélas, como ó propio boletín que tería
que concentrarse en demasía no aspecto cultural e aínda así, a censura cebouse especialmente nel. Incluso o boletín Nós, de por si cultura:.
lista e alleo a cuestións. políticas, non estivo á
marxe dos excesos da Dictadura . .As-circuñstancias, durante ·este período non permitían ningún
tipo de reinvindicación. Entre os seus colaboradores estaban os que integraron en xeral a denominada Xeración do 16 e a Xeración do 25. ·

Ramdn Swlrcz. PicaUo, Director suplente:.
Luts Stoaoe .Lopez. Dirtctor sup~rr..
Angel Fole 5'nche1.
~CasatJ ...n¡¡•.
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A liberdade de expresión
durante o "Bienio Negro" tivo
como resultado que alguris
redactores tiveran que traballar
dende o cárcere.
Obsérvese o epígrafe de
Redactores en la caree/
do semanario Claridad

A outra aventura xomalística de Ánx:el Casal na
Coruña, está vencellada á publicación do xornal El Momento, aparecido o 26 de Febreiro de
1930, e que durou ata o 13 de Marzo do mesmo ano. En total só catorce números. Como o
propio Casal manifestaría, anos roáis tarde, esta
publicación contou· cunha tirada de 3000 e~em
plares, pero fracasou porque non chegaran as
axudas prometidas. A decepción que sufriu foi
tan grande que, segundo conta a Álvaro de la5
Casas, determinou o seu trasla~do a Santiago.
Para entender esta actitude e o papel que pretendía desenvolver esta publicación hai que ref erise brevemente ó
panorama político daquela época.

Tendo en conta que o material de impresión
co que traballaban era de segunda man, e estaba en mal estado, hai que comprender o
enorme esforzo e profesionalidade que puxo
Casal neste empeño, e que to paso do tempo
sería por todos recoñecido, xa que logo, as
publicacións de Lar e posteriormente as de
Nós, caracterízanse pola súa coidada edición
e pola ausencia de
grallas. Este proxecto
compartido durou ata
O tramo que vai denagosto do 1927. A parde a caída da Ditadura
tir desa data os camide Primo, en Xaneiro
ños de ambos os dous ·
de 1930 á caída de Aldiverxeron. Carré marfonso XIII en Abril de
chou coa firma wr pa1931, constitúe un dos
~o
ra a rúa da Franxa, 34
períodos roáis intensos
onde sacou cinco núda nosa historia recenmeros máis da colec- A Nasa · Terra,
te. Todas as correntes
ción, desaparecendo
de oposición á Ditaduposteriormente. Desra, cunha enorme presencia do mundo intecoñecemos os motivos
da separación, pero en
lectual (papel de Unatodo caso non se tram un o, Jiménez de
tou . dunha ruptura,
Asúa), do mundo unipois os dous seguiron
versitario, a través da
colaborando nas IrF.U.E., sen esquecer a
oposición estrictamenmandades e neutras
te política, con protaactividades, e así se
desprende do artigo laudatorio que o propio gonismo especial dos republicanos de esquerCárré lle adica a Casal no número extraordina- da, afloran á superficie da vida política, nese
rio de Nós (139-144), co que a Asociación de ano e pico, en cerra medida, provocado polo
Escritores de Galicia homenaxea a Casal polo levantamento da censura. Polo que se refire a
seu labor a prol do libro galego. Non chegaría Galicia a situación non variaba ·sustancialmente.
a distribuírse polos suceso.s de Xullo do 36. Así, na Coruña, en Outubro de 1929 e no obradoiro que a imprenta Nós tiña establecida en LiNo local da rúa Real, seguiu a traballar Casal,
nares Rivas, celébrase unha reunión da que sairía a ORGA, ha que tanto peso tiveron os naciopero xa como propietario da !fOV·a Imprenta
Nós. A razón sociar completa era Nós. Pubrica- nalistas, entre eles Casal e Antón Vilar Ponte.
cións Galegas e Imprenta. A partir de aquí em- Como conta Fernández del Riego, ainda que
pezou o labor en solitario que duraría ata a súa
non figuraban nela os postulados do • • •
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~:~~:;:ry GarlD ,

.. EHu Arias de Par¡a.
Constantino Ofu.
Laureaao Santiso Giróo.
Juan]es"' GonúJa.
lllScWll 1111111 J Seoaoe y Cohneíro.

Portada do Semanario Gallego
de Izquierdas Ser dirixido por
Ramón Suárez Picallo. O debuxo
de Seoane mostra o combate que
a revista mantivo contra o
fascismo en Santiago_

14 de Novembro
de 1916 saiu á rúa
primeiro número de
no que tivo

un ha .influencia decisiva
Casal, tanto na creación
coma .na impresión.

(3) ÁLVARO DE LAS CASAS: "La Editorial Nós", El Pueblo Gallego
( 21.IX.1934).
(4) LAR, re vista quince nal. Núm. 6. A
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Baixo a cabeceira de sección
Metralla, deseñada por Seoane,

exercíase no semanario
Claridad a sátira persoal de

carácter político
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Un dos numerosos libros da
imprenta Nós, neste caso do
Se~inario de E5!udos Galegos

,,

umuu~m

~~uu~l!lu~u~

ano ~a advirte que os encargos se deberán fa- cións do noso interés, como Galicia Federal,
cer ó novo enderezo. En todo caso, Ánxel Ca- Máis, A mañecer, Claridad e Ser, de diverso ·
sal vive todo o período republicano na cidade signo partidario' pero sempre nas coordenadas
do apóstolo, onde a súa imprentá sería unha do republicanismo de esquerda e do nacionadas que irromperon con máis actividade no pa- lismo. Jesús María Palomares, que estudiou a
norama editorial e culrural da cidade. Outra prensa compostelana <leste períodd7) tamén
"Trátase dunba organización pra trabal/ar en Galicuestión ben distinta é o motivo <leste traslado, cita entre as publicacións saídas da imprenta
cia e por Galicia, sin agardar nin ter nada qite ver xa que na entrevista concedida en 1934 a ÁlvaNós a Solidaridad, pero non atopamos nencon Madrid. E que, como non se chama nacionalista
ro de las Casas, bótalle a culpa de todo ó fraca:- gunha outra referencia. O mesmo autor, sen
-inda que o sexa-, permittrá que moitos veñan t;I- traso· de El Momento. Sen embargo, seguramente, embargo, manifesta que o periódico El Ciclón
bal/ar a eta potas nasas causas: iendo, .ademáis, certa
o tra8l~do estaba relacionado coas publicacións saía da imprenta do Seminario, aínda que polibertade, que, en ning(in caso, se líe concederían a
do Seminario e as súas edicións, que custaba lo formato, caracterlsticas, contido e colaboraunba actuación nacionalista ".<5J
cada vez máis traballo sacar adiante debido á dores ou mesmo o deseño gráfico, parece que
fora outra das imComo vemos, neste párrafo Casal manifesta ·calidade da maquinaria
da
que
dispuña
na
imprentadas por Casal.
grandes- esperanzas nos partidos republicanos e no que estes podían facer a favor do . prenta. Deste xeito,. o
O número un de Galinacionalismo·. Non debemos esquecer tam- estar a imprenta en Sancia Federal, saíu do
pouco, o excesivo elitismo que se manifesta- tiágo, evidentemente faprelo o 4 de Xullo do
ba dé'.nde un sector do galeguismo, o que lle cilitábase o traballo de
31, _¡;>olo que debeu ,
impediría chegado o momento, converterse edición, corrección de
probas ~ .etc.
infraestructura de
ser a primeira publicanun partido de masas.
ción sacada por Casal
na.da máis chegar a
A Nasa Terra durante o
De Casal partiu a idea de crear un xomal que Este local converteuse
Santiago, á ma.rxe dos
servise de medio a través do cal se poideran de contado nun centro
manifestar os republicanos. Proba desta inten- de reunión dos máis período en que esta estivo outros traballos habituais. Era órgao de exción de Casal é a carta qüe-lle envía ó director destacados galeguistas,
tanto
se
tratara
de
perpresión do Centro Redo Seminario de Estudos Galegas, Salvador
vinculada ás
publicano Federal de
Cabeza· de León, e da que se fai eco Femán- soeiros consagrados coIzquierda Gallega e
dez del Riego. Advírtelle da inmediata apari- mo Castelao, Risco,
lrmandades da Fala.
seguía unha liña fedeción de El Momento, un novo xomal dirixido Otero ou Cabanillas,
cando
estaban
de
paso
ralista, de tipo pimar· polo seu gran amigo Antón Vilar Ponte, "no
galiano, publicando
que pensamos seguir loitando pola Patria epa- polá ci~de, ou ben de
incluso artigas do
la libertade". Ó mesmo tempo solicítalle a re- · novos mozos que viñan
mesmo Pi i Margall.
misión do adeudado para facer fronte á chea adquirindo un destacade gastos que se lle aveciñaban: "Agardo que do papel na cultura galega a pesar de estar Esto non impedía que a revista se mostrase parse decatará do grande favor que me empresta- mo~tos deles realizan<;lo estudios universitarios, tidaria do Estatuto para Galicia, vendo niso un
ría con esta contribución, máis importante CO!JlO· Arturo Cuadrado, Iglesia Alvariño, Fer- paso adiante no proceso de transformación denestes momentos que. nunca, polo eeforzo de nánd~z ·del Riego, Brañas, Luís Seoane, Tenrei- mocrá tica que se iniciara o 14 de Abril, polo
botar á rúa un xornal íntegramente naso; tan . ro, Alvaro de las Casas, Suárez Picallo, Luís que reclamaban todo o poder que a Constitunaso, que o trinta por cen das utilidades que Mant.eiga, Manuel Beiras, e moitos outros. A ción poidese outorgarlle á nosa autonorrúa. on
poda proporcionar adicarase a. un fondo pa- . Imprenta Nós foi, durante a II República, un pasaba das oito páxinas e carecía de regularidatriótico". Que o periódico saise pola noite, de- dos focos culturais da cidade xunto coas tertu- de. Só localizamos referencia a catro números,
bíase·sen dúbida á
estratexia comercial,' li~ que se celebraban no café Derby, en El Es- o derradeiro deles corresponde a Setembro do
e a que na cidade saían outros tres xomais: La pañol e na sede do Seminario de Estudos Ga- 32. O que máis nos interesa da revista é que o
Voz de Galicia, de tendencia "garcía prietis- legas. Neste período de Santiago, Casal non inspirador e conductor era Ezequiel Rey Turnes,
quen en 1925 adquirira o semanario Solidarita",en xeral contraria ó Estatuto (dende A Nosa deixou de participar activamente na política,
iñtegrándo~e
rto
Partido
Galeguista
cando
este
dad Obrera. Rey Turnes era unha persoalidade
Terra referíanse a ela como La Coz de Gali-·
cía), El Ideal Gallego, en mans do~ curas, que sé constitufü en Na·dal ·do 3i, e pqsteriormente destaé:ada no Santiago republicano, tanto como
mal}Ífestaban unha postura todavía máis béli- como secretario da Agrupación local de Santia- dirixente máximo da Agrupación Agraria de
xerante coa autonomía. Afirmaban que en Ga- go do ~esmo partido, en Febreiro do 32. A Santiago, ou como membro do Comité Central
licia non se sentía o ideal autonómico, men- principios dó ano 35; aparece no renovado da Autonomía, onde compartía responsabilidatras que famén dende A Nasa Terra se retruca: Conselllo dos Ultreya de Álvaro de las Casas, des con Casal, de quen sería tamén corÍlpañeiro
ba, npn sen ironía que : "Sé o ideal da Terra xunto coñ Risco, Filgueira Valverde, Fernándéz na Corporación do Frente Popular.
nón se sinte, ¿Qué pinta por ahí un Ideal Ga- del Riegó, Barreiro Salaña, Barbazán, Camilo
llego?"C6). En canto ó terceiro en disputa, El Or- Díaz· Balíño e Xosé Martínez López. D~spois O intento de crear un socialismo galego en
zán, caracterizabase pola súa tendencia mo-· ·das eleicións pe :Febreiro do 36, resultciu elixi- Santiago, débese á iniciativa de Xoán Xesús
do Alcaldé d~ Santiago pplas xestoras do Fren- González, que provocara unha escisión no
nárquica e anti-socialista.
. te Popular, djmitindo unhas semanas antes da PSOE, debido a que este último lle <lera a esO ·xomal constaba de oitd páxinas e entre o~ Guerra, ~ Q\l~ non lle impedira aéudir a Ma- palda ó Estatuto. Moi relacionado con Casal, a
. ·característica política que podemos destacar
seus ·colaboradores figuraban Celso Romero drid a facer<l'entrega do Estatuto.
<leste avogado era, nas altura do 30, a súa
Pelaez, ]. García Labella, Roberto Blanco ToTampoué:ó
foi
Casal
impermeable
ós
probledobre
militancia ideolóxica, que o cilaba entre
rres, Risco, R. Otero Pedrayo, Castelao, M. Luís
Acuña, Lesta Meis, Fiz- Mosteiro, Álvaro das ·ca- mas que a Universidade prantexaba nésta so- o galeguismo e o socialismo agrarista. No ano
sas, Víctor Casas·, Luís Araquistain. Na parte ciedade, e no relativo á súa galeguización. -31 promovera a primeira reunión en Santigo
conta, que eran precisamente de todos os sectores do galeguismo, co fin de
gráfica figuraba Cebreiro, quen no primeiro - Hai que t~r
xoves estm;H_~ntes 'universitarios, galeg,uistas . lograr integrálos nunha organización pol1tica.
número fixo unha caricatura
de
Unamuno
un
1
dos intelectuais que máis se opuxeran á Dita- ou republip1.·nos~ de .esquerda os que compo-- Foi membro da Agrupación Nazonali ta Independente, na que figuraba Luís Seoane (co cal
dura e que contaba con gran predicamento en- ñían o núcleó m-áis consolidado da tertulia
tre. os estudantes republicanos. Esta caricatura que se éeleb~aba .na súa imprénta. Estos uní;- . xa estivera na Asociación Profesional de Esruversitaria&-.~~tar!_~-.Po -1).q, obradoirn qe Casal a · diantes de Dereito). No ano 32 funda ó escinía acompañada d1:1n poema de Machado.
revista Univdrsiiarios qúé actuaría c6mo por- · dirse do PSOE, a Unión Socialista Gallega, que
Pola simple relación de colaboradores, pode- · tavoz da F.U.E., na que tiveran un papel des- máis tarde se integraría en Izquierda Republimos comprender o complexo ep.tramado de tacado Fernández del Riego, Carballo Calero cana, dentro do proceso de converxencia inirelacións que existían entre persoas que provi- . · e García Sabell.
ciado polos republicanos de esquerda.
ñan de divé'.rsos ámbitos políticos e culturais, ·
nos que Casal acruou como_elemento aglútina- A ·proclamadón da República de Abril e a X.X. González estivo sempre .interesado polos
dor, papel que viría desenvolvendo ata o final posterior imprantación dun réxime de liberta- problemas galegas, (Autonomía, Estatuto, Asoda súa vida. En fodos os casos, por entiba dos des tivo efectos inmediatos na proliferación, a ciación de Escritores, etc.) e foi o responsable
matices ideolóxicos e diverxencias políticas, en.· veces excesivamente voluntarista, de múltiples máximo da publicación que nos interesa,
todos eles había un consenso básico en tomo -publicacións en forma de semanarios, quince- Amañecer, aparecida o 16 de Xullo de 1933,
narios e en menor medida de xornais. Así co- que era considerada como 'órgano-oficioso do
ó réxime republicano e ó galeguismo.
mo os diarios que máis peso tiñan nas cidades partido. Non se podía considerar co rango qe
de tipo medio como A Coruña ou Santiago, oficial polo sinxelo motivo de que políticaEta,pa santiaguesa (1931-1936)
· seguían sendo de tono marcadamente conser- mente se declaraba iil.dependente. A prensa da
Ánxel Casal trasladouse no ano 1931 a Santia- vador, candó non reaccionario, nesta primeira época recibiu esta publicación co adxectivo de
"rexionalista", pero non vían o socialismo por
go, instalándose primeiramente na rúa Hortas, e~apa republicana, polo que atif14e a Santiago,
no mesmo domicilio onde vivía o seu compa- a tendencia republicana dispuxo dun bo nú- nengun lado. Tiñan toda a razón porque nos
ñeiro de militancia e martirio Camilo Díaz Bali- mero de publiacións dende a que expoñer as seus números non se trata para nada de cuesño, que xa ilustrara obras impresas polo noso súas ideas . Debemos dicir que, desgraciada- tións relativas ó socialismo nen ós· problemas
editor na Coruña. Máis tarde instala a súa im- mente, a maioría delas foron moi efémeras, xa do proletariado .. Loitar exclusivamente polos
prenta na Rúa do Vilar, 15, onde permanecería que, .a maioría das veces non pasaban do nú- . intereses de Galicia quería ser o seu único norata o saqueo final no 36 pola barbarie fascista. mero un ou dous. Esta proliferación publicísÚ- te. Esta contradición non resulta menor ql ie a
ca tivo o seu reflexo na imprenta Nós, pois do idioma, xa que na mesma se empregaba o
No número correspondente a Febreiro daquel nestes cinco anos, sairían de alí varias publica- castelán predominantemente. es> e • •
• • ·•nacionalismo galego, os reunidos acordarán .que a súá dirección lles correspondese
ós nacionalistas, representados por Vilar Ponte. Casal confiaba moito nesta organización
xa que segundo dí
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()) FERNÁNDEZ DEL RIEGO, F.• Ánxel

Casal e o libro galega. Ediciós do Castro.
A Coruña, 1983

c:Asrn.o, XAVIER: o Galeguismo na
encrucil/ada republicana, volume II.
Depuración Prov. de Ourense, 1985
(6)

(7) PALOMARES IBÁÑEZ, ].M.: "Prrmsa

y política en Galicía: la prensa periódica
compostelana (1875~1936)'; in Investigación.es históricCIS, número 4. Universi-
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O nacionalismo radical e verbalista dun Álvaro

cionarios que había en Santiago, El Compostela- patente ó longo de todos. os números, tanto
no e El Eco de Santiago. A resposta, por parte · d~nde a sección ''Metralla ", como dende as
dos sectores progresistas non se fixo agardar e múltiples columnas de opinión dos seus colaasí, o 23.XII.1933, da imprenta Nós, sae unha boradores. No número correspondente ó 24publicación que baixo o título de Claridad, II-1934, baixo o título de "Un grave perigo" ,
ofrecíase como un "Semanario de Izquierdas manifestanlle ós elementos fascistas que "ainde Compostela para toda Galicia1'. Na declara- da quedan. en Compostela homes puros de
ción de priricipios, sinalaban como deber inex- ideas, homes de esquerda, que se oporán en
cusable e p~oritario da esquerda, tomar, como todo momento, o mesmo na "tribtfna, que na
no ano 30, "as rer.tdas do poder, empuxar a re- prensa, que na rua, a que o fascismo asesino
volución, sen descanso e con desprezo da fatiga e criminal medra máis na nosa cídade".
e sofrimentos"; e ó mesmo tempo, "destruir definitivamente o"poqer reaccionarid'. Os seus Os problemas universitarios contaban cunha
colaboradores eras coñecedores de qué a inep- sección específica, que co rótulo de ''.Uníver- ·
cia do republicanismo e a pasividade do pobo sitarias" par<~cía entroncar coa revista· da
facilitaran que as forzas reaccionarias lles arre- F.U.E. da que falaramos anteriormente. Denbataran as conquistas logradas.
tro <leste tema, a batalla principal consistía
en lograr a plena galeguización da Universi- .
Un dos factores que contribuíron tamén na dade, para que esta actuase como motor de
aparición de ·Claridad, .foron as actividades desenvolvimento da nosa cultura, e deixara
que viñan desenvolvendo, cada vez máis des- de estar ó servicio do centralismo alienador.
vergonzadamente, os membros dos grupos Debería ser unha institución que contribuíse
fascistas de Santiago, capitaneados por Santia- a liberar a Galicia da condición de "colonia
go Montero Díaz, antigo amigo de Luis Seoa- da Corte", en termos de A. Vilar Ponte.
ne e destacado esquerdista. A finais do 33 intentaran sacar na imprenta Paredes, vencella- Outro dos asuntos predominantes dirixíase a
da á extrema dereita local, o seu espécimen criticar o papel do clero e a permisividade,
Unidad; o que provocou o asalto á mesma cando non colaboración, que manifestab~n na
por parte dos sectores republicanos da es- utilización partidista dos símbolos relixiosos
querda. Hai que sinalar que as forzas de or- por parte dos elementos reaccionarios.
den público non facían absolut9-mente nada
ante as manifestadóns de barbarie <lestes gru- Dirixida por Luís Manteiga, contaba entre os
pos. En relación coa adscrición política desta seus colaboradores con Ánxel Fole, Suárei Pica- ·
imprenta, debemos facer constar que este foi llo, X.X. González, Santiso Girón, e como diseo motivo de que tanto Arturo Cuadrado como ñadores gráficos a Seoane e Colmeiro. A nómiLuís Seoane, principais mentores da revista na anterior evidencia a forza que os galeguistas
Resol, que ata o número 5 se viñera impren- tiveron na súa orientación, se ben estaba redacrando· en Paredes, pasara, a partir do número tada predominantemente en castelán. Os mem6 (Nadal, 1932), a saír do obradoiro de Nós. bros da F.U.E. e os republicanos de esquerda
.
completaban o cadro de membros colaboradoA militancia antifascista de Claridad resulta res. Non debeu durar roáis alá do ano 34. +

de las Casas e da súa Vangarda Nazonalista Galega tamén se manifestou públicamente através
da revista Máis, sacada á rúa exclusivamente o
25-VII-1933. Neste único número rematou toda
a aventura. Álvaro de las Casas é un frecuentador asíduo da imprenta Nós, e como tal aparece no debuxo no que Seoane quería recoller o
ambiente que se vivía un día normal na imprenta de Casal. Outros membros do grupo
son Tenreiro, Fernández del Riego, Brañas e o
mesmo -Casal. Por iso non nos debe extrañar
que este número fose realizado no obradoiro
do noso protagonista. Alvaro de las Casas publica ll,t1ha revista de pensamento político,
Atento, na que a participación de Casal foi decisiva, pero que por motivos económicos houbo que imprimir na imprenta do Seminario.
As eleicións de Novembro do 33, marcan o pun-

to de inflexión no réxime republicano, que provocaría o posterior proceso de 9-esmantelamento
das conquistas acadadas no primeiro bienio, situación que se agravaría coa chegada da CEDA
ó poder. Por outra banda, o movimento fascista,
que empezara a conspirar contra a República
dende os seus inicios, empeza a mostrarse como
un factor claramente belixerante, reaccionario e
desestabilizador ó longo do ano 33.
O acceso de Lerroux ó poder provocou un
cambio de rumbo na liña informativa que sostiña ata aquel mesmo momento El Pueblo Gallego, xornal no que viñan colaborando os membros roáis dinámicos do republicanismo de esquerdas e do nacionalismo, e que con este xiro, se quedaban sen tribuna dende a que espallar as súas ideas. Deste xeito, a opinión pública diaria quedaba nas mans; cáseque exclusivamente, dos dous xomais decididamente reac-
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Fernández del Riego, Braña,

