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Xosé Manuel Beiras: 
"O PSOE terá que 
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_Segundo un grupo de economistas convocados polo BNG 

As privatizacións, 
síntoma dun cámbio histórico 
"Vivimos unha ofensiva ideolóxica que consiste en bombardear 
as posicións inimigas e que logo permitirá a toma das posi
cións". Con este símil militar o deputado do BNG e economista 
Xesús Vega tratou de definir a actual campaña de privatizacións 
que promove o governo, no marco das xornadas de debate so
bre economia que organiza esta forza nacionalista . (Páx. 12) 

Un ·novo especial de 
· , ·A Nosci Aistória 

ávendq 
Os mártires 
do36 

····----
O Dia da Pátria 
na Galiza 
da R~pú&lic~ 
16 páxinas especicis 
con este número 

,O SEÑORITO DA REBORAINA 

Ramón Otero Pedrayo 

A última novela de Otero 
Pedrayo en galego e unha 

das súas máis vigorosas 
creacións lite1~arias. 

Introducción e notas de 
Xosé Manuel Salgado. 

ga x1a 

Vigo, Coruña, Ferrol e Lugo suman 23 mil habitantes menos, 
segundo o último censo 

As cidades perden habitantes 
Non só o interior de Galiza ve mermada a sua povoación. As principais cida
des da costa tamén perden habitantes. Ao esperado scenso de Ferrol, moi 
afectado pala crise industrial, vense engadir o de e Coruña. Ourense e 
Santiago gañan povoación de forma moderada e Pu.1tevedra mantense. 

A celebración do Dia da Pátria 
comezou na tarde do 24 de 
Xullo en Compostela coa Pri
meira Arenga da Mocidade, 
organizada por Galiza Nova. 
Unha ofrenda floral no Pan
teón de Galegas Ilustres, coa 
intervención de poetas (á 
que corresponde a foto) e lo
go un mitin e unha festa 
completaron a xornada. O 
próprio Dia da Patría teñen 
lugar catro manifestacións 
en Compostela. A xa tradi
cional do BNG sai ás 12 da 
Alameda para rematar na 
Quintana. No resto da na
ción haberá diversos actos, 
organizados por partidos, · 
asociacións e concellos. • 

A. IGLESIAS 

ETA en Galiza 
No m ncer d 24 d Xullo a Garda Civil detiña a Aitor Fre nedo, 
Cristóbal Martinez e Arantxa Garbay no bairro da Seca de Ponte, 
vedra . Segund o ministério e.lo Interior trátase de tres ex inte, 
gran tes do comando Vizkaya de ET A que estarían na Galiza para 
realizar atentado dentro da campaña anti,turismo comezada en 
Andalucia e eguida en Catalunya. O tres presuntos integrantes de 
ET A alugaron o piso o 5 de Xullo. O 1 7 do mesmo mes fixéron e 
cunha furgoneta en Vigo. Este automóbil , localizado na Coruña, 
fo¡ a pista que levou á sua detención, segundo a versión oficial. Es, 
ta é a primeira vez que membros de ET A,m on detidos na Galiza. 
Fraga Iribame, felicitouse pola capacidade policial, asegurando que 
na Galiza "non ex iste apoio soc ial para o terrorismo", contraria, 
mente ao afirmado noutras ocasións por el me mo. Co presidente 
da Xunta coincidiu o secretário xeral do PSdG,PSOE Francisco 
Vázquez. O BNG, pola sua banda, L.ondenaba, coma noutras oca, 
sións, os atentados terroristas manifestándose á prol da "soberania 
de Galíza" .e considerando que "ninguén. ten dereito a cometer in, 
xeréncia nos asuntos internos dos galegas, e sobre os que 'só eles te, 
ñen capacidade de decisión".• · ' · 
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ANXO IGLESIAS 

·,. As cidades industriais son as máis afectadas 

O ~ixo atlántico perde povoación 
e<> MÓNICA CURRÁS - PAULA BERGANTIÑOS 

A crise demográfica xa non entende de diferéncias entre as zonas rurais e urbanas. Os dados do último cen
so revelan, nas sete grandes cidades galegas, unha perda de case 14.000 habitantes con respeito ao censo 
anterior, realizado en 1991. O progresivo desmantelamento industrial provoca que, por primeira vez neste 
século, o eixo atlántico -Vigo, A Coruña e Ferrol- resulte tamén afectado polo descenso povoacional. 

té o censo de 1991 a. demografía 
galega amosaba un moderado 
medre xeral nas comarcas máis 
industrializadas e urbanizadas. 
Mais, os dados adiantados dos 
últimos padróns reflexan un des
censo aproximado de 1 O mil ha
bitantes en Vigo, .7 mil na Coru
·ña e .3 mil en Lugo e Ferro!. Son 
Santiago .e Ourense as únicas 
cidades que gañan povoación, 
aproximandamente 4.500 habi
tantes máis cada unha. 

Esta crise povoacional nas gran
des vilas ten no corícello de Vigo 
o seu máximo exponente. (}no
vo padrón revela unha perda de 
perto de 10.000 habitantes con 
respeito ao censo de 1991, que 
implica a fin da tendéncia de cre
cemento uniforme .que se manti
ña desde princípios dos setenta. 
Son vários os factor.es que se 
poden apontar como causantes 
deste forte retroceso. En priméiro 
lugar, o declive industrial esco
mezado na segunda metade da 
década .dos 80 e que se veu 
agravado na presente. A isto en
gádese a existéncia de amplos 
grupos de xente chegada princi
pal mente do interior de Galiza 
que non se dá de baixa no seu 
município de orixe e de numero- -
sas parellas novas que, traba
llando en Vigo, prefiren estable- · 
cer a sua residéncia en concellos 
limítrofes onde o chan é máis ba-

rato. Este último factor enmárca
se nunha tendéncia xeral da po
voación urbana a desprazárese 
desde as grandes urbes a locali
dades próximas que cumpren a 
función de "cidade dormitório"_ -

Fontes do PP, partido que go
verna o concello, apontan tamén 
a inoportunidade da época elexi
da para facer o censo, moi perta 
·do verán e con numerosas famí
lias de vacacións fóra da cidade. 

· Consideran tamén que a campa
ña publicitária para animar aos 
cidadáns a empadroarense foi 
escasa e que, dado que no que 
queda de mes continuarán rexis
trando á xente, as cifras adianta- · 
das provisionalmente poderian 
sofrir un notábel incremento_ 

O fracaso da Coruña 
como cidade de serviz:os 

A cidade da Coruña é, despois 
de Vigo, a segunda máis af-ecta
da polo descenso povoacional. 
.Dos cáseque_ 247.000 habitán
tes cos que contaba no ano 91 
pasa a 240.000, segundo os da
tos provisionais do último censo. 
Sete mil persoas menos que lle 
-suporán ás arcas do concello 
deixar de ingresar 140 millóns 
de pesetas cada ano proceden
tes da Facenda Pública. 

Henrique Tello, p~~~voz munici-
:; .._. 

pal do BNG na Coruña considera 
que a política socialista provocou 
o desmantelamento do tecido 
produtivo e potenciou a especu
lación na vivencia. A situación de
mográfica amosaria, segundo os 
nacionalistas, o fracaso dun mo
delo de cidade exclusivamente 
orientada aos servizos. Tamén o 
grupo popular ere 
que non se acer-

volverlle á cidade o seu carácter 
industrial. Henrique Tello, consi
dera imprescindíbel que o Go
verno municipal aborde un plan 
estratéxico que, ademáis de fa
cilitar chan industrial para insta
lar novas indústrias, abarate o 
prez o da vivenda facilitando 
chan urbanizábel de prezo re-

ducido e mante
ña e poténcie o 

tou co modelo de 
cidade. Segundo 
o seu portavoz, 
António Gómez, 
nos últimos doce 
anos A Coruña 
perdeu o seu ca
rácter multidisci
plinar: '.'quíxose 
facer unha cidade 
de servizos e aca
bo u se co equilí
brio entre os . sec
tores portuário, 
militar, industrial e 
administrativo, 
que permitían 

A situación 
demográfica 

tecido produtivo 
existente. 

Se os dadós de
mográficos de Vi-

amosaria go e A C.oruña 

o fracaso d un 
modelo de cidade 

alarman pola apa
rente estabilidade 
da sua situación 
económica, a 
merma povoacio
nal de Ferro! non exclusivamente 

orientada colle a ninguén 

aos servizos 
por surpresa, da
do o desmantela
m ento industrial 

aguantar ben as 
crises". 