Ánxel Casal e A. das Casas na
imprenta Nós vistos por Seoane
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Ser, esquerda e nacionalismo
A derradeira publicación da imprenta Nós,
o Semanario Galego de Izquierdas Ser, totalmente favorable ó Partido Galeguista, e
continuador aatural de-Claridad, apareceu
no ano 1935. Dirixido por Suárez Picillo,
quen, non o esquezamos escudara a carreira de Dereito gracias á axuda do matrimonio Casal, contaba cos seguintes colaborado~es: Xerardo Álvarez Gallego, César
Alvajar, Roberto B. Torres, Eduardo B.
Amor, Álvaro de la Casas, Manuel Colmeiro Plácido R. Castro, Johan Carballeira , Camilo Díaz Baliño, Ánxel Fole, Fernández del Riego, Bibiano F. Osorio, Luís
Manteiga, Carlos Maside, Luís Peña Novo,
Emilio Pita, Rodolfo Prada, Eliseo Pulpeiro, Valentín Paz Andrade, Enrique Purcallas, Luís eoane e Antón Vilar Ponte. Cando Suárez Picallo se incorporou ó primeiro despacho laporalista dá Coruña, onde
exercía Seoane~ ocupouse da dirección da
revista Fernández del Riego.
A carencia de xornais republicanos, da
que se falou anteriormente, fixo ver en Ser
o xerme dese "gran periódico republicano" que todos os esquerdistas arelaban. O
14-N-35 un artigo de Roberto B. Torres
faise eco de que en Galicia non había
prensa republicana. En maio, se reprodu~
ce parcialmente o artigo de Luís Bello, "El
pueblo republicano sin periódicos", que
aparecera en Política, onde se daban as
claves para comprender a gravedade do
problema. Nese mesmo artigo, os responsables do semanario,_ se comprometen a
ter na rúa ese ·xomal republicano para o
vindeiro 25 de XullQ, sempre e cando poidesen contar c6 respaldo económico im:prescindible, e que eles estimaban en cen
mil pesetas. O 2-VI-35, nunha nota de redacción na que dan conta da boa acollida
que tivo a iniciativa, dan a entender que o
periódico estará, efectivamente, na rúa o

sectores reaccionarios. Dende Ser fo ron
duros e directos, e non houbohan ós rep
dlinengún tipo coa Ins falta de. clesiástica, dado o papel de cómplice que viña
desenvolvento. Esto ñon impedía que
admirasen a aquelas persoalidades destacadas na vida pública, como Angel Ossorio y Gallardo, monárquico convencido e
católico ferviente, pero_que non entraba
nese xogo por consideralo en absoluto desacordQ co auténtico
espírito cristián.

•

Lufs Seoane.

día 25 de Xullo. Sen embargo, as causas
deberon trocarse porque, o 23 do mesmo
mes, reprochan ós republicanos de Santiago a falta de colaboración necesaria para
dotar á democracia galega dunha tribuna
periodística en Santiago.
Dende as páxinas do semanario continuose· dando a batalla nos mesmo temas
de Claridad, e así, seguiron prestando
unha especial atención ó incremento da
actividade fascista en Santiago. Denunciaron a entrada da CEDA no Goberno e, ó
considerála unha traición á República,fan unha chamada a outro novo 14 de
Abril ... "sen gardas cívicos que garden palacios e conventos".
Outro dos asuntos que eran tratados asiduamente facían referencia ó papel do
clero, cada vez máis· indinado cara aos

Tampouco ocultaron a
súa admiración por
Azaña,reflexo ademais
do· pacto político do
Partido Galeguista con
Izquierda Republicana, que tivo en Seoane a un dos seus fundadores en Santiago .

aquí reseñadas , saídas do obradoiro de
Casal, que contaron todas elas cunhas
colaboracións do ¡nellor da intelectualidade do seu tempo, había un sentimento de entrega a Galicia e á súa cultura.
Casal foi determinante neste aspecto .
Independientemente da adscripción ideolóxica que odas e cadevista , Casal
s~mpre aproveitou · para facer patria,
ben introducitldo en
todas elas a publicidade _c onstante dos
libros da Editorial
Nós, ben dando noderradeira
ticias de todo acto
que tivese que ver
coa nosa terra.

A

publicación de Nós
foi o Semanario

Galego de lzqúierda
Ser., favorable ó

Mirando hacia atrás,
Ser resulta unha magnífica e imprenscindible
fonte de información
para coñecer polo miúdo a radicalización política no Santiago do
"Bienio negro", e tendc
en conta a calidade da
súa extensa lista de colaboradores, e a propia
calidade da revista, como correspondía a un
tr¡iballo sa.ído das mans
de Casal, consideramos
que sería absolutamente necesaria unha reedición da mesma.