Para evitar as 
perdas de contribuintes, de pe
so específico dentro da partici
pación dos tributos do Estado e 
de potenciais inversores deriva
do do estancamento económi
co, os dous grupos da oposición 
coinciden na necesidade de de-

( .. j iF r' . ' . . , 

anunciado desde 
os 80. De confir
márense as cifras 
do padrón deste 
ano, a cidade pa-

sará dos máis de 83.000 habitan
tes do 91 a algo menos dos 
80.000. Pero os axentes políticos 
do concello prefiren ser cautos e 
non descartan unha surpresa po
sitiva para cando se publique de 

, Pasa á páxina seguinte 
i;,i • '.,' ºt ,~, f . I · I 
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Ven da páxina anterior 

xeito oficial o censo definitivo. O 
seu argumento: as máis de 6.000 
persoas censadas durante os 
dez días nos que se ampliou o 
prazo de inscrición. 

A boa resposta popular da recta 
final do empadroamento non 
evitará, sen embargo, o descen
so povoacional, por mínimo que 
sexa. Desde o Departamento de 
Estatística do concello son cons
centes de que non se trata só 
dunha merma xeral da taxa de 
natalidade. O factor de fondo é 
económico. lsto explicaria, na 
opinión deste Departemento, a 
forte emigración desde Ferro! 
cara a concellos coma o de Na
r ón, que se está a converter 
nunha "cidade dormitório", ade
máis dos tradicionais despraza
mentos a departamentos maríti
mos dependentes da Mariña ou 
a máis recente tendéncia ·migra
tória cara a Madrid. 

O BNG de Ferrol sinala como 
elemento determinante da alar
mante situación demográfica a 
pasividade da Xunta e o fracaso 
da política central do Estado, 
que nos últimos anos só contem
plou "medidas económicas que 
incidiron negativamente no em
prego". Xaime Bello reclama un 
plano integral de reindustrializa
ción . De non sér así, o voceiro 
nacionalista advirte que Ferro! 
está "condenado a perder habi
tantes xa non por goteo da povo
ación activa senón por aluvión". 

ISTA SEMANA 
ANOSATERRA 

obriga~a emigrar aos mozos e 
as mozas que non atopan tra
ballo no município". 

O desc~nso povoacional refle
xado nos dados do novo padrón -
provoca que as cidades ga
legas no seu conxunto reciban, 
en recursos procedentes do Es
tado, 265 millóns de pesetas 
menos que no ano 1991. Pésie 
á campaña de empadroamento 
realizada nos últimos dous me
ses en Santiago, este Concello 
perde a oportunidade de au
mentar os ingresos da Facenda 
Central en case 500 millóns 
anuais por non acadar os 
100.000 habitantes. 

As espectativas criadas, hai al-
- guns anos, pola implantanción 
nesta cidade da Administración 
Autonómica vense frustradas 
agora coa revisión do censo. O 
novo padrón revela o fracaso do .. 
plano de empadroamento elabo
rado polo Concello. A pesares 
de empregarse unha serie de 
medidas incentivadoras enfoca
das sobre- todo aos menores de 
28 anos con perspectivas de 
instalarse en Santiago o Gover
no Municipal unicamente conse
guiu sumar 2000 habitantes ao _ 
censo do 1991: 

Para Néstor Rego, concelleiro do 
BNG, unha das causas dese es
caso medre povoacional é a falla 
dunha política de vivencia pública 
nos últimos dez anos que provo
ca o asentamento de habitantes 
nos concellos limítrofes. 

3 
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Encarna Otero 
'É un problema público' 
Encarna Otero, concelleira do 
BNG en Santiago e feminista, 
considera que non é con cha
mamentos á povoación, como 
se resolve o problema demo
gráfico. "En Fráncia, sinala, le
van vinte anos con campañas 
de propaganda e mesnio sub
sidiando o terceiro filio e non 
serviu para nada". Otero recor
da que o sostimento demográ
fico estivo ga
rantid o até 
agora en Gali
za "grácias ás 
mulleres e a 
un fenómeno 
que se chama 
ter tillos de 
solteira". "Pe
ro esa carga 
-engade-
non a irnos seguir soportando 
nós. A demografía é un proble
ma que corresponde resolver 
aa· sector público, tanto con 
medidas de emprego como de 
axuda social, e aos ho"mes 
_compartindo o traballo domés
tico, algo que xa é habitual 
neutros paises de Europa e no 
que aquí irnos rezagados". 