Non queremos rematar este artigo, sen

~~~~ªrª~~; e~~~r:~~

levouna a cabo Casal,
dende a penuria económica, penuria que
puxo en perigo cons,
tantemente a continuidade do seu proxecto máis querido,
salvado gracias ó uaba110 de modista da
súa_ doná, María Miramontes, quen contri11
búiu a sufragar os
---rontínuos déficits orzamentais <;la Editorial. A Luis Seoane,
como non podía ser
doutra maneira , debémóslle este recoñecimento, realizado o día 6 de Novembro
de 1965, a través da audición radial "Galicia Emigrante", que a espallou por todo
Bos Aires.+

Parti do Ga1eguista e
COnti nuador de
Claridad. Apareceu .
·en 1935 diriXídO por
p·
___u_a_r_e_z__,_c_a_o_.- -

s ,.

Como resumo, queremos constatar que
en todas e cada unha das publicacións
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•X. M~ DOBARRO PAZ-E. VÁZQUEZ SOUZA
O día 16 de Febreiro de 1936 celébranse as
eleicións. O 18 de Febreiro -martes de antroido- sábese que gañou a Frente Popular e a
continuación vanse producir unha serie de
acontecimentos, motivadq.<? pola tensión deriyada da tardanza na comunicación oficial dos
resultados e do comportamento dos Gobernadores e das corporacións locais en mans
éla dereita, que van abrigar- a que estas pasen
a ser gobernadas interinamente por persoas
designadas polo~ grupos políticos vencedores, para evitar que a situación, cada vez
máis radicalizada, se fixese incontrolada .
./_

O 17 de Febreiro o 'Goberno de Alcalá-Zamora e Portela Valladares decreta o estado de
alarma en todo o territorió do Estado. Días
despois o Gobernador "entrega" o seu mando ··a un comité ·

.

Fernando Blanco Salleres, segredario de Casares Quiroga, Bieito
Ferreiro e Ánxel Casal, de
esquerda a direita

.

"Con ·esta fe-cha ceso en el mando de esta provincia, y
en cumplimiento de órdenes del Exmo. Sr. ministro de la
Gobernación hago entrega de la misma a un Comité del
Frent_e Popular de Izquierdas;)ntegrado por los Sres. D.
Plácido Cas~ro; n:. José Miñones Bemárdez, D. Ramón Maseda y D. ·Manuel Guzmán.
·
Lo que se hace público en este periódico oficial para
generaJ conocimiento.
La Coruí'la 19 de Febrero de 1936. El gobernador José
Cobreros de la Barrera".
, Cumpliendo órdenes del Excelentísmo Sr. Ministro de
La Gobernación, con esta fecha cesa en el mando de esta
Provincia el Comité del frente Popular de Jzquierdas que
accidentalmente se había hecho cargo de él quedando,
por disposició~ de dicho Departamento ministerial, encargado interinamente del Gol:;>iemo civil de la Provincia, D.
. Julio Suárez Ferrin.
Lo que se hace públi~o pra Genera] conocimiento.
La Coruña 19 de febrero de 1936.
El gobemaélor Interino. d. Julio Suárez Ferrín.

Sres. concejales siguientes: D. Horado Bermúdez Abente,
D. Ramiro Suárez Moreno y D. Luis Calvo Sanz por el distrito Coruña-Carballo; D. José López Bouza por el de Ferrol-Ortigueira; D. Ángel Casal Gosenge, por el de Santiago-Padrón; D. Jaime Quintanilla Martínez por Arzúa-Órdenes; D. Enrique González Añón por el de Noya-Muros; D.
Jesús Soler Badín por el de Negreira-Corcubión; y D. Tomás López Datorre por·el de Betanzos-Pontedeume.
Lo que se hace público para general conocimiento y
como notificación de Jos Sres. que cesan y de los que se
nombran.
La Coruña 21 de Marzo de 1936
. El Gobernador
José Sánchez Gacio
(Boletín Oficial de la Provincia de La C01·uña,
Luns 23 de Marzo, p. 259)

En Sesión Extraordinaria, presidida polo Gobernado'r Civil, celebrada o mesmo día 23
vaise celebrar o· acto de toma de posesión:
"Seguidamente se procedió a designar por votación secreta el ca rgo de Presidente, habiendo resultado elegido
por cinco votos y una papeleta en blanco don José López
Bouza.
Por el mismo procedimiento y e n igual votación fué
también elegido Vice-presidente don Ángel CasaJ Gosenje".
(Actas da Depuración da Coruña)

Como se pode observar non é certo, o que
tantas veces se ten· repetido, que Casal fose
·vicepresidente da Deputación por ser este
un cargo ligado ao da Alcaldía de Santiago,
pois, unha _vez nomeados polo Gobernador,
elexíronse entre eles,
Da súa actuación como Vicepresidente o
primeiro que hai que facer constar é que
asistiu a todas as sesións que ata Xullo celebrou o organismo provincial, chegando a
presidir varias delas.

O día 20 chega á Coruña desde Madrid o novo Gobernador, o avogado, ]osé Sánchez Gacio, membro do Partido Republicano de Iz-=
quierda e pertencente ao Co_mité Central de
Autonomía de Galicia ,. quen comeza a dar
cobertura legal á nova situación.·

"A Excma Diputa~ón Provincial. - Habéndo ·eme comí ·ionado para a confección de uniformes do ubalremo dos
Establecimientos provinciales en Santiago, olicitéi de diferentes establecimientos precíos e mostras de texidos e
considerando mas ventaxo a a ofertaa de D. Xohán Touriño Lago, lle adxudiquéi o dito ervicio na cantidade de
ciento cincuenta y cinco pesetas por cada traxe con gorra .
-Pazo da diputación a tre d1..: Xulio d mil novecient
treinta y seis" (Sesión de 8-7-1936)

Asi, o 23 de Febreiro o delegado do Gobernador Ci".'il presidiu a s~sión extraordinaria do
Concello de Santiago e deu posesión aos membros da nova corporación, nomeados polo propio Gobernador a suxerencia das diferentes forzas políticas do Frente Popular: 9 galeguistas, 9
de Unión Republicana, 7 federais e 6 de Izquierda Republicana. Nesta mesma sesión, e en
votación secreta é elexido alcalde Ánxel Casal,
por unanimidade menos un voto en branco.
O 26 de Febreiro celebrouse a última sesión
da ,Comisión xestora da Depuración da Coruña que presidía Estanislao Pérez Artime. Con
data 4 de Marzo o secretario Marcelino Dafonte recolle no libro de actas o seguinte texto:
"5e hace constar que en vista de un. oficio del Exmo.
Sr. Gobernador Civil de la provincia, Don José Sánchez
Gacio, comunicando, con fecha de ayer, a esta Secretaría,
que en uso de las facultades que le están conferidas, acordó suspender, hasta nueva orden, las sesiones de esta Comisión Gestora, no pudo celebrarse Ja que estaba señalada para el día de hoy.
La Coruña cuatro de marzo de mil novecientos trein- I
ta y seis".
.

Tamén:
Gobierno Provincial
Reorganización de la Comisión Gestora de la Diputación Provincial.
En uso de las atribuciones que me están concedidas,
he acordado decretar el cese de la totalidad de los Sres.
vocales que componen la actual Comisión Gestora de esa
Exma. Diputación Prc;ivincial, y designar en su .l ugar a los

Con relación a estas citas [nos orixinais en español] faise necesario indicar que a transcripción das actas <leste período foi feíta por tres
persoas diferentes. Nas primeiras non hai a menor presencia do galego nin tan sequera do po- .
sible uso do mesmo por algún dos deputados.
É moito máis que probable que, cando menos
Casal, fixese uso esclusivo do noso idioma, canto polo que reflexan as noticias de prensa, como na presencia <lestes dous textos -non hai
ningún outro- en actas do mes de Xullo:
"O que suscribe, designado pol'a Excma. Corporación pra
resolver o probrema do descan59 dominical aos enfermeiros do Hospital provincial de Santiago, a cuio efecto foi
habilitado o correspondente crédito para aumentar en tres
plazas a dita plantilla, se complace en propoñer para as
mesmas a: Antonio García Armesto-Xohán Lorenzo Sanmartín, e =Xosé Loureiro• Pazo da DipUlación, prlmeiro
xulio mil novecientos treinta y sei " (Sesión de 1-7-1936)

(Boletín Oficial de la Provincia de La Coruña,
Venres 21 Febreiro, p. 171)

Ánxel Casal, de pé, entre Bieito
Ferreiro e Xoan lópez.
Sentados: Luís Lafuente,
Bieito Ferreiro (pai) e Fernando
Blanco Salleres.
Á direita, Casal nunha
intervención pública

ficio que respondese mellor ás necesidades da
institción. O Sr. Quintanilla amosou o seu acordo, ainda que insistiu no feíto de existiren atrancos por parte das institucións, e da prensa afín,
adicadas á caridade; recordaba que había anos
fora procesado por unha campaña xomalística
contra o Hospital e os antros que ali existían.
Casal amo ouse conforme co expresado por
Quintanilla e leu unha carta de vario enf rmo
relacionada co trato que recibían do Hospital e
engadía que na súa visita diaria comprobara
que: ' o leit que e subministra ao enfermo
está desnatado, que a comida non · abonda;
que un novo profesor da ala da Infan ia quixo
dar fruta ao rapaces e non pu ido p rqu
arecia dela, e que para correxir ta faltas hai
que loitar non só coa ca eza d m' dio , s nón tamén coa resisténcia sistemática das Filias
da Caridade". Por iso, solicitaba que e adquirisen elementos de laboratorio con cargo ao orzamento de 1937 e que debía facultarse.ao Presidente para que con urxencia- xe tionase a cesión do edificio de an Caetano 'porque, dado
o estado ruinoso dalgunhas salas do Hospital,
pode sobrevir calquer día unha catástrofe' .

Esta preocupación polo idioma máis pola
cultura galega tamén- e explicita na úa olicitudes de axuda para a realización d excursións
"subve ncionar con 50 pts. ao m stre do bairro dos a tros
(A Coruña) para axuda dos ga to que se lle orixinen con
motivo dunha proxectada excu rsión dos scus alumn os á
terrado poeta ga lego Pondal" ( esión de 1-4-1936)

As suas preocupacións fundamentais son soore todo-as de asuntos relacionados coa legalidade en ?bras e servicios (construcción de
camiños· pr9vinciais, o paro obreiro, a educación laica, a sanidade, a beneficencia ... ).
. Son continuas as peticións para ampliar o número de camas dos hospitais, a mellora das instítucións benéficas en mans de relixiosas, a rehabilitación dos edificios públicos, sobre todo
os hospitalarios e benéficos,. .. Por exemplo,
destaca unha _intervención na sesión do día 8 de
Abril na que se trataba o tema do Hospital Provincial de Santiago. Nela o Presidente informaba
da terrible _impresión que lle producira a visita
ao Hospital Provincial, e referíase ás detestables·
condicións nas que se encontraban as instalacións así como o trato qµe recibían os enfermos. Declaraba necesaria a instalación nun edi-

conservación de edificios de significación espiritual
"Di tamé n o Sr. Casal -a respeito dunhas ob ras- que o "Pazo de Lángara" ten unha sjgnjfjcación patriótica, posta que
alí viviu e concebiu algunhas das suas obras Marcial d el
Adalid, e por iso ex presa o seu desexo de qu e se respeite,
en canto sexa posíbel, o lugar preferido e n dicho pazo
por aquel compositor" (Sesión de 1-4-1936).

ou para a erección de monumentos dedicados a figuras do galeguismo comq a petición
de contribuír á suscripción aberra para o monumento a Villar Ponte coa cantidade que fixe o presidente (Sesión de 1-7-1936).
'Por último deixar constancia da súa preocupación por todo o relacionado co proceso
estatutario. Así, foi o que urxiu ao organismo
provincial para que subvencionase con
50.000 pts a campaña propagandística que
posibilitase a súa.. aprobación plebiscitaria.•
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· A Universidade de Santiago de Compostela, na conmemoración do ·seu V

Li!
toJ

Centenario, agradece tódalas manifestacións de aprecio e adhesión recibidas

es1

Le
bi.i

con este motivo .. De xeito especial agradece á Excma. Deputación da Coruña

ra

e a Caixa Galicia o patrocinio dos actos desta significativa data. Tamén

Re
ca1

salienta o mecenazgo da exposición GALLAECIA FVLGET, Cinco séculos de

liz;
se1

historia universitaria, polas empresas ~ entidades Autopistas del Atlántico.

füi

_.ENA * ENDESA. Empresa Nacional de
Cidade de Sant~ago *

Ferroa~lánti.cá.,

* Fundación Central Hispano *

Electricidad~

m<
cel

S.A.* Consorcio da

Un

S.L. * FINSA. Financiera Maderera, S.A.

os
im¡

Citroen Hispania * Patronato da ·casa da

Est

do
dn

Troia * Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia * Caja de Madrid.

res

Igualmente expresa o seu recoñecemento ás seguintes empresas e entidades que ata o momen-

pri
en
ra i

to teñen confirmada a súa axuda ás actividades a desenvolver durante o curso académico 95-96:

A~

PATROCINADORES

POJ

de1

Comisión das Comunidades Europeas * Consejo de Universidades * Construcciones Malv ar,

Sar
19J
me
lar
tan
brc

S-.A. *Construcciones San José* Excma. Deputación de Lugo *El Correo Gallego /O Co-

Bié

Alúmina Española, S.A. - Aluminio Español, S.A. / Inespal-Teneo * Begano, S.A. * Banco Gallego * Banco Pastor - Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa * Caixav igo *

dOl

aso

rreo Galego - Feliciano Barrera* Feiraco, S. Coóp. Ltda.· * Fujitsu España, S.A. *Fundación

nill

coa

"La Caixa" *Fundación Araguaney *Fundación Argentaria * Fundesco *Grupo Corpora-

ima

ción Noroeste * Iberia - Líneas Aéreas de I;:spaÍla, S.A. * Leyma, Alimentos de Galicia, S.A. *

ca

Parlamento de Galicia * Secretaría de Estado de Universidades * Supervisión y Control, S.A.

Pan
ple

l.T.V. Galicia * Telefónica de España, S.A. * Televés, S.A. * Unión Fenosa * Xunta de Galicia

Na
ofe1

COLABORADORES

pro
Zirn

. Arcebispado de Santiago de Compostela * Excmo. Cabido de S.A.M.I. Catedral de Santiago d e Compos tela •

rreG

* Semi-

Anr

nario Mayor* Adega Priorato de Pantón *Aguardientes de Galicia (Orujo de Galicia) * Aquagest *Asociación

re vi

Consell<? da Cultura Galega * Compañía de Radio-Televisión Galega * Excma. Deputación de Ourense

los
ffia(

de Antiguos Tunos* Asociación de Empresarios .de !"lostelería de Santiago de Compostela* Bodega Cooperativa Jesús

Nazar~no

xas) * Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santiago de Compostela • C.C.A. "Porta do Río Miño,
S.C.L." (Rosal)°* Cei:berus Protección* Comercial Varela • Construcci~nes Ángel Lugilde * Construcciones
Cando * Cotisa (Eurowat) * Daniel Lema Mougán * Díaz de Santos, S.A. * EJectrodqmésticos Daviña • Enor •
Ferpesa

riz 1
as f1
llas;

(Valdeorras) * Bodegas Docampo, S.A. (Ribeiro) *Bodegas Vilariño - Cambados (Rías Bai-

* Galident * Hewlett-Packard Española, S.A. .• -Instalaciones Cicron * Izasa, S.L. •

si * Limpiezas Salgado

Limpiezas Macon-

* Marrón Glacé, S.L. * Muebles Ceruelo * Pérez Rumbao-Iveco * Seguridade Prosesa

•• Servicios Reprográficos· * Trapsa

* Viajes Atlántico, S.A. *Viajes Ultratur •

Viajes Viloria * Zeltia, S.L.

*

cen
Sera
insi1
apo
mes
uso·
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dese
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iden
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rt1stas para nos
• XOSÉ ENRIQUE ACUÑA

Ligado desde mozo a novidosos proxectos editoriais relacionados co xornal coruñés El Noroeste, Ánxel Casal pon a andar, no 1925, con
Leandro Carré, unha das experiencias máis cobizosas para a divulgación popular da literatura galega. A proposta baixo o nome de La.r.
Revista Mensual oferece na cuberta de todos e
cada un dos números editados unha capa realizada por Camilo Díaz Baliño que confire co
seu deseño unidade estética á colección. Os
motivos escollidos equilíbranse entre a tipografía e o protoganismo das referencias épicas ao
celtismo e a forza románica do Mestre Mateo.
Unha retórica que gosrou de usar Camilo desde
o tempo de Céltiga. Novela Mensual flustrada
impulsada por Xaime Quintanillla desde 1921.
Esta colección produce dous dos fitos estéticos
do libro galego: Almas Mortas e Un Olio de Vidro. Os seus autores, Camilo Díaz e Castelao
respectivamente, acadañan con eles un papel
principal na renovación da linguaxe do libro
en Galicia e os seus nomes estarían unidos, para sempre, ao proxectos de Ánxel Casal.

seus debuxos de Cousas. (1929) onde a liña da
tirlta ou do lápis apreséntanse impresas sQbre
unha masa de tinta en sépia e nas q~~ ..~man
tén aceso un faro de lús en cada estampa".
Técnica mellorada ~n Cincoenta homes por dez,
reás (1930), libro onde asombra 2. especial sinxeleza da sua capa: un pequeno gravadiño
dun neno asomado a unha esquemática fiestra.
Con todo, o seu cúmio como ilustrador vai
estar nos debuxos que acompañan a súa no- ·
vela Os dous de sempre (1934). Nela, as aven.turas de Rañolas e Pedro López corren nuns
trazos limpos, cheos dun expresionismo veicular e narrativo. De Castelao en Nós destacan igualmente o calendário que ilustrou para
1934 e as cubertas realizada para Os evanxeos
da risa absoluta de A. Vilar Ponte0 934) e Da
• emigracíón de Antón Paz (1936), posibelmente o seu derradeiro traballo antes do exílio.

A aposta pola edición popular tivera antecedente en 1919 con ¡Terra a nosa!. Bíbrioteca
Popular Galega na Coruña e Libredón en
Santiago ou Alborada en Pontevedra desde o
1922. esta última, Castelao realiza os primeiros ensaios do que ia a ser o seu particular interese polas técnicas de gravado e estampación que logo aportará con éxito aos libros de Casal. Un exemplo a suliñar son
dous libros por el deseñados no 1926 para a
Biblioteca Lírica La.r, No Desterro e Da terra
asoballada. Para estas obras de Ramón Cabanillas concibe unha liña plástica converxente
coa de Camilo Díaz que, ao cabo, marcará a
imaxe sucesiva da editorial Nós, a nova xeira
casaliana despois da ruptura con Carré.
Para esta etapa Casal ten que adoitar o múltiple papel de impresor, administrador e editor.
Na impresión atopába e cunha competéncia
ofertadora dunha mellaras considerabeis nos
procesos de edición. As tamén coruñesas
Zincke, Roel e Moret, os obradoiro de El Correo Gallego de Ferrol e Faro de Vigo ou Xulio
Antúnez en Pontevedra botaban dos seus prelo po itivos exemplos de calidade en libros e
revistas. A sinalar por única a experiéncia animada polo Peinador no balneário de Mondariz cunha imprenta da que saíron, felizmente,
as fermosísimas edicións dos libros de Cabanillas; Na noite estrelecida 0926) e A Rosa das
cen follas (1927). Obras ao coidado de Osear
Serantes nas que Castelao, o seu deseñador,
insistia na creatividade que coetaneamente
aporta, tanto á editorial Nós como á revista de
mesmo nome. En especial, o seu gesto polo
uso das letras capitulares, as ornamentacións e
a creación dun código tipográfico próprio.
Nace pois, de man de Casal, Nós. Pubricacións Galegas e imprenta. Pasa a recoller
desde 1927 as anteriores bagaxes artísticas de
Castelao e Camilo Díaz. Co rianxeiro concibiría a irríaxe "corporativa" da editorial. Unha
série de motivos marcarían as cubertas nas
que pequenas ornamentacións dan sinal de
identidade. A mjis utilizada seria a capa preparada a partir dunha caixa na que a tipografía enmarca un canastro sinxelamente debu-.
xado concedéndolle <leste xeito unidade estética a numerosos títulos de Nós.
Alfonso Castelao cumpriria un fundamental papel tanto na preparación dos seus próprios libros como os de feitura allea. Imax:inativas son
as solucións técnicas dadas á presentación dos

-

dos trinta vai ter axiña lugar nas cubertas da
editorial. Carlos Maside ten o reto de ilustrar o
Retrincos de Casteiao 0934) e resolveo oferecendo, sen dúvida, a liña máis vangardista da
sua traxectória. Executória parescida- á que
Femández Mazas marca cunha xénial sensibilidade para a capa. de O venteJ segrel de Augusto
Maria Casas 0932). Non é o caso do Colmeiro
de Contiños. da Terra de M. García Barros
(1'931) en exceso costumista e lonxe da súa capa para Codeseira de Crecente Vega 0933) co
trazo adiviñador da sua futura plástica.
Dentro .da literatura política, tan presente na
editorial da rua do Vilar, e sen embargo descoidada na presentación, é de salientar a capa
realizada por un mozo ourensán Xurxo Lourenzo, simplesmente afeccionado, que deseña
a cuberta do Breviario de Aútonomía de Ra.:
món Vilar Ponte 0933). Un puño en contraste
negro e bermello xogando coa tipografía conforma o traballo de Lourenzo, falecido o ano
seguinte aos 24 anos. Tamén de Ourense, mais
de a prendizaxe pontevedrés a rente de Castelao, é o caso de Manuel Méndez quen concibe
a orixinal cuberta de O Galo; os poemas de
Luís Amado Carballo, con lirismo e cor.
Dos máis novos Casal receberá a contribución de Manuel Prego, Castro Arines e Xosé
Sesto. Firgoas de Manoel Luís Acuña 0933)
cunha capa concebida como ventá é o aportado por Prego. Mentres, Manuel de Castro
Arines é responsable de Bebedeira de Florencio Delgado Gurriarán 0934) cun debuxo
asimilábel a Mazas. Para-sesto resérvase unha
das máis atrevidas, por luxosa, edición de
Casal; A Nao senlleíra de Bouza Brey (1933).
Sesto -con Colmeiro e Castro Arines os únicos sobreviventes a esa época- na tradición
Unoleista pontevedresa impulsada por Castelao, o seu rñestre, plasma sobre a capa en
verde un gravado vertical dunha dorna i¡:Ílpresa en tintas negra e_ouro vello.

Capa deseñada por Camilo Díaz Baliño

Na resolución da capa de O poema da Gruña
de Xosé Rubinos 0933) atopamos unha cálida evolución da arte de Camilo Día;z moi lonxe da realizada p'ara O fidalgo de Xesús San
Luís Romero 0919), autor a quen lle ilustra
tamén A volta do bergantiñán no 1928. Nese
ano, Casal imprenta Conto de Guerra, un pequeno relato de Díaz Baliño que el mesmo
ilustra. Un conto de guerra ven distinto daquel que os uniría traxicamente no 1936.
Os dous talleres de Casal na Coruña, nas
ruas Real e Linares Rivas, coñeceron do traballo <lestes e outros artistas. Deles son de citar Álvaro Cebreiro polas ilustracións de O
Mariscal de Cabanillas (1926) e Abellas de
ouro de Xosé Lesta Meis 0930). De Lolita Díaz }3aliño ten interés a capa de Cantigas e
verbas ao ar de Xulio Sigüenza 0928). Ao
gravador Xaime Prada, quen puxera cuberta
a 2ª edi_ción de O Mariscal 0929), Casal imprentáralle no 1927 unha bela edición dos
seus linóleos. Acompañados por pequenos
textos de autores como Blanco Tarres, Cuevillas, Risco, ~asas, López Abente, etc ... Prada
agrupa as suas estampas a xeito de trípticos
sobre a terra, o mar, o liño, a emigración, os
elementos e os persoaxes moi_na liña de .
Castro Gil, Prieto Nespereira e Castelao.

·A etapa de Nós en Compostela
A definitiva etapa compostelán de_Nós vai
de eclosión cultural e
coincidir
política. A emerxente .arte galega da década

1932 - cdiciM

Hós

..

Con Luís Seoane chega a asimilación coas
vangardas europeas. Desde a cuberta para
un refraneiro, as ilustracións para as revistas
políticas imprentadas no obradoiro de Casal
ás capas dos libros de poemas dos seus amigos . Huellas de Feliciano Rolári {1932) é unha impactante demostración da capacidade
de Seoane para conectar coa arte niáis actual.
Coa concisa capa de Mar ao norde de A.
Cunqueiro (1933) exemplariza a dinámica
por onde vai a ir asua pintura. Mostra de todo iso son os traballos para os libros de
Resol, coincidentes con aventuras do estilo de Alauda, Ronsel ou Alcor Galaico.
Do fin de todo este moveménto. cultur.al, da
editorial Nós ~ o asasinato d~ Ánxel Casa~ moito se ten escrito. A pegada da sua obra -dorna onde navegan os mellores mariñeiros da, Terr~ é excepcional. No exilio, Manu~l Puente
sufraga a creación dunha editorial homónima
no 1950. E faino para editar a monumental As
cruces de Pedra na Galiza. No prólogo dá obra
o. próprio Castelao ho'menaxea aos homes que,
como Casal, foron mártires do, fascismo.
Mentres, Seoane foi algo máis que un simples
continuador da obra casaliana. Mesmo crea unha editorial baixo o selo Ánxel Casal, para presentar a sua poética combativa. Fardel do Eisiliado (1952) é á vez o comezo dun reto estético
que renovará de xeito definitivo a edición en
Galicia. No país chegará con dificuldade unha
certa recuperación. As editóriais Galaxia e Monterrei tentarán, desde meados dos cincuenta, insistir no labor de Ánxel Casal. Os artistas de
Nós terian continuación, non recámbio, na obra
de Xohán Ledo e no inesgotábel Luís .Seoane.•

Capas deseñada por luís Seoane,
Fernández Mazas,
Castelao, Xurxo lourenzo e
Camilo Díaz Baliño
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Analisar o ttabállo municipal dun~ home . que
entregou a sua existéncia na defensa de Galiza, até a der:iadeira gota.- do seu sangue, non
é <loado; e o· cota~ón tende' a ocupar o espa- ·
.zo que. a razón, ccin calma e·sosego, debe ter
para poder avaliar unha análise comedida e
:;i.si apro?Cimarmq-nos ao coñec;imento da história de Galiza e ás xentes que a escreberon.
Mais é ben urxente sacar da negrura da noite
o esquecemen.to dun dos alcaldes máis importantes que Compostela, q1pital da Galiza;
. tivo ainda que fose por poucos meses.
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A ·aaividade de Casal ~o
concello merece un estudo
exaustivo. Nas fotos, dous dos
bándos que asinou
.

<

Camilo Díaz Baliño e Casal
foron asíduos colabo~adores
e grandes amigos

Ánxel Casal Gosenxe -un·· dos milleiros de
bons e xenerosos. que inzaron a Galiza dos
anos 3(}- como militante do partido Galeguista,
traóallador onde fiXera falta na tarefa comuñ da
construción dunha Galiza de seu, foi elexido
alcalde na sesión-plenária do 23 de Febreiro de
1936 por unanimidade da Corporación, agás un
voto en branco, cáseque seguro ·seu, o que evi. déncia a sua ética na vida política. Este p~eno
estivo presidido por Narciso Vidal_ Fraga - asásinado tamén no mes de Agosto .ria Rocha- en
calidade de Presidente-del~gado do govemo civil. Os discursos de ambos os dous vanse facer
en galego e asi consta na acta do Pleno. Cumpre sinalar que o galego non será idioma ofidal
na Galiza até que o Estatuto estexa aprobado.

A amizade de meu pai con Casal viña de lonxe. Son testemuños as ilustratións de La.r do
, ano 24 e a aClicatória que lle fai
meu proxenitor no primeiro exemplar do Conto de Guerra
que tira do prelo. no ano 28. Logo soubemos
que colabouraban xuntos nos primeiros anos
das Irmandades da Fala. Por algúns recordos
qe se salvaron da queima compróbase que tres
horas de Castromil que separaban Santiago da
Coruña non separaban a meu pai dos seus
amigos galeguistas da capital herculina .

ªº

Mais cando eu conozo persoalmente a Casal
é no ano 30 e 31 , que veu a instalar a súa
imprenta no baixo da ca a nQ 20 da Rúa das
Hortas, onde até ise mesmo ano vivíamos
nós . Coincidía con e te cambio qu neste intre meu pai íase a América co Coro de Ruada, e miña nai e nós, os dous fillos, pasabamos a vivir nunha moi modesta casiña da
imediata Rúa de Cai:retas . Parece ser que
meu pai facilitáralle esta solución a Casal pra
o traslado da súa imprenta a Santiago , que
no ano 33 Ánxel Casal voltou a trasladar ao
baixo da casa n 2 15 da Rúa do Vilar.

A dona de Casal, María Miramontes

vos da cidade con bandeiras, reclamando a au..:
torj.dade municipal, é dicer, o Alcalde, que a
bandeir~ e republicana estexan sempre xuntas.

Hoxe vese, polo menos eu vexo, que aqueles
homes do galeguismo tiñan as millores ideas
que se podían ter pra servir a Galiza desde
plantexamentos rigurosos e exercicios posibles.

· Mais van ser dous fitos claves na vida de Galiza
O comportamento desta Corporación, de éur- · aos que Ánxel Casal e a Corporación apoiarán e
ta e dramática vida, é un ~on exemplo ·cte dárán· toda a atención protocolária que meredemocrácia, participación, e vinculación cos cen: a constitución no Salón de Plenos da pri-;
problemas e esixéncias das xentes de Com- · meira asodación-de escritores en línglia galega,
postela e de Galiza no seu conxtinto. Es~abé- que ÁnXel Casal presidirá como alcalde e a de. lecerán-se dez tomisións de traballo e ás se- daración de Hóspedes de Honor áM~a da
Asaniblea Pro-Ematuto o 17 de Maio de 1936.
sións plenárias serán semanais.
Estas propostas recólle~e no libro de actas do
Se ben é cerro que temas ordih.ários da vida Pleno en galego. Pero o Sr. Alcalde traballa tamunicipal ocupan 'unha parte do tempo dos · mén polos irttereses de Compostela perante o
debates dos concelleiros (situación do peroal govemµ de Madrid e, nas múltiples viaxes que
municipal, banda de música, problemas eco- realiza aos Ministérios, consegue traer o diñeiro
nómicos da facenda locaL) non són eses os .para continuar as obras do ferrocarril no mes de
que suscitan as poÍémicas máis intensas. Pola Xuño a criación dunha Escla Social na Univerrnntra, ·desde o momento mesmo da constitu- : sidade especializada en direito de traballo.
ción da nova corporación,,o Sr. Alcalde forrriu- ·
la como problemas arnciantes e · prioritários:
Os problemas internos e discrepáncias entre as
forias pol!ticas da Frente Popular tamén exis..._O paro, para o que se ..J:i.abilitarán rriedidfis . ten na Corporación de Compostela. Con data
ur:xentes nunha política 9-e obras públicas de 7 de Xuño os Concelleiros do Partido Galeque xenere emprego (urbanización · da ,resi- guista apresentan· a sua demisión no Go'vemo
déncia de estudantes, af}astecimento c;ie ·au- Civil. Posteriormente, na sesión plenáiia do 9
gas, edificio .do ' Banco de Esp~ña, es~ola· de de Xullo ap-arecen demisións en cadea que remestria en San Clemente) e piesmo se llé vai ducen a Corporación a cinco concelleiros. Mais
conceder unha partida economica á Casa do Ánxel Casal, cando regresa de Madrid -onde
Povo para un plano de fomento de emprego.
formou parte da Comisióµ que apresentou ao
G9vemo o Estatuto galego aprobado por máis
A A instmción pública Af; escolas multipli~ do 80% da povoación- asume como alcalde
can-se en todos os núcleos rurais e bairrós de as suas funcións na defensa da cidade e, desde
Compostela. Comeza-se a construción dunha a balconada do Ohradoiro, dirixe-se á povoaescola de traballo en San Glemente. Preve-se a cíón de Compostela para que defenda o único
ubicación da Escola Normal e dun Instituto en govemo democraticamente elexido, 9 da Fente
San Agustín. ~sta liña de oobaµo de potencia- Ppular, e participe activamente na resísténcia
ción da instrución que conecta perfectamente que homes e mulleres na cidade da Coruña lecoas misións pedagóxicas que a Frente Popular van contra os sublevados feixistas .
tanto impulsou, vai acompañada da defensa do
idioma galego e de Galiza como nación no_seu Este traballo ao frente da Corporación de Comconxunto. En várias sesións plenárias aproban- postela é boa mostrada sua capacidade política
se partidas orzamentais para dotas ás escolas qué só é comprensíbel dentro da sua entrega
de libros en galego e dicionários e, asemade, xenerosa a Galiza que rematou nese asasinato
recoméndase que se cante o Himno .Galego. un dia de Agosto nunha cuneta de Cacheiras.

Escas ideas non podían ser entendidas por rapaces que ían cumplir 16 anos no 1936, como
era o meu caso, ainda que tarnpouco eran entendidas por homes xa formados, idealistas,
que coidaban posible instalar, a fume de carozo, unha xustiza radical que se nos negara dende hai séculos. E non é que nós, que formabamos parte das Xuventudes nificadas, non estivésemos de acordo coa loita por conquerir unha Autonomía pra Galiza, pola que cecais traballamos máis na propaganda plebisdtária do
28 de Xuño que os mesmo galeguista .

e

A A defensa do Estatuto e dos dereitos nacioais de Gali7.a. O sr. Alcalde e outros correelleiros do Partido Galeguista, desde o.momento
mesmo da sua toma de posesión, impulsan
permanentemente o nacionalismo no seu trabaUo. Desde o nome das ruas "para asi coñecer o
idioma e a história de Galiza" aEé as homenaxes a Antón Vilar Ponte e o centenádo de Rosalia de Castro. Mesmo un dos debates máis
animados, que motivou a publicación dun Ban• cj.q; tjebe¡á-?e, a.o. ~gal:µµg1eqtG> ,~ dia.s J~stii
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oxe vese que

aqueles homes do
galeguismo tiñan as
millares ideas que se
podían ter pra servir a
Gal iza"

Mais este traballo e aproximación a Ánxel Casal
quedaría incompleto se non aparecese tamén
Maria Miramontes, esa muller -polo tanto sen
voz na história- que, co seu traballo de costureira, fixo posíbel moitos dos soños, das arelas
políticas e dos proxectos, non só de Ánxel Casal -'-ao que tamén lle entreg9u o seu amor e
amizade- serrón tamén do Partido Galeguista,
da Editorial Nós e da construcción dunha Galiza soberana. Ela tamén forma parte da recupe.i:aai~l'l .tja .mem~~ia.h~st~tica de ~aJiza .•+, , , , , , • t
f

H

Xa teño contado como nunha conversa, con
motivo da propaganda plebiscitaria, no taller
do meu pai, con Castelao e Casal, éste recriminoume algo que os progresistas estabamos
facendo, e eu reaccionei chamándolles reaccionarios aos tres. Dous meses despois, o 19
de Agosto apareceu o cadáver de Ánxel Casal nunha cuneta da estrada de Cacheiras.
Castelao padeceu e morreu no exilio e o terceiro non tivo millor sorte que a de Casal.
·Pra min foi unha lección que ainda hoxe me
ten arrepiado ¡Que fixen eu! O camiño pra
recuperar unha parte da persoalidade histórica e política da nosa terra, v.ai ser longo e retorcido, ás veces ingrato e traicioado polo
oportunismo desta especie humán. Os homes
e as cousas son como son. E os uns e as ou·tr'fl~ ·N>A 't<ln W l\nha. f.ás::U ,spJli¡Q.~J;l .,+, ., " , , f •
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Vivimos no mellar
dos mundos posíbeis
(Felipe González)

Un leitor diríxese a
esta sección para
contar un· sobresalto
que padeceu en dias
pasados. Foi a causa
do rádiodespertador. Soñaba
con algo que xa non
recorda cando, de
súpeto, comezou a
ouvir a voz de Rodrigo
Rato.
11
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En vista da

situación de Viena,
calquer cousa que os
xóvénes fixeran era
algo sen esperanzas.
Habia moito paro,
especialmente entr,e
as profisións
intelectuais. A xente
non atopaba traballo.
É unha das razóns
pelas que acababan
sendo tan cultos". lsto
di o historiador da arte
Ernst Gombrich,
referí ndose á capital
centroeuropea nos
. anos vinte. Aquí aos
parados, en cámbio,
dáselle xornada
intensiva de partidos
de fútbol, concursos
de Tele-5 e heroina en
vea.

Dígase o que se dig~
sobre o seu papel
estabilizador, o rei
nunca mereceu un
respeto especial.
Corren por aí moitos
contos humorísticos,
máis ou menos
logrados, como aquel
do anúncio que se oe
pola megafonia .interna
de El Corte Inglés:
"Borbón, Borbón,
Juan Carlos, suba á
segunda planta". Un

Resposta a
Laureano Arauxo

MINUSVALIA?

No número de A Nosa Terra coNANINA SANTOS
rrespondente ó día 9 de novembro publícase unha _cart_a de
Laureano Arauxo sobre o libro A
Non é' causa nova a procura de razón da homosexualidade. Estalenda do santo bebedor, do que. mos tan afeitas a pensar e a ver que é norma a heteroxexualidade
é autor Joseph Roth e que acaque non podemos menos que perguntamos a respeito de todo o
ba de publicar en galega Sote/o
que non sexa iso e, en particular, de hc;>mosexuais e lésbicas.
Blanco Edicións, editorial da
· que son- director de publica'
cións. Agradeceríalles que inclú"Tivo un pai asi"; "as suas relacións materno-filiais adoeceron
an no próximo.
de ... "; "frac;asou nas suas relacións cos varons" e duas mil ounúmero · do
tras razóns que ·endexamais explicaban nada, porque de igual
seu periódico
xeito podei:ian ser aplicadas a persoas heterosexuais.
dúas conside- Para garanti·la
racións resdas
A busca do xen da homosexualidade tampouco é nova e a Depecto da cali- calidade_
dade do texto traduccións
an Hammer investigador estadounidense, explorando as bases
publicado por
· xenéticas das preferéncias sexuais humanas, que abren as pornós e respec- publicadas,
tas segundo algúns á posibilidade de practicar probas xenéticas.
to da miña Sotelo Blanco fai
conducta étiLord Jakobovits ex grande rabino de Gran Bretaña sauda felizca ·e profesio- unha revisión
mente tal posibilidade porque: "A homosexualidade é unha minal, custións dos textos
nusvalia e se a xente qqere eliminala (. .. ) non vexo obxeccións
ás que se fai
referencia na traducidos
morais ao uso da enxeñeiria xenética" .
antedita carta.
Precisamente
para garanti-la calidade das traduccións publicadas, Sote/o Blan·co Edicións fai unha revisión dos
textos traducidos tendo diante o
orixinal e contrastándoos con edicións aparecidas neutras linguas.
Oeste xeito podemos responder
ante os lectores, ante o autor e
creador do texto e ante nós mesmos como editores de que o libro
publicado é fiel ó orixinal e conserva en galega o seu valor literario, que foi ó cabo o que nos
decidiu a incluílo no catálogo da
editórial. ·Este é o noso proceder
con tódolas traduccións que publicamos, e tamén o foi no caso
de A lenda do santo bebedor. A
boa acollida que están a ter entre
os lectores e a crítica anímanos a
pensar que editar co máximo coidado posible as traduccións paga
a pena, e para facelo así, amais
de contar ca labor fundamental
do traductor, é iñdispensable revisalas e corrixilas.
13especto da miña conducta ética e profesional, só teño que me ·
remitir ós autores e colaboradores de Sotelo Blanco Edicións, ó
traballo que levo realizado nesta
editorial e mais a calquera persoa que me coneza .•
CARLOS

LEMA

(DIRECTOR DE PUBLICAOONS DE

EDICIONS SOTELO BLANCO)

Plataforma
polo Galego na
Informática
Xa é de todos coñecida, a aldraxe
que unha vez máis ven de cometer-se para co galega, por agrávio
comparativo coas outras línguas
oficiais no .estado español. Nesta
ocasión foi a empresa multinacional Microsoft que, coa complicidade por omisión nas suas abrigas
dos responsábeis da Política Li11gü ística da Xunta de Galiza, apre-

Por que pensará _e ste señor que a heterosexualidade e unha
maisvalia? +
'
sentou o seu Sistema Operacional 'Windows 95' nunha chea de
línguas entre as cales non está tristemente .case se nos escapa
aquí un 'por suposto'- o galega.

nosas actividades, de maneira
que aqueles que poidan estar
interesados nelas se poñan en
contacto connosco.

A Plataforma é unha organización
Aprovei.tando a actualidade do
tema, o grupo de persoas que
tacemos parte da Plataforma
polo Galega na Informática (A
Plataforma) decidimos . escreber
esta carta co obxectivo de apresentar-nos e dar a coñecer as

non-governamental que naceu co
obxectivo de dar un paso máis na
normalización da nosa língua naqueles campos relacionados coa
informática e as telecomunicacións. É evidente a influéncia que
estas duas disciplinas teñen nas

nasas vidas, como tamén o é o
asoballante predomínio nelas da
língua inglesa até o ponto de provocar que as outras línguas adopten como próprios termos técnicoci entífi cos. que lles son alleos.
Ninguén -que coñeza a terminloxía- se alporiza se escoita a dous
informáticos talando e empregando palabras coma 'scanner', 'driver', 'plotter', 'joystick', 'mainframe', 'floppy', ou 'buffer' de maneira completamente natural.
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Ademáis esta situación ve-se
agravada na Galiza ante a disociación existente entre a comunidade
universitária en áreas científicotécnicas e a utilización do galega
como veículo de comunicación.
Nas facultades implicadas nesas
áreas é anecdótica a utilización do galega
face á do cas- Asituación
tel án nas aulas, exames, ve-se agravada
apresentación ante a
de traballos,
etc...
disociación

existente entre a

Estes foron os
motivos que comunidade
provocaron o
universitária en
nacemento da
A Plataforma áreas científicodespois
de
técnicas ea
que algúns
dos seus ac- utilización do
tuais membros
asistiran ás "I galegocomo
Xornadas plo veículode
Galega na Informática" or- comunicación •
ganizadas polos CAF na Facultade de Informática da Universidade da Coruña, e ás que asistiron como invitados o vicepresidente da Mesa,
Lois Cambeiro, o Decado da Facultade de Informática da UDC,
José Luis Freira Nistal, o Decano
da Facultat d 'informática da Politécnica de Catalunya, Pere Botella e o profesor titular de universidade, Xosé María Dobarro.

Entre as nosas actividades, que
se veñen desenvolvendo na Facultade de Informática da UDC
desde Febreiro do 95 , podemos
indicar as seguintes:
• Campañas de sensiblización a
prol do galega entre a comunidade universitária. "El non pode
escoller, pero ti si". "En galega
todos os dias", organizada conxuntamente cos CAF da UDC.
• Campañas de información sobre a situación do galega con
dados obtidos da Real Académia Galega, escritores e libros
de lingüística explicando contra
onde leva o Bilingüismo Harmónico ao galega.
• Publicación da revista "Trillas
Formatadas", que é a primeira
revista de Informática escrita en
galega.
• Traducción ao galega da información contida no primeiro servidor WWW conectado á 'lnterNet' na Galiza (http: // www. des
. fi . udc. es/).
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Para rematar dizer que á nosa organización pretende chegar non
só aos profesionais da informática e as telecomunicacións, senón
tamén a todos os coleitivos e
utentes que estexan interesados
na galeguización destas disciplinas ou na aplicación que ambalas duas poidan ter no proceso
de normalización da nosa língua.
Se queredes contactar connosco, asociar-vos, receber a revista ou espallar a nosa iniciativa
creando delegacións da A Plataforma, podedes dirixir-vos a:
PIA.TAFORMA POW
NA INFORMATICA

GAi.EGO

Facultada de Informática
Campus de Elviña s/n
15071 A Coruña
Ou se tes acceso á 'lnterNet',
estamos en: (Correo Electrónico)
pardo a sol.des.fi.udc.es Tema: A
Plataforma fYVWW) http://www.
des . fi . udc .es I becarios I pardo
I Plataforma . html •

Para sair da crise
do Movimento
Estudantil
De um ano a esta parte o Movimento Estudantil da Galiza está a
sofrer umha das suas piares crises. As ra<;óns de esta situac;om
respondem sem dúvida a umha
multiplicidade de motivos, embora
a rela<;om entre as organizac;óns
políticas e estudantis seja em rigor o principal e mais importante
de todos eles. De feito, se analis amos os principais cambios
acontecidos no plano organizativo, comprovaremos a realidade
de umha re-adaptagom que responde a transforma9óns profundas do sistema político galega: lo-go da crise e desapari9om da
Asociación Democrática Universitaria (ADU), estudantes afins e
militantes do PPdeG, ocuparom o
espa90 da antiga associa9om
com umha nova organiza9om
(Asociación Liberal de Estudiantes, ALES); pola sua banda, a crise geralizada que está a viver o