Lugo, a cidade máis 
envellecida do Estado 
despois de Paléncia 

O govemo municipal vigués agardaba un crecimento povoacional. ANXO IGLESIAS 
Mención especial merecen as 
cidades de Ourense e Ponteve
d r a que, xunto con ·santiago, 
son as únicas que experimentan 
un ascenso. Se se confirman os 
datos manexados polo concello 
de Pontevedra este município 
manteria unha financiación simi
lar ou lixeiramente superior á 
actual. No caso de Ourense o 
incremento de 4.500 habitantes 
en relación a 1991 suporá 90 
millóns anuais máis.+ 

Algunhas das medidas a levar 
a cabo serian: axudas a garde
rias, ampliación da cobertura 
sanitária e sobre todo emprego 
para a muller. Otero sinala que 
"se estas bases mínim51s non 
están cubertas polo Estado, a 
economía familiar destina os 
seus méios a atender estas 
prioridades e non asume os 
custos dun novo tillo". "Neutras 
palabras -insiste a concelleira 
nacionalista- para que unha 
muller decida ter máis tillos, de
be ter seguridade de que non 
'vai perder o posto de traballo 
por iso e ademais que contará 
con prestacións sociais que lle 
permitan mantelo".• 

"Non é extraño que Lugo perda 
povoación" explica Blanca Pa
zos. Para a concelleira do BNG 
o intento de convertir Lugo 
nunha cidade de servícios é un
ha das causas principais que 
explica a perda de 3.242 habi 
tantes nos últimos seis anos. As 
poucas indústri9s que se manti-

ñan con máis de 300 traballado
res desapareceron. "Sen ir máis 
lonxe -di Blanca Pazos- FRIG
SA pasou de dar emprego a 700 
persoas aproximadamente a, en 
menos de vinte anos, quedarse 
con pouco máis de cen traballa
dores". 

Lugo é, despois de Palencia, a 
cidade coa povoación máis ve-

lla de todo o Estado. O 40% 
dos habitantes son maiores de. 
65 anos. "Non hai xente nova 
porque non existen saidas labo
rais". A esta valoración da vo
ceira do BNG en Lugo súmase 
o PSOE. Segundo o seu conce
lleiro, Xosé Lois Díaz, ao des
censo da natalidade hai que en
gadir "o pouco desenvolvemen
to económico da cidade que 

Os galegas nen protestan nen emigran, 
simplesmente non teñen filos 
Segundo os dados do censo de 1752 en Galiza residía o 
13,8% da povoación total do Estado español. Na altura 
do 1900 os galegas non eramos xa máis do 10,4%. 
Unha maré de 400.000 emigrantes, só comparábel na 
época ao éxodo de irlandeses e italianos, dera ese 
resultado. Entre 1860 e 1900 marchou en direción a 
América o 20, 11 % da povoación galega. Tan pavoroso 
abandono do país veu orixinado pola subordinada 
inserción da Galiza do antigo réxime no merca.do 
español capitalista. Os lazos de exportación de viño e 
vacún con Inglaterra víronse cortados e a 
"modernización", debido as condicións dependentes nas 
que se producia, lonxe de traer un beneficio deu lugar a 
unha fonda parálise e sangria migratória. 

A entrada da economía gal~ga, nunha _estrutura 
superior, o mercado "nacional'' español, tivo tamén o 
seu qorolário no proceso de urbanización. Se a 
meados do século XIX só o 4,01 % da povoación 
galega vivia en núcleos de máis de 1 O mil habitantes, 
frente. ao 14, 79% da média española, chegado 1900 a 
proporción non variara. 

Hoxe os galegas representamos só o 7% da 
povoación do Estado español. Esta grave caída 
demográfica non parece preocupar aos responsábeis 
de nengunha das administracións públicas, alteas ao 
que a história mostra e sob capa de que o 
envellecimento no rural é contrapesado polo 
crecemento das cidades. Eís o feixe de teorizacións 
sobre o arco atlántico, a Galiza das cidades, os 
hinterlan.d de Vigo e Coruña,. etc. Guillermo de la 
Dehesa vatic.inou, hai póuco máis dun par de anos, a 

emerxéncia dunha faixa ininterrumpida de povoación 
na costa, entalada entre o mar e un ermo desabitado 
na Galiza restante. A realidade parecía darlle, cando 
menos en parte, a razón. Mais, velaí que os primeiros 
dados do último censo·descubren unha baixada de 
povoación, precisamente nas cidades. 