PSdeG após os sucessivos desastres eleitorais, tivo umha plasmac;om inmediata na escissom da
Unión De Estudiantes Ga/egos
(UDEGA) e no nascemento da
Federación de
Asociacións
de Centros
Universitarios Achámo-nos
(FACU), reflexo directo da peranteo
aplicac;om processode
práctica dos
modos cliente- constru~m de
1ar es do feli- umnovo
p is m o
mundo estu- equilíbrio entre
dantil; final- asfo~s
mente, e como lógico re- políticas galegas
sultado da he- na Universidade
gemonía quase definitiva
do frontismo
como projecto
nacionalista amplamente maioritário, a rutura/desapari9om dos Comités Abertos de Facultade (CAF)
e posterior (re-)funda9om do Movimento Estudantil Universitário
(MEU), responde tanto á
emergencia e recomposi9om de
um projecto universitário nas coordenadas da esquerda e do nacionalismo representado em
El)/EG, como ao novo equilíbrio
de for9as, tendente á moderagom
do BNG, produzido logo da integraºom de UG e das tentativas de
esta organizagom e de Esquerda
Nacionalista por vertebrar umha

f.E DE ERROS
No artigo titulado Unha xestión cliente/ar, de Xesús V~a.
publicado no número anterior
(ANT ng 699), onde dlcla "os
recursos que vai manexar a
Administración galega durante
1996 experimentan a respeito
dos existentes no exercício
actual, un crecimento (3'5%)",
deberla dicir "... experimentan
un crecimento (37%), praticamente semellante ~o previsto
para o IPC (3'5%).+ ·
alternativa maíoritária á que hoje
integram UPG e INZAR. Em definitiva, achámo-nos perante o processo de constru<;om de um novo
equilíbrio entre as fórc;as políticas
galegas na Universidade no que
cada organiza<;om tenta, em boa
lógica, levar adiante o seu projecto político; trata-se de um novo
passo na consolida<;om democrática do sistema político pasto em
marcha coa aprova<;om da constitu<;om espanhola e o estatuto de
autonomia galega, e que tem -na
progressiva síntese e defini9orh
programática das ofertas políticas
o seu indicador mais relevante.

or 1sso, e ma 1a a retorica a
contra-posi<;om de supostas alternativas ao sistema institucional vigente agachadas baixo- o tan difundido como incomprendido termo auto-determinaqom, a realidade de matizar ·propostas políticas
alternativas divide ao frontismo e
une á esquerda e ao nacionalismo progressista, fazendo deo
MEU a organizac;otn chamada a
liderar um movimento estudantil
que nos vindeiros anos fornecerá
a construc;om da alternativa transformadora que, hoje mais que
nunca, Galiza necessita. •

RAIMuNDo Vnuo _VIÑAS(l)
(1} Vigo, 1969: Militante no movimento estudanlil
desde o curso 1986/87 nas mobiliza~ns levadas adiante polo Sindicato de Estudantes e da
Plataforma Aberra de Estudantes Galegas (PADEG) e fundador ·do Movimento Universitário
Galega, MURGA, fum claustral da_Junta de Facultade··de Geografía e História e Claustro da
Universidade de Sam lago. Na actualidade desenvolvo o meu trabalho no MEU, ao que pertenzo como estudante de terceiro ciclo (Facultade de Políticas). Asemade, som membro do
Conselho Nacional de EUIEG desde 1988 e afiliado do sindicato CC.00.

Máis do
que un plaxio
O canto futboleiro de Jorge
Valdano no libro colectivo de

ALDEA

relatos sobre o· fútbol, ("Cuentos de fútbol", editorial Alfaguara) sería má.is auténtico se
levase a firma do seu verdadeiro autor, anque iso tal vez o.
fixese menos atraínte para o
gran público.

minuto despois vóltase
escoitar: "Barbón,
Barbón, Juan Carlos,
baixe do ficus''.

Ese relato, non lembro se .con ese
título pero dende logo co mesmo
texto, apareceu publicado hai
cando menos
trinta anos en
Montevideo,
no suplemento Oseu autor, se
dominical do
xornaJ "El Día" non me falla
da capital uru- memoria, era
guaia. O seu
autor, se non Serafín J.
me falla a me- Rodríguez
maria, era Serafín J. Rodr-íguez, morto xa
hai moito, C91aborador habitual no
devandito periódico con relatos·
breves d~ tema popular, ilustrados por el mesmo cuns debuxos
moi característicos.

A publicación _
Actualidad Cristfana,

a

Tempos atrás, cando Valdano
publicou este mesmo canto nas
páxinas de "El País", estiven
tentado a expresa-la miña protesta, pero non o fixen dando
por seguro que xa se tería en-

editada na Coruña,
inclue na portada do
seu número 84 unha
información tocante ao
Mapa Lingüístico,
editado pola Real
Academia e cuio título
recóllese aquí
traducido: "Cada vez
úsase máis o castelán
entre os xóvenes
galegas". lncluese
igualmente a seguinte
afirmación de Manuel
Regueiro, director
xeral de política
lingüística: "a maioria
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3. Os galego-romanos
·4. Os viquingos en Galicia
5. Bispos e monxes
6. Os reis de Galicia
7. Os nobres
8. Os irrnandiños
9. Os habitantes das cidades
10. Poetas e navegantes
11. Piratas e descubridores
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Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con car-go á miña canta,
os recibos que ao meu nome lle sexan apresentados no seu Bánco/Caixa
de Aforras por PROMOCIÓNS CULTURAIS GALEGAS S.A. (A NOSA TERRA) .
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SI NATURA

· 14. Os guerrilleiros
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: . das queixas que
1
chegan ao meu
departamento
retírense
exclusivamente a que
hai demasiado galego
nas escalas. Ninguén
ven a se queixar de
que hai demasiado ·.
castelán". Ilustra o ler
páxinas de tanta
. sinceridade, lonxe do
finxido galeguismo
que outros médios de
comunicación
empregaron neste
caso.

·Un fabricante suizo
de relóxios ten por ,
tradición facer unha
tirad.a reducida de
exemplares cuia
esfera é un dólar. o_
presidente arxentino,
Carlos Menem tivo a
oportuna iniciativa de
lograr que a citada
casa reloxeira fabrique
unha das suas séries
tomando como base o
peso arxentino. Será
un truco para reforzar
a imaxe desta moeda
que actualmente
cotiza máis baixa que
unha rúpia índia nos
almacéns Marks &
Spencer de Lonqres.

·

ANO

cargado ·de tirarlle das orellas
pota súa apropiación indebida
algún dos escritores uruguaios
afincados en España: Benedetti, Galeano, Marra, os Onetti,
Larreta... Polo visto non foi así,
XAN X. PIÑEJRO
dada a reincidencia, e xa que
lqgo reivindico agora para o ·
Alguén debeu decatarse hai tempo de que eses rapaces que
César o que é do César.
arramblan cunha mada de gominolas na góndola dalgun híper,
E aínda no caso de que o tal Céson os mesmos desalmados que despois evolucionan até acasar non fose Serafín J. Rodríbar enchendo as páxinas de sucesos por ter aganada a sua nai
guez, (que para min ben que o é,
noutra arroutada.
·
pero por se lembro mal) do que
non· hai dúbida posible é de que
. Valdano non puido ser daquela o Nesa mesma liña de condutas trabucadas, non cabe dúbida de
que eses nenas retrucantes que erguen o dedo na escala para terautor, xa que tería por aql'el tempc> moi pouquiños anos.
·
quear coa sua disco.nformidade dia.n te das opinións do mestre, a
- imensa maioria dos condiscípulos ou o lugar da excursión de fin
Total que o adestrador do Real
de curso, son os mesmos, que, nunha imparábel evolución, acaMadrid, talando en porteño, "no es
..
ban
poñendo un monte de quilos de amosal na se do governo.
un cuentista sino un cuentero".•

TRANSICIÓN

'

.MANOEL RlvEIRO LoUREJRO

(A

CORUÑA)

Res posta
a Suso de Toro

Ven isto a canto porque cando, hai unha semana, nun show televisivo 9a primeira cadea, unha máís que xeitosa mociña de
Miño cantou a Rianx~ira, fixo ben en aclarar que o facia en dialecto -dialeto, segundo se escoitou-, porque asi non deixaba
. lugar a dúbidas de que a sua acción non era das que podian
evolucionflr cara a condutas agresivas ou socialmente perversas .

"Para quen escreben os autores
Comprend~ndo perfectamente esta circunstáncia e ventando
galegos?", di Su.so d~ Toro que / que a tal mociña, nunca votaría si nun referendo pola autodede este n,oso artigo so entendeu ·
. . .J
· Jb
Jbl.
·
·n J d A
termm~c1o:p , o _r~spet_a e 1 pu 1co prerruouna ~u~ mi on e ;0 título. lmoslle deí!Jostrar que
non é, asi, que o entendeu e 0 "' gentana. E o d1a. en que cante en castrapo ou 1m1tando a Mana
demóstrao. O devantido artigo é
Ostiz, ao l}lellGt= mesmo pode .que Jle <lean intereses e todo.+
o primeiro de unha série conce·· ·
bida baixo o lem~ "Literatura · ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Ga.lega): história e intención".
Artigo suscitado polas diverxen- . Segundo: ql_!e esa história conro, un espabilado reporteiro detes opinións mostradas nestas
tada leva lnerente unha intenbía os seus éxitos (por cada éxición. ·A xulgar poros espetos
mesmas páxinas por outros
to un capítulo) a contar coa súa
dous artigas nos números inmeprópria imaxe dentro da pantalla
que nos ·qrava, o segundo pondiatamente anteriores: "En conto, a ineréncia da intención na
como un alter ego que disfrutafianza, disparamos contra nós
ba de autonomía de movemenhistória con~ada, e~e ponto enmesmos" (Suso de Tmo) e "Su- . tendeuno bastante ben ou bas- ·to. Chamábase Buck Rogers se
so de Toro e o escárnio dunha
tante ben o practica.
a memória do zapping non nos
literatura en muletas" (de Maengana. Evidentemente hai un
nuel Vega). O feito de que os
Polo que a ·esa posibel fonte se
claro parecido co · que acontece
dous se plantearan a pergunta:
retire, comprácenos aclarar todo
coa imaxe do pai en A Sombra
qué é a literatura hoxe?, obrio que o zapping da nosa memóCazadora.
gounos a reflexionar tamén a
ria permita. ~ Trátase dunha telenos a cerca do tema tan pi:>uco
série de factura estadounidense
lso si, que. todos aquele.s inteclaro. Polo que o noso artigo xiemitida na T.V.G. nos derradeiresados nos dereitos de A somra a redor de doús pontos que . ros meses de 1.991 ou, cando
bra Cazadora estean tranquilos
eremos serven dé axuda. Primoito, nos primeiros de 1.992.
porque demostran ser intelixenmeiro: o concepto de literatura
tes: a obra de Suso de Toro suO argumento (a história) tiña cocomo unha história contada.
mo pedra angular que, no fatupera enormemente, e en todos

os aspectos, o mellar guión
imaxinab.el da súa "posible fonte". No contexto en que nós
mencionamos A Sombra Cazado~a simplemente queremos
poñer de relevo que, a pesar
de -encadrarse dentor da chamada "literatura de evasión", a
súa história, ten na mensaxe
(na configuración das personaxes, ambientación, etc,) algo
que a fai singular aos nosos
.ollos e que difícilmente descubrirá un neoiorquino. Aínda que
este sexa responsabel do produto que representa a posibel
fonte, se emitira na Gali:Za,
e os habitantes do "País Aobra de Suso
Máis Avanzado do Mundo" de Toro supera
non a con- enonnemente o
templasen.
Combinación mellor guión da
que, se ca- súa "posible
dra, é imposible por com- fonte"
plexa. Qué
pasaría se
americanos e
galegas viran a telesérie e leran A Sombra Cazadora? Tal
comparación non a resistiría a
"posible fonte" nen dous segundos: a calidade é facilmente
perceptible en quen a ten e en
quen nen sabe de qué cor é.
Mais nada. Cremas dar cumprida resposta ás necesidades de
Suso de Toro. Rematamos. E
facémolo sen ese final duro como un ha laxe onde Suso de Toro demostra coñecer perfectamente que é a intención na histó ria. Nada de catequese da
diatriba. Agradecemos a condicionante inicial de Suso de Toro, pero qué pasaría se por calquera motivo non tiveramos acceso á comunicación publicada
por Sus,o de Toro a semana pasada? Onde e cómo quedaría a
nosa integridade? Diálogo, diálogo antes de nada, non nos
precipitemos.•
XosÉ M. EYRÉ
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A presidéncia

r:

arxentina xa se
distinguía por chamar
á sua ·residéncia oficial
Casa Rosada, en claro
parangón coa Casa
Blanca de
Washington. O piar é
que Menem é de orixe
sírio e para que o
mimetismo fos·e
correcto deberia ser ·
xudeo.

r

A Consellaria de

~.

1

Educación organiza na
Cañiza un curso de
alfabetización de
adultos en castelán.
Sairán os vellos das
parróquias en
peregrinación para
aprender a dicer
Passa- tío! La lluvia en
Sevilla es una
maravilla! e outros
aforismos
rimbombantes.•
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·D irector de Edicións Xerais

)\1a11uel Bragado

· :-.1·

Cales son o's -problemas que subsisten_.coas administración_s?

'Falamos de indústria editorial galega máis como faD-tasia e' desexo qÚe como realidade'
lio Ferreiro para
escreber en prosa A fronteira in/inda, é posíbel ·
hoxe?

• XAN CARBAUA

Xerais ven de facer
entrega dos seus
prémios anuais, o que
máis atención
despertan nos meios de
comunicación. Nesta
entrevista o director da
editorial, Manuel
Bragado, fala da
política da Xunta
respeito ao libro galega
e afirma que é preciso
un cámbio radical "na
dotación a bibliotecas,
no apoio dos meios de
comunicación públicos
e aos novas proxectos

En determinados
ámbitos ese editor
permanece e Víctor Freixanes seria
un modelo. Os libros da colección
Crónica foron traballados desa maneira. Outra cousa
diferente é a dos
encargos. Xerais,
desde que eu estou como director,
nunca encarregou
unha obra determinada a un escritor, ou que abordase determinado
tema_ Non cuestiono esa práctica,
porque finalmente
o que importa é o
resultado ante os
leitores, pero non
é práctica habitual
na narrativa. Si en
proxectos como
os educativos, dos
que me fago responsábel por completo. Insisto que
un dos grandes
papeis do editor
debe ser respeitar
a estratéxia criadora dos autores e
autoras e comprometerse con ela.

editoriais" ~

Da descripción que fixeron os xurados dos prémios Merlín e Xerais 1995, parece que son libros
pensados especificamente para
cobrir unha moda. Coida que hai
unha atitude dos escritores por
adaptarse á corrente dos gostos?
O noso prémio ten un xurado de
leitores e este ano, singularmente, tampouco formou parte del
neqgun profe or. Non sei se os
membros do xurado se deixan levar por moda . Eu non estou intere ado en promover literatura tan
acomodada, e o último títulos
de narrativa que editamo demóstrano. Pero é re peitábel que cada
autor e colla a ua e tratéxia de
chegar ao leitores.

Na semana prévia ao prémio tamén debatiron sobre o compromiso dos escritores. A escrita en
galego non ere que implica un
compromiso?
Todos, por riba de que negaran o
compromiso do escritor, coincidian nun deber respeito á língua,
porque é o seu veículo de comunicación. Ese compromiso non é incompatíbel coa proxección dos
nosos autores a outras línguas,
porque iso tamén axuda a camiñar
na normalización.

Non está sucedendo que alguns
escritores fan a literatura que
a xente pede e os editores veiculízana.
Ese debate suscitouse nas xomadas prévias ao Prémio Xerais. Os
leitores deciden e escollen sobre o
que lle ofertan, pero a responsabilidade é dos que editamos e dos
que escreben. Ou sexa que eles escollen sobre o que nós decidimos
previamente. Ademais non· todos
os leitores teñen a mesma capacidade de escoller, porque no caso
do mercadq escolar son os profesores quen prescriben determina-

Unha
normalidade
di.inda por
chegar

dos textos. O leitor pode reforzar
determinados carniños como sucede en todas as literaturas. No campo editorial hai carniños m~is fácil es e outros máis
complexos. Nós
queremos entrar
nos dous.

'O libro

A Série Negra de
Xerais está condicionada por unha
moda?

partidário dunha excesiva estanqueidade e especialización.

Actuando asi as editoriais · me·aiatizan ou indican camino~ para
· a literatura?

gal ego
non está
presente
nen nOS
ffiel.OS de .
comunicación
": públicos"

Esa série criouna
Víctor Freixanes.
Ten un ritmo dis- ·.
creto de ·publicación (son 1O títulos) e incorporou
éxitos importantes
como os de Reigosa, Crime en Compostela ou O misterio do barco.perdido, que estaban
noutras coleccións.
Esa oferta especializada téñena todas as literaturas, pero non son

.Con<;l ieiónao s,
porque os escritores ao ver que se
abre unha coleción
específica pensan
. que hai un mercado interesante.
Ben sei qu·e é un
desatino que en
Galiza haxa catro
coleccións policiais, pero tampouco existe unha
colección erótica e
se a houbese a
prooución seria
maior.

Un editor da caste de Xosé Mª Álvarez Blázquez que seducía a Celso Emí~

Vostedes f alan de
normalidade ediA. IGLESIAS torial, pero subsisten moitas dlferéncias co que
se pode considerar indústria
profisionalizada convencional?
Non pode haber unha situación
editorial normalizada cando a Iín-·
gua non está. Cando falamos de
normalización editorial e literária
facémolo en termos de proceso .
Creemos que nunha situación editorial normal os prémios promóvenos as entidades privadas, como
Goncourt en Fráncia ou o Planeta. Ainda ten que avanzarse moito
na profisionalización das empresas e a relación cos autores e autoras. Nós asinamos contratos epagamos dereitos de autor, con direito limitado; tamén facemos
contratos de tradución ~ cos ilustradores e fotógrafos. Mesmo algunhas cesións de dereitos que
singularmente fan alguns autores
faise baixo contrato. Pero hai elementos que ainda non son homologábeis a outras indústrias editoriais. Non se pagan as mesmas
cantidades a ilustradores e fotógrafos pola dimensión do mercado

o

e tampouco se. fan adi~ntos de direitos de autor, porque .realmente
falarnos de -Indústria Editorial galega máis como fantasia e desexo
que realidade para presic»nar ás
administracións. Ese banzo ainda
rion:se subiµ. - .

Entendo que as administracións
teñen que mudaF por completo a
su~ política sobre o libro galego.
Teri que apoiarse a produción editorial e iso faise, fundamentalmente, coas dotacións bibliotecárias. Hoxe están mal reguladas e
con ·recursos que non chegan nen
.ao 60% da pn?dución que ternos.
Outro aspecto é o apoio para grandes proxectos editoriais, novos suportes, ilustracións a cór (álbumes
para e>s rapaces, especialmente)
que non se corresponde coa calidade de edición que aqui facemos
que está á altura de calquer país
do mundo. Un terceiro problema a
resolver é todo e relacionado coa
promoción do libro como obxecto
e a leitura como actividade social.
Aí está todo por facer. É lamentá- •
bel que as campañas que se promov ian ·desde a Conselleria de
Cultura leven dous anos paralisadas. O libro galego non está presente nen nos meios de comunicación públicos. Hai modelos como
o portugués que aproveitan ese carácter público para manter unha .
presenza constante do libro e dos
· escritores. Eses son os tres problemas principais, os demais son os
de todas as pequenas ou medianas
empresas sexa cal for o seu sector
de actividade.

A subvención ao libro galego segue sendo imprescindíbel? ·
Que as administracións compren
libros para· as bibliotecas non é
unha subvención. ·Todos os paises
do mundo teñen unha rede de bibliotecas públicas dotadas de libros, recursos e médios .humanos.
Falo de compra á produción editorial. As axudas pedímolas pa'ra
proxectos moi determinados que
polo mércado que nós ternos non
se poderia abordar sen apoio, por
exemplo unha enciclopédia galega
en CD-ROM.

Novas coleccións
Xerais abriu recentemente algunhas coleccións, que critérios
seguen?
Abrimos dua·s novas e ma1s
adiante faremos unha de poesía.
O critério fundamental é o da diversificación e completar o catálogo máis plural das editoriais
galegas. No noso fondo ternos un
peso importante do material educativo, despois está o literário,
cunha oferta de n_arrativa e X:ornalística, ensaio especializado universitário e o enriquecimento facémolo criando unha coJección
xuvenil (Fóra de xogo), dirixida
a un público dos 13 aos 16 anos.
O tesultado do que levamos publicado é moi bon. Sombra cazadora de Suso de Toro serviu de
enganche.porque é un dos meirandes éxitos editoriais dos últimos anos en galego. A colección
Ferros trata de romper a difícil
fronteira dos xéneros, apostando
por novos autores. En poesia o
asunto é distinto, porque a unha
editorial como a nosa non podfa
faltarlle unha colección canónica
dun dos xéneros máis prestixiados na nosa literatura.+
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D LAS
O Corrector Informatico da

• Unha empresa
privada
comercializa
o corrector
informático de
Galega anunciado
pala Xunta
Institucións e particulares
interesados no corrector de galego
presentado o dia 14 en
Compostela pola Dirección Xeral
de Política Lingüística, foron
remitidos polo departamento da ·
Xunta a un teléfono do Centro·de
Formación do Profes,orado de
Lugo, que, pola sua parte,
encamiñaron aos demandantes á
empresa privada Allegue C.B.,
que comercializa o programa por
13.000 peset~s.

língua galega en Soporte
Informático consiste nun arquivo
de 275.000 entradas e un
diccionario auxiliar de sinónimos
de 8.000 voces,. integrados nun
programa de correción compatibel
cos dous soportes inforrnátic9s de
. maior venda. O seu autor, Manuel
Diaz Regueiro, realizou o traballo
grácias a unha subvención da
dirección de Política Linguistica.
Manuel Regueiro, director xeral
de Política Linguistica presentou
o programa en roda de prensa en
Compostela e calificouno de
ferramenta para o uso do galega:
Ainda que polas palabras de
Regueiro poderia crerse que se
trata dunha iniciativa da Xunta, o
papel de Política Linguistica
limítase a subvencionar e
promover a comercialización
privada deste recurso reclamado
desde .todos os sectores da cultura
galega desde hai anos.+

• Nace o Ateneu
Ricardo Mella
"Un espácio para ·a investigación e
divugación do pensamento

libertário", é a intención principaí
deste colectivo que nace na Coruña baixo o nome do máis
coñecido teórico do anarquismo
na
Penmsula
Ibérica. O
Ateneu
dispón xa
dunha
biblioteca
con máis de
mil volumes
de autores
clásicos e actuais que tratan sobre
o_pensamento libertário e sobre a
história do anarquismo e do
movimento obreiro no mundo e na
Península Ibérica. Teñen tamén en
preparación material videográfico,
fotográfico e de gravacións de .
campo con testemuñas de vellos
militan,tes anarquismo.
Están na rua Atocha Baixa, 35-1 º.
15001 a Coruña, e teñen o
teléfono fax _(981) 22 80 11. +

•V Festival de Jazz

de,Lugo
Os dias 15, 16, 17 e 18 do mes en
- curso, cinco bandas de j~

Axenda Alterríativa Qalega 96
· japelária
............-ll!llllllllll!l!llllJl!llllllll!lllllll!llllll!!IJ!l!~

Apónta-te .á Axenda-Guía de pap~lária. Unha
morea de inforrn9ción.. ,sedoriál ao· teú servizo ..,
Colectivos, entidades, ~Jel~fonRS! _~11dereZ:OS ~e
voteiros dos seguintes sectores: " .
..
Asociacións -Culturais - Cooperación
~ntemacional •· Ecoloxia - Feminismo Galega - Insubmisión e Obxección de
'Conciéncia - Mocidade -- Movemento

Anti-sida
Movemento · Veciñal
Obxección Fiscal
Sindicalismo
Solidariedade e Antirepresión
E ademais:
·· ·
Días a Lembrar - Encontros Culturais Festas Tradicionais - Feiras de Artesania
e Feiras do Libro

pariciparán no V Festival de Jazz
de Lugo, que orgaiza a asociación
Escobijaz.z e que terá Jugar nq pub
Clavicémbalo. A primeira
actuación (Mércores 15 ás 23
horas) correrá a cargo da
Metropolitan Jazz Band de Praga,
formación de grande perfeizón
técnica que adoita interpretar pezas
de swing e dixie. O segundo
concerto (Xoves 16 ás 20.30 horas)
corresponde ao Juan Camacho
Quintet, liderado por Camacho e
especializado nas novas linguaxes
do jazz. O fussion jazz de Ximo
Tebar Jazz Group (Venres 17 ás 23
horas), que lidera do guitarrista do
País Valenciá Ximo Tebar, é a
estrela do Festival. O latin jazz de
Calle Caliente (Sábado 18 ás 20.30
horas) oferecerá unha mistura de
bebop e son cubano. Por último,
un cuarteto formado por Manuel
Calleja, Melker Isaksson, Jimmy
Castro e a cantante Ángeles
Gómez repetirá actuación os días
16, 17 e 18 ás 24 horas. O prezo
das entradas é de mil pesetas por
. concerto, agás no caso dos-·
estudantes e sócios do pub que
pagan 500. O abono custa 3.000
pesetas ao público e 1.500 aos
estudantes e sócios. +

histórica para a Galiza porque nela
se fixeron fortes Constanza, filla
do Mariscal Pardo de Cela, e o seu
home, Femán Ares de Saavedra,
enfrentándose a Acuña, o enviado
dos Reís Católicos. O asédiO
durou oito meses. +

• Encontro estatal
de meios
audiovisuais
didácticos
e multimeia
A Asociación Sócio-Pedagóxica
Galega orgaiza, durante dos dias
. 15, 16. 17 e 18 deste mes de
Novembro, o I Encontro Estatal de
Meios Audiovisuais Didáctivos e
Multimeia. Por primeira vez
responsábeis da coordenación dos
meios audiovisuais de disintas
entidades educativas do Estado se
reúnen para intercambiar
experiéncias e para apresentar ao
profesorado interesado nas novas
tecnoloxias e as últimas producións
videográficas e multimeia. O
encontro celébrase na Faculdade de
Belas Artes de Pontevedra. +

• Queren reabilitar
a torre medieval
de Cospeito

• Bolsas de criazón
da Fotobienal 96

Un dos mellores monumentos
chairegos, a Torre Cal-da-Loba,
ou Vilaxoán, no _conce1Jo de
Cospeito, vai ser reabilitada se
prospera un prbxecto duns v1ciños
da zona. Unha solicitude no
mesmo-sentidó foi formulada,
~añte da Depútación, por
- -membros do B.NG. A torre, de
construción medieval, está en
ruinas .e pQderia derrubarse se non
se paralisa o proceso de deterioro
e se procede a reabilitala. A
recuperación deste monumento
servirla de pé para a restauración.
doutros elementos de valor
histórico que están nas
proximidades da edificación. A
torre ten forte significación

O concello de Vigo ven de facer
públicas as bases para a concesión
de catro bolsas de criazón
fotográfica, Fotobienal 1996. Unha
das bolsas está dotada con meio
millón de pesetas, e as oue:-as tres
con 250.000 pesetas cada unha
Estas axudas están destinadas a
fotógrafos nados ou residentes na
Galiza. As persoas aspirantes
deben apresentar, antes das 13.30
horas do 11 de Decembro de 1995
no Rexistro Xeral do Concello de
Vigo, praza do Rei, s/n, incluíndo a
tarxeda de solicitude, currículum
profisional e artístico, memória,
documentación fotográfica e DNJ e
NIF. O fallo do xuri será antes do
31 de Decembro de 1995. +
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• Anibal Malvar e ,
Ra.rrí6n Caride
gañap. os Xerais

•'

Ese vento que pasa é o título de
novela do escritor e xomalista
Anibal C. Malvar, gañadora do
Xerais 95. Malvar xa ten
publicados outras duas obras Un
home que xaceu aqui e A man
dereita (Prémio Garcia Barros,
1994), e nesta obra aborda, sempre
co veículo duns xomalistas como

na sua obra anterior, o tema da
corrupción política. O Merlín de
literatura infantil foi para Ramón
Caride, con Perigo Vexetal, un
relato en clave de ciéncia ficción e
ecoloxismo. Os prémios foron
entregados no curso dunha cea no
Balneário Paco Feixó de
Vilagarcia á que asistiron 4QO
persoas e na mesma o director da
editorial anunciou que a próxima
edición vai celebrarse en Vigo. Na
foto o secretário do xurado do
Xerais, Xosé L. Méndez Ferrin, e
Anibal C. Malvar. +
.

•

...

·······~·································································

~ª--------------------------------~----------~----------------

.

··-

------------------'

_A NOSA TERBA
Nº 700 - 16 DE NOVEMBRO DE 1995

21

conta de -ubrbs

Oportunidade
fallida
Carrington
Escollida para a sección oficial en
Cannes 95, "Carrington" acadou
ali o Prémio Especial do Xuri para
Christopher Hampton o seu director e o prémio ao mellor aetor para Jonathan Pryce, o 'único rostro
americano que asoma nesta pro-.
dución británica que participa de'
todas as constantes do cinema que
chega daquelas latitudes. Hamp;
ton é un home de teatro e isto nótase na fita que ten moito de recitado de texto, ainda quemáis que
as palabras o que agroma no filme
é a sua espléndida posta en cea,
tan pulcra, coidada, minuciosa e
equilibrada que ás veces provoca
que o espectador quede atrapado
polo perfecto envoltório do filme
e esqueza os recunchos de fondo
polos que transita a história.
A película de Hampton narra as
relacións amorosas e intelectuais
que se estabelecen entre a pintora
Dora Carrington e o escritor, cosmopolita, extravagante, culto, homosexual, estrafalário e tímidamente contestatário (o seu proceso por obxec-tor de conciencia
cando se negou a combater na
guerra do 14 foi célebre en toda
Gran Bretaña, como o fora tamén
e en maior medida o de Bertrand
Russell a quen por· certo se cita
no filme ainda que de pasada)
Lytton StPachey. Xunto ás suas
relacións que invaden o conxunto
do filme, Hampton apresenta outros personaxes que protagonizaron o percorrer de certos núcleos
de intelectuais da Inglaterra do
post-victorianismo, núcleos que
se agrupaban no grupo de Bloomsbury e onde se situaban talentos como o de Virginia Woolf
ou Russell , futuros hispanistas
corno Gerald Brenan ou antipáti-

protagonistas principais da histó-.
ria·. E todo cun alarde formal
cheo de corrección, de ritmo ca. dencioso, coidado nos seus mínimos detalles, no vestiário, exacto
ao da época, no emprego da iluminación dos decorados, cunha
músic.a maxistral de Michael Ny-·
man, onde toda a maquinária exterior 'amosa o esforzo to lectivo e
onde os influxos doufros exernp los están
sempr~ presentes, pero
tarnén nún ní- _O realizador
~:vel superior .
ao arnosado desaproveita
por Christop- unha
her Harnpton oportuni("Maurice",
"O que queda dade para
do día", "Re- facerunha
greso a Ho- reflexio
.~n
w a r d s
End" ... ) Po- sociorén, os con- histórica da
tornos facilitan a perda de quebrado
horizonte e o victorianismo
próprio
Hampton prefire que esa
reprodudón
dos mundos íntimos (sernpre tan
ben expostos polo cine británico)
quede nesta ocasión ferido de
rnorte polo universo exterjor que
Hampton leva a primeiro plano,
xa que o realizador ·non só desaproveita a oport~n'idade que os
personaxes históricos ·que trata
servirialle para facer unha refle_xión socio-histórica da quebra do
victorianisrno logo· da guerra do
14 (cousa por outro lado lexítima
dado que resposta a unha elei. ción) senón que polo seus excesos no estiramento das relacións
dos protagonistas pérdese ao fiEmma Thoppson e Jonathan Pryce, na foto, son os protagonistas de Carrington.
nal para dar voltas sobre o mesmo eixo xa ollado, entendido e ao
ro a carón das relacións da pinto- · final sofrido polo ·espectador que
cos e frivolamente cépticos epíremata por desexar que veña axigonos de Osear Wilde como Lytra e o escritor, pululan unha série
·
ña o final.+
de personaxes laterais que amorton Strachey.
tecen e amplian ao tempo as relaCEL$0 X. LÓPEZ-PAZOS
Non todos aparecen no filme, pe~ións pouco ordinárias dos dol;IS

Millán Otero
confirmase
na poesia
As palabras no espello é a segunda
~ntrega poética de Xosé M. Millán
Otero, desta vez en Ediciós do Castro.
Despois de Esté é q tempo do sal,
publicado hai tres anos, Millán Otero
volta a falar do mar e da ilusión do
amor con palabras cun profundo
sentido que chocan co mundo no que
predomina a superficialidade. Di
Bernadino Graña da poesia do escritor
de Beluso que "é unha especie de viño
doce e agre a un tem_po, apaixonado e
manso simultáneamente, rat>ioso e
paciente, masculillo e feminino, máis
dionisíaco que apolíneo?'.•

Aprender a cociñar
para cada ·e stación
Pepe Iglesias escribe o terceiro dos
cinco volumes que conforman o
recetário.estaciónal que edita Xerais. A
co.ciña da primavera recolle a
influencia que esta estación pode ter
na criación culinária. Para respirar
novos ares, por qué non probar novos
pratos? O autor aproveita os productos
- que se -dan riesta época do ano para
elaborai: un recetário que, mália o
título, pode estar sempre a mán. •

NARRATIVA

·Un ensaio sobre a

naturéza da alegria
Catapulta, un libro de dez relatos c::heos de humor desbordante que fo¡ as ledicias de quen o le.
Por Catapulta pasean eses protagonistas comúns, rutineiros, dos que tanto gusta Alfonso
Álvarez Cáccamo que sempre teñen algo que qicir e que na maior parte dos_casos nos.
sorprenden no momento máis inesperado do relato.

NA MESMA COLECCIÓN

Espiral Maior publica o ensaio Sobre a
alegria. Ensaio de antropoloxia
metafísica , do filósofo Xosé Manuel
- Domínguez Prieto. O autor quere
reflexionar sobre o fenómeno da
ledicia como exclusivamente : ~umano
e trascendendo a unha reflexión xeral
sobre as persoas. Domínguez Prieto
pon a felicidade en relación coa
. responsabilidade, a anguria e a
comunicación ademáis de coa
inseguridade das persoas nos· tempos
que corren.•

Reedítase a novela
sobre Castrelo
do Miño
CATAPULTA

. XERAIS

..

Alfonso Álvorez Cáccomo

~~
~~

MORRER EN

EXERCICIOS
DE ESTILO

CASTRELO DO MIÑO

Raymond Queneau

Xosé Femá.ndez Ferreiro

É unha novela curta e ten moito de real.
Tañto como o que sofriron os viciños
do Val de Castrelo de Miño cando un
salto rematou cunha grande parte da sua
vida. Xerais reedita Morrer en Castre/o
de Miño , que veu á luz en 1978 e está
escrita por Xosé Femández Ferreiro. A
reedición-conta cuns apéndices e cunha
nota do autor. A história·é a mesma; a
que lle aconteceu a centos de viciños
das moitas vilas asulagadas polos encaros.+
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O retorno
de Franco
En malos pasos
Non se alarmen, non irnos falar eiquí de política senón de causas
máis serias: a publicación de En
malos pasos de Camilo Franco 0 i .
Os tempos caen e o fútbol permanece. Mentres corremos fuxindo, ás veces aínda ternos tempo de d.e cidir cara a onde. Non
entender a beleza, o azar importa
máis que as razóns. No fondo de
calquera bañeira renace a vida.
Despois dos coarenta anos tódolos trens que pasan son de mercancías. Xogar a contar estrelas
moi bonito é, porque cantas máis
se contan máis estrelas ves. Isto
son axiomas e alicerc~s de relatos, o demáis é silencio. Posuidor dun estilo minucioso, seco,
exacto, insólito como a vida
mesma, Camilo Franco non é un
narrador para estómagos sensibles e palada'res afeitos ó light,
pero é manxar de deuses para os
que amamos os libros de relatos
e aborrecemos as pseudo-novelas, para os que abominamos da
pedantería. ¿Como non des1umbrarnos ctin- relato como "Tánta
felicidade" no que a última palabra deita luz sobre <lúas páxinas
de tensión cotiá e as alonga até o
infinito? ¿Quen poderá ler a
Unamuno despóis de que "Disc,urso da moviola" ou "A soidade do asesino" digan o mesmo a
ritmo de rap? ¿Por que os programadores dos Anos Santos
composteláns non lerán dunha
boa vez "Solar dos epitafios" para aplicar o preceito evanx~lico
e deixar descansar en paz ós
mortos? Preguntas sen resposta,
barcos sen luces que se perden
·
na noite.
A beleza será compulsiva ou non
será, neste caso é. Xa ó deixou
<lito o mestre Augusto M9nterroso hai vintecinco anos, cando
Camilo aínda era un meniño e
xogaba ó fútbol mentres lataba
as clases: "Hai tres temas: o
amor, a marte e as moscas". A
gran disgracia das ·letras galegas
é que cas.e todos os autores se
ocupan dos dous prirpeiros. Camilo Franco non, ·el sabe que o
verdadeiro tema son as moscas,
como ben ilustra a súa- ampla
biografía qu~ se recolle ó final
<leste libro. Libro que, desgracia-

LIBRARIA

· <lamente, e este é o seu maior defecto , sabenos a pouco. Resta o ·
consola de que este yolume pode
relerse indefinidamente, e mellara con cada .nova lectura, coma
os bós viños co paso do tempo,
como medra a beleza dos pene. dos e das pedras ·ctos valados coa
superposición, co ataque, e co
desgaste dos liques, do sol, da
choiva, da xeada. Non é a fermosura <lestes relatos un producto
de catálogo como as inm·aculada
beleza da cinirxía estética, senón
a rugosidade das codias do carballo -hedras, insectos, musgo,
vida- apegañadas ás palabras.

Sen que a policia se me bote enriba
e sen que apolicia me leve ao talego"

Embaixada
africana·
Pillas do Sol:
ªSibéba-,'
"Amigos do meu povo,
quén canta aqui?
Son as Filias do.Sol, achegádevos.
Omundo é noso,
todas as cousas,
Imolas bendecir.
Se non existise o home non habería riquezas".

"O problema non é ao que eu
Esta é parte da letra da canción
"Xente de eiquí" -"A batyo bo 10opine sobre Mafalda, ao poblema
ko", no seu idioma orixinario-,
é aoque Mafalda. opine de min'',
unha das catorce que integran o disrespostou Julio Cortázar cando
co de apresentación de "Las Hijas
lle preguntaron por este personadel Sol", dúo femeni.ño provinte da
xe. Un, que se recoñece discípulo
illa de Biok'.o - Guinea Ecuatodel pregúntase con perplexidade
rial-. "As filias: .. " son Piruchi
, e unha miga de desasosego que
Apo Botupá e Paloma Loribo Apo .
.pensarán os protagonistas <lestes
Neste seu di$CO estrea, "Sibéba",
relatos do lector que impudicacontan co acompañamento dun sómente -se merlido grupQ instri.unental, no que sogulla na súa
grandeza · e ·
brancea unha ampla percusión:
tambores,- chéquere,. campás, botenas súas mi- Posuidor .
. nas ..., pero as protagonistas da graserias,. Porque
vación;· amáis de cantar, participan
a vida é algo dun estilo
marabilloso ·e minucioso,
na composición.dos temas -na sua
e.sencia' hadicionais-,' así coma
terríbel.' Por- · seco, .
que nos xes·· nos arrapxo~ e dirección musical.
tos máis in- exacto,
As cantoras herdaron dos seus designificantes, . insólito,
vanceiros a idea de non aprender a
nos. mínimos' Camilo
linguaxe' dos seres,humanos, xa que
acenos, como
é "demasiado sinxela e non serve
na man da Franco non
para dicer a verdacie" - por certo
formiga, esta · é un
que tal razoamenfo coincide co do
dibuxado o narrador
basco Mikel Laboa. O disco é replanisferio do
universo con · para
presentativo dunha cultura para nós
exótica. xa qué está cantado en idiotódolos seus estómagos
ma bubi, língua pertencente á famimares, estra- sensibles
d¡is e constelia de falas banfU'!s, das que. forman
lacións; e taméil porque
a.s . decisións
máis sublimes e meditadas están
a mercede dunha avería ou da
chegada a _tempo do fontaneiro.
Quen teña estas ·cousas· claras disNéboa, música
frutará con este libro, e aínda alda que
gún que non as teña de todo claras, tamén. Porque o problema
non é o amor ou a morte, non é · non se pode escapar
publicar, nin cobrar polo. que se
A David, a Eduardo e a Noti, os tres
publica sequera.. O problema son
compoñentes de Néboa, góstalles o
as mo·scas: ¿Por que as moscas - hardcore. Pero non fan moitas
-e os moscardóns- non len a
concesións a este estilo, mais ben
adaptan todas as influéncias musicais,
Cami_lo Franco? Pois o dito, non
fundamentalmente norteamericanas,
sexan moscas ... +

parte máis de catrocentos idiomas
falados na África central. Durante a
invasión española estas línguas sofriron unha implacábel represión,
que incluía proibición nas escolas,
asi como castigos aos escolares que
fosen sorprendidos falándoas, mesmo nas suas casas, determinación
que abranguia o uso de idiomas coma o bubi, o fang ou o combe. Daquela, o panorama que contemplan
agora estas cantoras é parecido ao
que condicionou anos atrás a cantautores en galego, catalán ou eus- .
. kera. que habian normalizar cadanséu idioma, ao tempo que facer arte.
As cancións <leste duo acusan unha
actualización na temática, ainda
que no primeiro tema, "Sibéba",
cantan"'a capela" un berro de alarma: "tan só vos digo que a nosa tradición se debilita". Noutra canción
láilanse da marxinació11- racista:
"Cómo chegarei a Atocha
cómo chegarei a Gran Vía
cómo cbegarei a Bilbao
cómo chegarei a Tll'So de Molina?

~I conta de discos

- RAMÓN CARIDE OGANDO

(1) Colección "Ferros", n. 2 6'. Edicións Xerais. Vigo, 1995.

áo seu obxectivo. Este consiste en non
integrase en nengun movemento e err
manter unha atitude belixerante fronte
ao tempo que Jles toca vivir. Ainda
· que estas premisas formen parte do
que se dá en chamar música

111

independente, eles non entran nas
etiquetas. O seu é unha innovación
permanente, onde se lle saca o maior
partido posíbel ao berro da guitarra.
Máis diferéncias: cantan en galega e
fanno de xeito natural, como se tratara
de algo lóxico. As ietras son duras,
como se tamén fose tóxica a auséncia
de poesia. Xa percorreron Galiza e,
tamén andaron por Madrid. Despois de
velos unha vez, quedan gañas de
escoitalos. Na Caliza a néboa poucas
veces espalla pero desta vez é tan
densa que dubido que nos poidamos
escapar . Para conseguir o seu casette,
hai que chamar a Treboada Edicións
(981-596196) .•

A canción titúlase "Os
ex tranxeiros" - "A
ba'e]e". Sucédense
cantos á fertilidade, á
lua, ao mencer, aos
paxaros, contra da Sida ... composicións
sinxelas, elementais,
e o máis sobresaínte:
as <lúas voces, intensas e doadamente
ensambladas. A
música, maiormente vital e rítmica,
apenas deixa espazo
para o acougo, e reúne, no instrumental, a condición de bailábel.
Se un se deixara levar polo ritmo
poe dar cun repertório desvirtuado, a respeito da mentada temática
reivindicativa. Pero se teñen a ben
interesarse polo disco, poderán follear detidamente todo un documento histórico-cultural, no que
se incluen dados verbo das cantoras, dos instrumenti tas que as
acompañan, da música tradicional
de Bioko, de Guinea Ecuatorial
como país ... non ten desperdicio a
edición discográfica; como é habitual nas compañias independentes,
o producto cultural está coidado
ata o último detalle.
As "Fillas do Sol" son xa embaixadoras por dereito própria da illa de
Bioko. Cando cantan enchen o universo sonoro,
e de momento
deron cun repertório ele- Comoé
mental, sinxe-lo, que se sos- habitual nas
tén polo seu compañias
inequ.ívoco si- in dependen
nal de identidade. Abofé tes, o
que as canto- producto
ras non o per- cultural está
derán no futuro, mesmo que coidado ata
amplíen o seu o último
espectro artís- detalle
tico, xa que lése no disco- "tradición non é ollar atrás, non é a reprodución obsesiva dos acenos e
costumes do pasado".
Confirmase desta vez a máxima
poética de que "povo que canta
non morrerá". Benvida exan e tas "Pillas do Sol", que no erven
a domicílio esta parte do continente africano.+
X.M. ESTÉVEZ
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Este libro forma a base dunha exposición patrocinada
polo Consello e que pretende valorar entre as
arquitecturas que se veñen realizando no ámbito da
Comunidade Autóno!l'a de Galicia aquelas gue se
consideran encamiñadas a concretar unha liña de
tendencia que, sendo en boa medida herdeira dúnha
tradición local, agroma como froi·to de esforzo por
alcanzar ·cotas de calidad.e éomparables as
conseguidas noutras áreas culturais avanzadas. ,

.

~
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.

A f~rma.ción e a consolicYafión dunha arquitectura
moderna en Galicia entre os anos 1850 e o 1940,
prodúcese ó ritmo que a propia sociedade galega lle
impón á evolución demográfica, económica e cultural.
A amplitude e rigor da bc;i.se documental, a experiencia
obxectiva e directa dos feítos considerados, ten neste
traballo unha evidencia tan .contundentercase abraiante,
que unha primeira observ~ción poderío parecer,
ademais de indiscutible, o seu miolo básico.·
e_·

l

\...UN.SELLO
UA \...ULI U.KA.
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A Nasa Terra editará
libros de texto e unha história da literatura
O primeiro vollime sa_irá á
A Nosa Terra decidiu eritrar no

mercado do texto escol::µ- editando
para o próximo curso seis libros
que corresponden a ESO, así como ·un manual de neumática e outro de informática. Este último estará xa á venda o próximo mes.
Spciais; língua e literatura serán
áreas que merecerán unha especial ·
atención por parte dos editores. O
proxecto, cuxa oferta se irá ampliando anualmente, é froito da
colaboración de A Nosa Terra coa
Asociación Socio-Pedagóxica Galega, entidade con extensa experiéncia-no mundo do ensino e que
conta con máis de mil integrantes.
Alberte Ansede, presidente da

r~a

ASPO e membro do Consello de
Administración de Promocións
Culturais Galegas .S.A., empresa
editora de A Nosa Terra, afirma
que este paso ven motivado pola
"d~manda que existe por parte dos
prófesores de contar con libros de
texto, non só red¡ictados en galego
en todas as matérias, senon que teñan ademais a Galiza no centro da
sua mirada". A experiéncia de case
20 anos da ASPO na renovación
pedagóxica e a cualificación de
moitos dos seus integrantes. garantirán -a calidade científica e a adecuación destas propostas educafrvas. "Trataremos de cubrir as caréncias existentes até de agora oeste campo fundamental tanto para a

no wes

d~

Decernbro .,

normalización lingüística como para a formación dos alumnos como
integrantes dun povo con características pr,ópi:,ias", afirma Ans:de.
i

Cesáreo Sánchez, presidente de
Promocións Culturais Galegas
considera, pola s_ua banda, que "o
ensino, xunto cos ní.eios de comunicación, son os principais entes
transmisores de contidos, polo que
é preciso cubrilos elaborando e
ofertando mensaxes próprias". Cesáreo Sánchez sinala tamén que a
posta en marcha de novos proxectos editoriais non quer dicer "que
se abandone a principal razón de
ser da nosa empresa que é editar
un meio de comunicación". Neste

senso, o presidente de Promocións
Culturais Galegas afirma que "moi
ao contrário, coa cobertura <lestes
novos campos, estamos poñendo
unhas bases sólidas para que A
Nosa Terra esteña a diário na rua
nun prazo relativamente curto".

História da literatura
Outra das novidades que comezará
a andar no proximo curso é a História da Literatura. Estará formada polas cincuenta mellores obras
redactadas no noso idioma, acompañadas cada un.ha por un fascículo que incluirá unha análise permenorizada da obra, do autor, das
suas vinculacións e do seu tempo.

Neste proxecto intervirán máis de
cuarenta profisionais, entre eles
alguns dos máximos especialistas
cos que conta hoxe a literatura galega. A edición, realizada tamén
en colaboración coa ASPO, estará
na rua no mes de Marzo e sairá
cunha periodicidade quincenal.
Ao final da publicación estarán
completos cinco tomos de 320 páxinas cada un.
Segundo Alberte Ansede "a
magnitude desta obra e as suas
características convírtena en
única, ofertando un produto
atractivo para o grande público
e non s·ó para os profisionais do
ensino".+

Beiras di que a unión actual do nacionalisnlo é análoga
a cando o franquisnlo
Na apresentación do libro O Nacionalismo de Betamendi e Seixas editado por A Nosa Terra
•C.V.

nacionalismo actual é que as fronteiras terminolóxicas están máis
difusas que noutras épocas seudo
o seu discurso asumibel nalgunha
medida por outras forzas políticas
para o que fixo mención do lema
"Galego coma ti" dunhas das primeiras campañas electorais de
Fraga na Galiza. O coautor de O
Jfacionalismo responsabilizou "á
élite política da auséncia dunha
maior aceptación popular e máis
efectiva tradución electoral".

O portavoz do BNG, Xosé Manuel Beiras sinalou na apresentación do libro O Nacionalismo de
Xusto Beramendi e Miguel Anxo
Seixas que o nacionalismo oeste
momento está a atravesar unha situación análoga a cando Franco
porque "non hai ningun tipo de
conflictos intemós xa que o inimigo está moi claro, non só o governo oe Fraga senón tamén a sitoación actual do país".

História superestrutural

O acto, que tivo lugar na galería
Sargadelos de Santiago o pasado
Mércores dia 8, congregou a numerosas personalidades do mundo
cultural e político que_fixeron un
balanzo das últimas décadas do
nacionalismo galego. Beiras resaltou o feíto de q~e Galiza fose a
nación que chegou ao 77 con
maior traballo desenvolvido na
formación de plataformas organizadas de carácter nacionalista, nomeadamen te no ·eido sindical,
agrário e cultural e por iso sinalou
que "se había algunha nación onde a ruptura democrática era fundwnental ~ra esta" ao· se referir á

A. PANARO

transición que calificou de "grande fraude políticq". O portavoz do
BNG chamou a atención en diversas ocasións sobre a actual unidade do nacionalismo e os repetidos
intentos de crear fisuras desde o
exterior con campañas organizadas, nos meios de comunicación
como a última que tivo como centro as mobilizacións do Morrazo.
O autor da obra, Xusto Beramendi

definiu o libro que ven de publicar
A No~a Terra na colección A Nosa Hist6ria como "ensimismado e
síntese ~ivulgativa:' ao tempo que
dividiu a obra en duas partes xa
que "en principit> estaba previsto
que só chegase até o 36 pero logo
se fixo un primeiro intento cos últimos 50 anos que ainda están por
estudar co- rigor e a seriedade das
etapas anteriores". Para Beramendi un dos problemas cruciais do

Beiras que falou en todo momento como "un lector con memória"
aplaudiu a publicación do libro
por ser hoxe "imprescindibel xa
que non existe ningunha outra
fonte de infonnación ou referente
bibliográfico equiparábel a esta
obra" e destacou o feito de ser
"un relato enormemente axeitado
á realidade". No entanto o politico nacionalista quixo pontualizar
o carácter "superestructura! da
obra xa que se trata dunha história do nacionalismo e non da na-.
ción galega" e neste sentido chamou a atención sobre a falta nos

O Centro Dramático Galega do IGA~M

estudos galegos dunha história da
sintese económica coa que se entenderían moitas cousas que semellan inexplicábeis como "os altibaixos- que houbo, as confluéncias de forzas ou non ... ".
O historiador Ramón Villares defi· niu a obra de Beramendi e Núñez
Seixas como de "equilibrada e non ·
exenta de compromiso" e destacou
a ambición de expoñer de xeito
global o percorrido histórico do
nacionalismo até os nosos dias e a
oportunidade da publicación "nesta colección na que vai ter maior
difusión". Segundo Villares o nacionalismo galego tivo historicamente "precocidade no seu fundamento teórico e debilidade organizativa". Para o histori~dor esta é
unha história vista desde dentro do
nacionalismo e recJamou tam~n a
necesidade de inve tigar "como se
considerou desde fóra".
O presidente de Promoción Culturais, Cesáreo Sánchez emarcou
esta nova publicación no intento
editorial de recuperar a nosa história e "tender pontes que atravesen
o río do olvido".+

Do 16 ó 25 de outubro (agás o 221

Aula de Cultura de Caixa Galicia Santiago

presenta

Do 4 ó 6 de novembro
Casa da Cultura O Barco ele Valcleorras

N au de aDlores

Auditorio Municipal Narón

Montaxe sobre textos de Gil Vicente
con dramaturxia e direccion de Cándido Pozó

Teatro Principal Ourense

Do 9 ó 11 de novembro
Do 17 ó 19.de novembro

Centro Cultural Caixavigo Vigo
Do 22 ó 26 de novembro
Do 29 de novembro ó 1 de decembro

Auditorio Gustavo Freire Lugo
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Do 5 ó 7 de decembro

Teatro Principal Ponteveára
Do 11 ó 15 de decembro

Teatro Rosalía de Cdstro ~ Coruña
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A comemoracióh do centenário da marte de
~ . vixéncia

Engels lembra

A Aula Castelao organizou
•C. VIDAL

En duas xornadas celebradas o
X oves dia 9 e o Venres dia 1O os
filósofos Gustavo Bueno, José
Manuel Bermudo e JOao 'cíe Freitas Branco analisaron en Pontevedra a releváncia do pensamento de
Engels ao se cumprir o centenário
da sua morte.
Máis de duascentas persoas asistiron ao ciclo organizado pola Aula
Castelao de Filosofia no que foi o
único acto celebrado neste ano na
Galiza en memória de Engels. O
centenário da morte do filó sofo
al emán, estreito colaborador de
Carlos Marx, serviu como ponto
de encontro para reflexionar sobre
a vixéncia do marxismo cando os
cámbios políticos experimentados
nos últimos anos a nivel mundial
levaron a que moito teóricos se
apresuraran a enterrar as teses elaboradas por Marx e Engels.
O cated rá tico de F il osofía d a
Universidade de Oviedo, Gustavo Bueno sinalou que eran precisamente as repercusións da desaparición da URSS as que estaban
a facer que o marxismo tivese
unha maior act ualidade, unha
vez que os paises cap italistas
perderon o principal argumento
para xustificar o seu sistema polít ico, baseado sempre no seu

'

do marxismo

o ci~lo Dialéctica, materialismo, socialismo

conceito de li-berdade en confronto cos paises do Este. Para
Bueno, a división de clases é
agora maior nun mundo dominado no nível económico pola. indústria das drogas e das armas.
Tamén se referiu o profesor de
Astúrias á tentativa do Estado capitalista de desmantelar o proletariado e para iso botou man dos
mineiros desa comunidade, hoxe
moitos deles convertidos en "rendistas" cando o proletariado por
definición teria que estar vinculado á producción industrial.

A xenetosidade

de Engels
Gustavo Bueno falou da "xenerosidade" de Engels ao se atribuir el
mesmo o papel de colaborador de
Marx e destacou o seu importante
labor nas teorizacións que deron pé
ao marxismo no que "Marx seria o
científico e Engels o filósofo".
O catedrático de Filosofía Política
da Universidade de Barcelona, José Manuel Bermudo sinalou na sua
intervención que a filosofía de En-

gels é a clave do debate teórico do ·
marxismo xa que, ao reescribir ao
próprio Marx é quen configura o
·marxismo como doutrina. Bermuda destacou asimesmo a necesidade de facer unha lectura conxunta
da obra dos dous fiiósofos a á sua
vez enmarcala sempre no tempo de
grande axitación política no que viviron. Até a sua morte en Londres
no ano 1895, Federico Engels desenvolveu unha intensa actividade
tanto intelectual como política participando nas tarefas de organización das asociacións obreiras.

Engels foi en todo momento partícipe do complexo proxectomarxista e o seu interese ·centrariase, segundo Bermudo, en lograr que o socialismo se vise como unha -ciéncia entendida como
liberadora, emancipadora do ser
humano e detentadora da verdade. Tamén ao respeito da conceición científica de Engels falou· o
profesor de Filosofia de Lisboa,
Joao de Freitas Branco quen defendeu o seu carácter de eoñecem ento obxectivo que reflicte a
r~alidade.

+

.......................................................................................................
A língua na XIII Semana Galega de Filosofía
A Aula Castelao de Filosofía
ven de anunciar asimesmo a celebración, entre os dias 8 e 12 de
Abril de 1996, da XIII Semaria
Galega de Filosofia. Nesta edi: . ción, o obxectivo do congreso
que anualmente se desenvolve
en Pontevedra será o debate e estúdio da cuestión da lingua baixo
o título "Filosofía e Lingua".
Alguns dos temas que centrarán
as sesións da mañá na Semana dedicadas sempre a unha reflexión roáis teórica- serán a relación
da lingua coa identidade, a mente

e o mundo, a dialéctica e a praxe,
a sociedade ou o colonialismo.
Nas sesións de tarde analisarase
a problemática da lingua na Galiza percorrendo os principais ámbitos d euso e os máis significativos ternas no estudo da situación
actual da lingua galega. A sociedade, a administración (xustiza,
concellos, sanidade ... ) os meios
de comunicación, o ensino e a
normativización ocuparán as- tardes nas que se darán cita os principaís responsábeis e estudosos
do tema-lingüístico na Galiza.

As noites, nas xornadas que habi. tualmente se dedican á reflexión
xeral e a temas de divulgación' a
ni.vel mundial,_as ponéncias centraranse na situación das linguas : .
minorizadas. Entre os relatores :
que confiimaron xa a sua presén- !
cia están Donald Davidson, Adam
Schaff, Louis-Jean Calvet, José
Mª Valverde e Sebastiá Serrano.
A Aula Cas telao abriu tamén
un prazo de admisión de comu_nicacións para as persoas interesadas no tema que rematará o
dia 1 de Febreiro. +
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Federico Engels.

AUDITORIO DE GALICIA

Prograinación e!it:iibl_e
Outubro-/novembro/decembro 1995

PROliRAMA DE ABONO
OUTUBRO
Día 20

Emest Marlít;1ez·lzquierdo .: .................... director
Antonio Qüeija Uz .: ...................................... P.iano
Día 24 ORQUESTRA NACIONAL DE CÁMARA
DE ANDORRA

ÓPERA

LA PEmE

Día 17 ORQUESTRA SINFÓNICA DE GAUCIA

BANDE

Gerard Claret .................... director - concertino

CoLLEGIUM CoMPOSTEUANUM

Sigiswald Kuijken ......:................................ director

Día 30 DEUTSC.HES STREICHTRIO

Helmuth Rilling ...................................... .... director
NOVEMBRO

DECEMBRO

Día 1O BRUNO LEONARDO GELBER ·····-···piano

Balxo o mecenato de:

Samuel Frieclmann ....".: .........,... director invitado

16 setembro/2 novembro 1995
Audih:irio de Galicia
11

A ARTE INEXISTENTE:

.
AS ARTisi'AS GALEGAS DO SÉC~LO

XX"

........... Rosari¿ Sarmiento
-!Drodutción ..........••... .... Auditorio de Galióq
Comisaria

Día 8 CUARTETO WIHAN

·i 1 n.ovembro 1995/ 7 xaneiro 1996
0

Auditorio de Galicia
Día 14 8AYESRISCHES l<AMMERORCHESTER

Luis Micha/ .......................... director - concertino
Mcirtha Carfi .......... ........................................... violí_n

Día 3 CAPELA COMPOSTELANA

Francisco Luengo .......:................................ director .

OUTUBRO
Día 19 ORQUESTRA SINFÓNICA-DE SAMARA

PROGRAMA
. DE EXPDSICIÓl\IS

NOVEMBRO

Día 26 CHORUS AND 0RCHESTRA OF THE

INTERNATIONAL BACHAKADEMIES

COl\ICERTO!i DIDÁCTICO§
PARA XÓVEl\IE!i

Días 20 e 21 COMPAÑÍA NACIONAL
DE DANZA

Nach~ Duato .............................. director artístico

Día 15
PRAGA

METROPOUrAN JAU BAND DE

Día 29

Dúo fROLOV

"SURREAUSMO EN ESPAÑA"

Lucía. García ·de Carpi
Josefina Alix Trueba
.....:................ ,... Museo Nacional
Centro de Arte Réiño Sofía

Comisarias .............•.......

DECEMBRO

Producción

-Día 12 ROSENBERG l<APELLE

.

CONCELLO DE SANTIAGO I CONSELLERÍA DE CULTURA .
DEPUTACIÓN DA CORUÑA I AQUAGEST I FINSA I MALVAR
UNIVERSIDADE DE SANTIAGO I AUTOPISTAS DEL ATLÁNTICO I ÁREA CENTRAL
EL CORTE INGLÉS I FUNDACIÓN COCA COLA ESPAÑA f REGASA / UNIÓN FENOSA
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Axudas e
experiéncias e
· proxectos de ·
investigación

\

Ace·ptan experiéncias innovadoras ·
no campo da saude, educación, e servícios sociais, con prioridade os adicados á saude mental e discapacidades.
Os proxectos de investigación hanse
referir aos mesmos temas que as experiénc ias. O fundo das axudas é
2.000.000 pta. ampliábeis. Poden enviar proxectos até o 15 de Marzo de
1996, residentes e traballadores na Galiza. Maior información na Fundación
Paideia: Praza de Maria Pita, 17.
15001 A Coruña. Teléfonos: (981) -22
67 77 e 22 41 02.

-

~

.

Bolsas de criación
fotográfica
O Concello de Vigo convoca 4 bolsas
de criación fotográfica destinadas a fotógrafos e fotógrafas nados ou residentes na Galiza que non fosen seleccionados como bolseiros en negunha fotobienal. O obxectivo das axudas é recoller traballos para expoñer na Fotobienal de 1996. Os aspirantes teñen
que apresentar antes do 11 de Decembro de 1995, unha tarxeta de solicitude
acompañada · da currícula, memória e

documentación fotográfka (30 fotos
realizadas_polo..artista). Unha bolsa está dotada con 500.000 pta:-e o resto
con cadansuas 250.000 pta. Maior información na Concellaria de Cultura
do Concello de Vigo.

Seminário de filosofía
A Fundación Paideia organiza un
seminário de filosofía dividido en
dous móduios e dirixido aos profesionais da educación e universitários
en xera'i. Nun primeiro mpdulo pretenden someter á consideración dos
participantes a evolución, compiexidade e as aportacións da filosofía no
século XX, máis concretamente o
pensamento de Wittgenstein. No se- '
gundo módulo faran una reflexión
encol os sustentos da filosofía moden_la iniciados por Descarte~, e sobre a crise da modernidade. O Módulo 1 vai dirixigo por Guilleimo Dp-míngue·z Santos e coordenado por
Femandc;> Márquez Gallego, que tentarán facer ·un seminário de caracer
interactivo, con leí-tura e comentário
de textos, debates e -discusións. O
curso é gratuíto, durará 8 horas, celebrarase do 5 ao 13 de Decembro
de 1995, e do 17 ao 31 de Xaneiro
de 1996. O segundo módulo que vai
dirixido por Ángel Álvarez e coordenado p9r Femando. Márquez, contará

e

coas mesmas características metodolóxicas ca o primeiro. A matrícula é
tamén gratuíta. Durará 8 hora~. do 6
ao 27 de Febreiro-de 1996, e do 5
ao 26 de Marzo de 1996: Os cursos
están homologados pola Consellaria
de Educación. Maior información ou
inscricións na Fundación Paideia:
Praza de Maria Pita, 17. 15001 A Coruña. Teléfonos: 22 67 77 e 22 41 02.

As aventuras do
Cómboio Malandro
A Asociación Á Nau Catrineta de
Acción Sócio-cultural comezou xa a
fínais do curso pasado un programa
de itinerários ·para rapaces e rapazas
de 12 a 14 e· de 14 a 16. anos. tiesta
volta amplian a idade dos participantes que queda entré os 11 e 17 anos.
O itinerário máis próximo é o 18 de
Novembro·polos arredores de Santiago que rematará cun magosto. O obxectivo é monstrar a vertente máis
rural do concello. A saida do día 18
será ás 9 da mañá desde o coléxio
La Salle (Santiago), cun prezo de
500 pta. por participante. A próxima
saida será o 27 de Decembro, cunha
estáncia de tres días na Ribeira Sacra. Para máis información hai que
pasar pola asociación: Rua do Vilar
68, 3º. Ou chamar ao teléfono . (981)
58 00 33.•

Actividades
Mes do cómic
en Moaña

r¡

•

O Instituto de Bacharelato de Moaña
realiza durante o mes de Novembro unha série de actividades adicadas ao có. míe. Até o dia 20 expoñen no Instituto
orixinais de Miguelanxo Prado, e do
día 20 ao 30, ocupará a sala unha mostra de viñetas humorísticas de Xaquin
Mario. J\mais Miguelanxo Prado oferecerá a conferéncia "Como se debuxa
unha historieta?" (o Xeves 15 ás 13,30
h), e Xaquin Mario falará de "Humor
gráfico" (o Xoves 22 ás 13,30 h). O mes
do cómic complétase cunha colección
de cómics cedida pola Libraria Paz de
Pontevedra, que estará a disposición dos
alunos na biblioteca do Centro.

rauis, formada dentro da Frente Polisária. Na charla falará do traballo que realizan as mulleres na organización dos
campamentos de refuxiados da "Khamada" do Tinduf (Alxéria).

Agro libertário e
ecolóxico andaluz
A Confederación Nacional do Traballo organiza a charla-debate do
Venres 17 ás 19,30 h., no salón de actos no salón de actos do Instituto Politécnico de Vigo (en Maestría, na rua
Torrecedeira). Florián Macarro, membro da Fundación para o Desarrollo
Ecolóxico de Málaga, falará de Los
arenalejos: unha experiéncia ecolóxica e autoxestionária no agro.

A miséria
dos conflitos bélicos

Xornadas sobre o
nacionalismo en Lugo

O colectivo antimililtarista Corneta Obxecta e máis os CAF do cámpus de Lugo, encetaron o pasado Luns 13 un priméiro ciclo de charlas coa intención de
mostrar a verdadeira miséria da guerra,
moitas veces agachada tras a crónica dos
vencedores. Dentro do ciclo ainda queda
a oonferéncia sobre O papel da muller
no conflicto saharaui que vai impartir
Aixa Mohamed Mati, o Luns 20 ás 8
do serán no salón de actos de Caixa Galicia (Praza de Santa Maria Lugo). Aixa
Mohamed naceu en El Aaiun onde viveu
até o 72, tres anos antes da desocupación
española do Sabara Occidental e a posterior invasión marroquina. Xa durante a
ocupación española traballou como embaixadora das aspiracións independentistas do povo saharaui. Militou desde a sua
fundación na Unión de Mulleres Saha-

Os Comités Abertos de-Facüldade do
cámpus de Lugo artellan por segundo
ano .as Xornadas de Nacionalismo Galega. Comezaron o Martes 7 pero comprenden actividades até o 20 de Decembro no salón de actos de Maxistério, a partrr das 8 do serán. A máis próximas: o Martes 21, contan con· xente
da Associa«;om Galega da Língua,
Docentes contra a Repressom Lingüística e máis Manuel Portas (Sócio-lingüísta), para falar da Problemática lingüística na Galiza; o Xoves 23
o deputado do BNG Francisco Rodríguez oferece a charla O nacionalismo
lus do Marxismo-Lenilismo; e o
Xoves 28 han tratar da Universidade e
a realidade nacional, Francisco Carracedo (A Trabe), Armesto Barbeito
(Decano da Faculdade de Ciéncias da

a

Univ. d¡¡ Coruña), Xosé Miranda
(merribro de ERGA) e Xosé Ramón
Hermida (membro dos CAF). En posteriores charlas falarán figuras como
Alfonso Eiré (Director de A Nosa Terral, Pepe Reí (Xefe da equipa de in. vestigación do xornal de Euskadi
Egin), ou o cantante Suso Vaamonde.

20 anos despois
A galeria Sargadelos do Ferrol encetou o Luns 13 unhas mesas redondas
sobre o franquismo. Un escollido elénco de ponentes tratarán diversos títulos: A muller no franquismo, o dia
16, con Carme Blanco, Sari Alabau
e GiUermo Llorca; para o dia 17 Galiza Nova artellou a mesa Despois de
Franco, qué?, con _Bernardo Máiz,
Encarna Otero e Xesus Vega Buxán
(Beiras non estará presente ainda que
figuraba no primeiro programa) ; e o
18 remata o ciclo con A gran transición, na que falarán Santiago Carrillo e Isaac Díaz Pardo, iste mesmo
día terá lugar a apresentación do último libro de Santiago Carrillo.

Mulleres: outros povos,
outras culturas
A asociación de mulleres de Redondela Xanela programou unha mesa redonda para o Venres 17, na que teñen
invitadas catro mulleres de diferentes
nacionalidades (Cuba, Eire, Sahara e
Uruguai), que falarán con membras de
Xanela sobre a vida cotiá t;>aixo o epígrafe Mulleres sen fronteiras. Será
na Casa da Cultura de Redondeta ás
8,30 do serán. Maior información no
(986) 40 04 45.+

Q) .escudo de Galiza,
de seña do por Castelao,
agora en' insígnia.

Xosé Millán Otero oferece
tamén un novo poemário en
Edicións do Castro. Son
síntomas de que se cadra este
país ainda está a tempo de
gañar a batalla das palabras
que é a que precede a todas
as demais.+ ·

.Espiral Maior d~ a cOñecer.
tres noves títulos de poesía
dentro da sua coleción A !/la'
Verde, da autoria de Pura
Vázquez, Celso Alvai'ez
Cáccamo e Emílio X. -Insua.

Anúncios de balde
Se queres receber de balde até fin
de ano 'Jrímia, revista quincenal ·dos ·
crentes galegas, escrebe ao Apartado
de Correos 980 de Santiago.
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O IMPORTE TOTAL
.EN SELOS DE CORREOS

P.V. P. 200 PTA UNIDADE
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Non fumadores. Absterse drogatas e parásitos. Máis información na Asociación
Vexetariana Vida Natural: Apartado
111. 15300 Betanzos. A Coruña.

• Galiza Nova Ferrolterra pom
venda adesivos e postais com o lema
"Simboloxia Fascista Fora da Galiza"
a 60 pta. unidade. Mínimo duas unidades. Mandai o importe máis um selo de
30 pta a: Galiza Nova Trasancos. Galiano, 71-entreplanta. 1540~ Ferro!.

a

• Na bisbarra da Ferrolterra estamos a constituir a asamblea comarcal de ADE.GA (Asociación para a
Defensa Ecolóxica de Galiza), se de~
sexades colaborar poñédévos en contacto- con Alberte Moán no enderezo:
Rua Espiño, 162. 15405 Ferro!. .

• A tenda de músicas alternativas
Faiscas mudou de enderezo, agora
podes atoparnos en M! Berdiales, 25.
Vigo. E no telf. e fax (986) 22 69 76.

• Ajuda-nos coa tua aporta~om a
pagar a fian~a de Armando Ribadulha Pérez, militante da AMI, preso
no Cárcere de Carabanchel. Vai para
un mes que está preso. O Juiz impusolhe umha fÍanya de 1.000.000 pta. Esta
fianya está recorrida polo próprio Armando, estamos intentando que a baixem pois consideramo-la ex.cessiva e a
familia de Armando carece de meios.
As aportayons pode-las fazer na C/C
n!! 2091-0224-30-3040005608 de Caixa Galicia, ao nome de Tereixa Pereiro Garcia. Juntas Galegas pola
Amnistía (JUGA). +

• Re~álase gatiño palleiro, negro de
olios verdes, de unha semana. Tel.
(986) 220941. Marga.
• Intercambiamos estáncia nunha casa de campo (en Vilamateo, a 10 km.
de Miño, Coruña) por un máximo de
2 ou 3 días~ por axuda nas tarefas
agrícolas. Non ternos animais. Cultivo
ecolóxico. Alimentación vexetariana.

•Dous mozos bretóns queren contactar con xente bretona que resida actualmente na Galiza. Dirixfrse a: Cécile Laborde. 8 rue du Stade. 29830 Plouguin. Bretanha Ou a Davy Gyeniran. 6
roe Volnay. 29200 Brest. Bretanha.
•Forno refractario ao cond.icionamento capitalista en todas as facetas da vida, aireado no campo ao NO. Galaico,
precisa leña vital afio, crítica, solidária e
licenciosa, para obter sagacidade, cordialidade, e cocer certos placeres- sensíbeis ...
procurando que os fumes non tupan o tiro.
Alleo ao espectáculo social e ás suas representacións persoais, e inimigo das res.postas alienantes á alienación, os exclusivismos persoais, o patriarcalismo e a
mansedume famil1arista. .. amén das relixións ... e os eucaliptos. Podo-fomear acla-

O Colectivo Cultural Buril organiza a
novena edición das Xomadas de Teatro
de burela a partir do 16 de Novembro,
con várias representacións de teatro galego. O Xoves 16 Sarabela Teatro representa Cama dous por dous para
dous. O Venres 17, Teatro do Atlántico oferece Casa de bonecas. Para o
Sábado 18 contan con Teatro do Morcego e a obra Os pátios da meória. O
domingo 19 Os Monicreques de Kukas con A culpa foi de Mozart.

A histéria de Lilí Brown
Por Arre Produccións estrea un espectáculo de tranformismo e transgresión, os dias 23, 24 e 25 ás 10 da noite
na NASA (Santiago).

racións e precisións necesárias. PD: A miña cómplice coce testo semellantes. Xavi. (981) 78 88 20. De 9 a 22 h.

ra
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• Son un mozo cubano de 13 anos
interesado en manter correspondéncia con persoai de calquer país para tabrar amizade e intercambiar opinións
sobre música, cinema, literatura, etc. O
meu enderezo é: Justicia, 149, apto-8.
E/N Vía Blanca e L. Ferrocarril-Luyanó. Habana 7. C.P. 10700. +
• Desexaria manter correspondéncia con licenciado/a en filosofía. Son
dun grupo de amigos que compartimos
unha mesma afición: a filo ofia, .e gu tarianos que e integrara algun licenciado/a no tema. Os/as interesados/as·
chamar ao (986) 25 36 18 (Tonio). +

e

SI
para o público novo. Maior información en Artello (986) 22 44 86.

Os pátios da memória
A obra de Celso Parada inferpelada
por Teatro do Morcego, os dia 22 e
23 ás 20,30 h., e o 24 ás 22.30 h. no
centro cultural Caixavigo.

Nau de amores
Polo Centro Dramático Galego. Actua no centro cultural Caixavigo, os
días 17 e 18 ás 10,30 da noite, e o 19 ás
20,30 do serán; logo estará no Teatro
Principal de Ourense, en dias consecutivos do 22 ao 26 (o 22 ás 9,30 da noite,
e os demais ás 8,30) de Novembro.

Rezagados

O Sábado 18 Teatro de Ningures interpreta Tic-tac de Suso de Toro, e o
Sábado 25 Talia Teatro a obra Ai
Carmela!. Os dous espectáculos son
no Cine Veiga ás 11 da noite.

Tamén na NASA os dias 16, 17 e 18
de Novembro ás 1O da noite, Talia Teatro interpreta a obra de Ernesto Caballero. En Rezagados tres ciclistas queda!J atrapados nunha carreira sen meta
que •é a vida, avanzan empurrados pola
inércia sen saber calé obxectivo, en todo caso decididos a non abandoar. •

A do libro

Danza

, A compañia Artello Teatro está a representar o seu novo espectáculo A do
libro (A v~nturas de Perello de Chora-que-logo-bebes ), baseado en narracións do escritor portugués José Ferreira Gomes. As vindeiras actuacións:
o 17 ás 20,30 e o 18 ás 20,30 e ás
22,30 h. no Teatro Principal de Ourense. Haberá bonos de desconto do 50%

h.
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T eatrO
Xornadas
de teatro en Burela
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Relacións

Máis teátro en Moaña
¿olicita a cantidadeque desexes ao apart~do
1371, 36200 de Vigo,.

1

Rayo Malayo
A compañia madrileña integrada por
Francec Bravo e Michelle Mari, interpretan a coreografía do próprio
Francec Situaciones cortas, os dias
22, 23 e 24 ás 10 da noite na sala Galán de Santiago.•
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Exposicióiis
Fototedónica
arquigráfica

-

O Centro Galega de Arte Contemporánea (CGAC. Santiago) expón as obras
adquiridas até agora para os seus fundos. As obras foron todas realizadas de
1960 a 1980 por dezasete artistas: Tino Grandío, José M 2 Labra. Reimundo
Patiño, Manuel Mampaso, A. Lago Rivera, Luís Caruncho, Leopoldo Nóvoa;
Manuel S. Melzún, Jorge Castillo, Alberto Datas, Xose Lodeiro, Acisclo
Manzano, Rafael Baxeras, Ánxel Huete, Francisco Mantecón e Xaime Quessada Abre de Martes a Sábado de 11 a
20 h., Domingos e feirados de 11 a 14
h.

Alex Vázquez
O pintor impresionista expón na Nova
Sala de Exposicións do Centro Cultural Caixavigo, até o 27 de Novembro.
Abre laborábeis de 18,30 a 21,30 h., e
festivos de 12 a 14,30 h.

Antonio Palacios
O Concello do Porriño celebra o quincu axés imo cabodano da morte do
grande arquitecto da vila Antonio Palacios, cunha mostra no centro cultural
municipal. Ali expoñen até o 26 de
Novembro unha escolma de fotografías da sua obra cedida polo Coléxio
Oficial de Arquitectos de Galíza, e
obras apresentadas aos concursos de
fotografía e Literatura organizados polo
concello". A homenaxe complétase
cunha mesa redonda, o Vemes 24 tamén no centro cultural, baxo o título
"Palacio , un home, unha obra".

Skornabois
en Barcelona

Manuel Patinha

Na cidade vella
compostelá

Unha película de pel
Obra de Alex Vázquez.
Páxinos coordenados por

IAGO LUCA

incendiários capaces de convertir a tea
nunha sinfonía cromática de sensaións.
Que son as que Oiga Martínez oferece
no mundo dos seus músicos e nalguns
dos seus bodegóns que, como no caso'
de Bodegón RoXIJ, logran fundir os obxectos e o espácio... ".

Outono fotográfico
Exposicións en todas as vilas de Ourense, Monforte, Santiago e Norte de
Portugal, durante o mes de Novembro.
Consultar número anterior ou chamar
á Casa da Xuventude (988) 22 85 OO.

Arte mexicana
Desde a vanguarda até a actuatidade,
é o título da mostra ex¡x>sta no Centro
Galega de Arte Contemporánea Recolle obra, cadros, esculturas e ta11as,
aparecida nos últimos 50 anos, polo
que deixan fóra a Rivera, Orozco e Siqueiros, pero si incluen a Rufmo Tamayo (finado en 1991 aos 92 anos) e
Carlos Mérida como pioneiros da arte
mexicana contemporánea. Tarnén expoñen pezas de Helen Escobedo, Julio
Galán, Alberto Gironella, Enrique
Guzmán, Sergio Hemández, Miguel
Leñero, Rocío Maldonado, Carlos Mérida. Rodolfo Nieto, Adolfo Riestra.
Vicente Rojo, Francisco Toledo, German Venegas e Nahum '.lenil.

Aniversário do Museu
do Povo Galego .
Cumpriu 18 anos o pasado Outubro, e
o celebran dando a coñecer unha escolAcrílico de Oiga Martfnez.

Olga Martínez
Saida da primeira xeración da Faculdade de Belas Artes de Pontevedra.
Colga cae.Iros até o 27 de Novembro na
Sala de Arte Caixavigo. Segundo Xosé
Antón Castro "Hai sen dúbida no traballo de Oiga unha referenciallidade
expresionista ligada aos "wilden" berlineses dos oitenta. a aqueles modelos
que coñece e admira -casos de Feeting
ou Midendorff- que consideran a pintura como un acto de imediatez biográfica... Para eles voltar ao taller significaba desinibirse através de xestos

A sala Marisa Marimón (Oúrense) pretende dar a. coñecer as últimas tendénciaS da fotografia contemporánea a través de obra de Sopbie Calle (París
1953), Carlos Nieto (Ourense 1969),
Hannah Collins (Londres 1956),
Cherna Madoz (Madrid 1958), Susi
Gómez (Mallorca 1964) e José Noguero (Huesca 1969). A mostra é un
complemento ao Outono Fotográfico.

Coa sua música tentan deixar ben claro o "sentimento de carraxe hacia todo
o español". Actuan en Barcelona. no
local dos Amics de les Arts, o Sábado
19 ás 11 da noite.

Tangata, tangos ,e milongas o Martes
-21 no Momo ... A Rua, o Mércores 22
Anyo oferece un espectáculo de máxia
no Atlántico, e o Martes 28 o duo Tocayo Standar, saxo e gi¡itarra, actua
no Momo .. A Rua. O Xoves 16 celebran unha Festa Revolucionária no
Pub fs Pionobis. Todas as actuacións
son a p~ das 10,30 da noit~.

EN LISBOA:

Tejedores de voces: a arte do México
antigo (dentro do ciclo adicado a México, aberto até o 31 de Decembro no
Centro cultural de Beléni, teléfono:
07-351-1-301 96 06). Comprende obxectos arqueolóxicos pre-colombianos
do antigo México. A mostra estuda a diversidade cultural da república por áreas
(Maias, Costa do golfo, Oaxaca, Planalto central e Occidente). O ciclo sobre
México do Centro Cultural Belém, complétase coas mostras Altares dos mortos, Trajes Mexicanos, Naturalistas
mexicanos: os grandes mestres, Gráfica contemporánea e Casa acariaciadoras: arquitectura rural do México.
Ista última liga arquitectura e fotografia
a médio do arquitecto Osear Haggerman
e a fotógraf!l Mariana Yampoisk. No tocante aos Naturalistas mexicanos, recolle obra do grupo Big Three, ao que
pertencen José Clemente Orozco, Diego Rivera e David Alfaro Siqueiros,

·~

As novísimas
pintoras galegas
Até o 26 de Novembro na Casa das
Artes de Vigo. De Luns a Venres de
l l a 14 e de 17 a 21,30 h., Sábados só
ás tardes e Domingos á mañá. A revista Festa da Palabra Silenciada co gallo do· seu número máis recente, adicado ás Novísimas Pintoras Galegas,
montou ista mostra cunha escolma de
obra de María Álvarez, Pilar Álvarez Pablos, Carmen Hermo, Menchu Outón, Natália P. García e· María Roído.

Héroes del silencio

Albert Pla
Actua na Casa do Patio (Santiago) os
días 21, 22 e 23, e no Café Liceum (O
Porriño), os 24 e 25. Albért Pia (Sabadell) foi censurado por en numerosas
ocasións polas autoridades debido ás
suas "actitudes obscenas", polo que deron en lle chamar "artista difícil". Non
é de nengun xeito un artista comercial:
"Nunca entendin que é iso da moral. O
único parámetro que atopo na palabra
moral é estar alto ou baixo de moral. É
como estar de bo humor ou de mal humor. Non sei se son un tipo perverso.

Otelo

Na Domus, o Museu do Home da Coruña. Abre de Martes a Sábado de 1O a
19 h., Domingos e festivos de 11 a
14,30 h. Os Luns pecha.

Xulio Maside
Expón obra recente na sá de Caja Madrid en Pontevedra. •

autores do desenvolvime.nto dunha arte
figurativa concretizada na chamada Pintura mural ou rruualismo. A parte GráAltares dos Mortos.

fica contemporánea, preseo\2 do México, reune traballos de artistas recoñeci<Jos (Rufino Tamayo, José Luis Cuevas, Vlady, Fe nando García Ponce,
Alberto Gironella, Manuel Felguérez)
ainda aJguns destacados despois de
1960: Francisco Capdevila, Nunik
Sauret., Jesus Martínez, Ismael Guardado, Gilberto Aceves Navarro ou
Gabriel Macotela Artistas bascos até
o 31 de Decembro na Funda~o Gulbenkian. Tres artistas bascos nunha mostra
que responde á exposición de arte portuguesa apresentada en Bilbo no mes de
Febreiro. Expoñen s escultores Eduardo
Chillida e Vicente Larrea, e o pintor
Rafael Bálerdi. Antonio Seguí, tamén
na Funda~o Gulbenkian. Retrospectiva
de pintura e escultura do artista arxentino, nascido en 1934 e instalado en Paris
desde os anos 60. Inicialmente proximo
ao expresionismo de Grosz e Dix, Seguí
practicou desde os anos 60 unha "nova
figuración" crítica que deu orixe a unha
- série de obrás centradas no personaxe
popular Juanito Laguna, á que seguiu

e

Burning
O Venres 17 ás 12,30 da noite na
Iguana (Vigo). A entrada antecipada
custa 1.000 pta. (pódese mercar en
Discos Glória, Elepé ou na mesma
Iguana), no concerto a cobran a
1.300 pta.

O Xoves 23 no Pavillón municipal de
Lugo, e o Sábado 25 no Pavillón Universitário de Santiago.

Cinema

lmaxes da SIDA

Músicas ssóukous e salsa africana. Actución o Venres 17 ás 12 no Metropol
de Tui. Sábado 18, ás 12. no BahiaBissau (Náutico-Vigo).

AlbertPlá.

O AuditÓrio de Galiza (Santiago) vai·
acoller até o 7 de Xaneiro do ano que
ven. obra surrealista cedida polo Museo Raiña Sofia de Madrid.

Expón obra recente, até o 25 de Novembro, na galería Sargadelos de Saptiago.
Abre de JO a 14 e de 16,30 a 20,30 h.
Rut Massó canta cos premios Criación
artística (Delegación de Cultura de
Pontevedra 1991), Universidade de Vigo de pintura (1993), Ademar Cham~
pagnat (Diputación de Pontevedra
1995), amais dun accesit do certame Arte Xoven Galego (Vigo 1994) e unha
beca para o l l ntercámbin. Europeu de
Facutdades de Belas Artes (Kingston.
Inglaterra. Abril Xuño 1992).

Africa Lissanda

O Venres 24 no Coliseum da <;;oruña,
e o Sábado 25 no Pavillón das Travesas en Vigo.

O surrealismo
na España

RutMassó

Isas palabras son ambíguas ... depende ·
de quen· as diga. eu intento o mesmo
que todo o mundo viver e que me· deixan viver". A suas referéncias rñusicais: "A rancheras e os cuplés gostáronme sempre. E os Sex Pistols e The Ramanes. Pero se hai alguén que me gusta
o que di é Robe do grupo Extremoduro.
Que tanto cantautor e tanta polla! Ise é
o único tipo que está a dizer cousas".

El último de la fila

Cores fortes
Até o 3 de Decembro na Sá dos Peiraos de Vigo, Enrique Álvarez expón
pinturas e debuxos.

O filme de Orson Welles, o dia 22 ás
20,15 e ás 22,15 na sala de Caja Maadrid en Pontevedra. Organiza o Cine
clube Pontevedra.

Cinema
británico
O Centro cultural Caixavigo artella un
ciclo de cinema británico do 20 ao 30
de Novembro, con pase·s en vesión
orixinal subtitulada en español ás
20,30 h. Os filmes escollidos son: para odia 20 Regreso a Howard's End
(1991) de James Ivory, o dia 21 Os
amigos de Pe ter ( 1992) de Kenneth
Branagh, o dia 27 Terras de penumbra (1993) de Richard Attenborugh, o
dia 29 Orlando (1993) de Sally Potter, e para o 30 Chovendo pedras
(1993) de Ken Loach.

A vida bohémia
O Mércores 22 ás 20,30 h. no uditório
do concello de Vigo, dentro da programación do Cine clube Lumiere. A
vida bohémia (B/N. VOSE. Franza-

Portugal
Ex )()Sicións
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ma das suás adquisicións máis recentes. Os materiais constituen-unha mostrada vida tradicional cmrúteis de oficios, erucoval doméstico, moblaxe, indumentária. -obxectos de devoción ou
pezas arqueolóxicas destinadas á futura
Sala de Prehistória e História Antiga.
Permanecerá aberta até fin de ano.

Expón esculturas na galería Sargadelos do Ferrol.

Artesania para un
mundo máis xusto

Os fundos do CGAC

t

Música

O colectivo adicado á fotografia Fonmiñá expón a sua quinta mostra Fototectónica arquigráfica, até o 24 de Novembro en vários locais de Lugo: Museu Provincial, Caixa Galicia, Círculo
das Artes e na Delegación do Coléxio
de Arquitectos.

Máis de 5 .000 productos artesáns de
África, América Latina e Ásia, á venda do 18 ao 25 de Novembro na mostra organizada por lntermon na Estación Marítima da Coruña. Intermon fai
a proposta baixo o lema Comércio
xusto, ·xa que o obxectivo da expQsición é apoiar o traballo de artesáns do
Sul coa oferta dunha oportunidade de
desenvolver un traballo digno cunha
remuneración xusta.
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obra de intención máis irónica proxima á
estética do cómic.

Teatro
No PORTO:
Beijo no asfalto de Nelson Rodrigues,
enecenificación de Roberto Lage, pola
Seiva Trupe, no Auditório Nacional
Carlos Alberto (07-351-2-200 45 40).
EN LISBOA:

Urna comédia as escuras de Peter
Sháffer, encenificación de Mário Viegas coa Companhia Teatral do Chiado, no Teatro Municipal de Sao Luiz
(07-351-1-347 12 79). De Afonso
Henriques a Mário Soares, de Filipe
La Féria e Carlos Paulo, con Rita Ribeiro e os autores, no Pohtearna (0735 l - l - 343 12 00) . O concílio do
amor de Oskar Pannizza, ecenificación de David Días polo Teatro de
Praga no Auditório Carlos Paredes
(07-351-1-715 45 65).•

.s

Korosidansas
Xira de apresentación do seu CD Cordura. Dia 1s· ás 22 no .Pub Canela de
Baiona e o día 26 ás 23 h. na Sala Manicomio de Tui.

Os Diplomáticos
A presentan o seu· disco Avante toda,
o Sábado 18 ás 11,30 da noite no Café
Liceum do Porriño. +

Finlanda-Suécia 1992. 101 ') dirixída
polo finés Aki Kaurismiiki basease na
novela de Henri Murger, Scenes de-la
vie boheme. A entrada custa 300 pta.,
o abono para un mes (catro pases)
1.000 pta.

•

·t

William Dieterle
O Centro Galega de Artes da lmaxe
(A Coruña), adica a sua programación de Novembro, ao cineasta xer-mano estabelecido en USA, William
Dieterle. Os próximos pases: A traxédia de Louis Pasteur (Xoves 16 e
Venres 17), Satán coñece señora
(Sábado 18), Bloqueo (Martes 21 e
Mércores 22), Juárez (Xoves 23), Esmeralda a zíngara (Venres 24), O
comunicado de Reuter (Sábado 25,
sobre o fundador da axéncia de información), A munición máxica do Doutor Ehlirch (Martes 28), e O home
que vendeu a sua ialma (Xoves 30).
Os pases son ás 20, 15 h. de Martes a
Venres, os Sábados ás 18,30 h. A entrada vai a 200 pta. (100 pta. con
Carné Xove), o abono para 10 sesións val l .500 pta. O teléfono do
CGAI: (981) 20 34 99.+

~
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