As cifras son ainda máis concretas e mostran un 
descenso de habitantes nas grandes vilas da franxa 
atlántica e sobretodo nas de predomínio industrial. lsto 
é: Ferro!, Vigo e Coruña. Medran, ainda que 
moderadamente, Ourense, Santiago e Pontevedra. 

Se a Galiza rural está en crise, estes dados completan 
u.n panorama desolador que se asemella ao de hai cen 
anos. Se o declive de Ferrol era coñecido, o de Vigo e 
Coruña incrementa a.alarma e descubre por si mesmo 
que é Galiza no seu conxunto o que está en cuestión,, 
por mor das condicións da sua inserción, desta volta 
nun mercado máis amplo: o europeu. 

Non é hora de xustificacións, amparadas no apego 
dalguns a manterse censados na aldea orixinária 
(caso, por exemplo, de Vigo), no trasvase a concellos 
dos arredores onde a vivenda e as condicións de vida 
son mellares (caso, entre outros, da Coruña), porque 
nengunha destas explicacións, con ser válida, resulta 
suficiente. O éxodo do campo ven senda un proceso 
tan importante que o seu consecuente non deberia ser 
outro que o crecemento das cidades, como sucede en 
calquer modelo. demográfico paralelo. Pero 
ultimamente non só non medran, senón que perden 
habitantes de forma -significativa. 

A demografia non expresa, a fin de cantas, máis que 
a créncia que teñen os cidadáns sobre cal vai ser o 
seu futuro, ben mellor que calquer inquérito de 
opinión. Se en tempos de Castelao, os galegas 
emigraban en lugar de protestar, hoxe decidiron non 
ter tillos (1,2 de média por família, cando o necesário 
para manter a povoación e 2, 1 ). Só a demagóxia 
pode botar a responsabilidáde deste süicídio do país 
sobre os próprios cidadáns. Igual que era unha 
falsedade cruel argumentar que estaba no "espíritu 
aventureiro dos galegas" a causa da emigración 
finisecular. A rénúncia á descehdéncia como 
indivíduos, da que se deriva a pervíVéncia como 
pavo, nunca é voluntária, en termos xerais. Ven 
sempre abrigada potas circunstáncias. A Galiza que 
non pode producir leite, que non pode·pescar, tamén 
ten proibido fabricar barcos (Astano) e ve como botan 
o pecho sobre empresas públicas como Santa 
Bárbara ou Alvarez ( propriedade do INI até tempos 
recentes). Pérdese povoación ocupada no agro {co 

· aplauso de todos os adoradores do fetiche 
modernizador), pero tamén se perde na indústria e 
non medra apenas nos servícios (se excentuamos a 
terceiromundista venda ambulante na rua). 

Non é a urbanización e o abandono do campo un 
destino inexorábel de toda soCiedade moderna, como 
mostra o caso dos paises nórdicos, pero é condición 
inexcusábel do modelo de capitalismo do noso 
entorno. O fracaso do pmceso urbanizador en Galiza 
representa. polo tanto e tamén un fracaso do tipo de 
desenvolvemento capitalista que se p·reconiza. • 

ANOSA TERRA 
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.4 GAL IZA 
O BNG promoverá unha "acción conxunta" 
de todos os sectores sociais da comarca 

O 55% do emprego 
da Ferrolterra depende 
da empresa pública · 
O BNG intentará que toda a Ferrolterra se mobilice nunha 
grande acción conxunta a prol da industrialización e contra 
as privatizacións. Esta acción poderia consistir nunha folga 
xeral e realizariase en Setembro. Nos próximos dias os na
cionalistas presentarán mocións nesta liña nos 22 conce~ 
llos da comarca. Contan xa cun precedente inmediato: o da 
Asociación de Empresários da Ferrolterra que hai duas se
manas anunciou a sua postura contrária ás privatizacións, 
distanciándose asi do presidente da CEG, António Ramilo. 

Na comarca de Ferro! están 
ubicadas algunhas das máis re
levantes empresas públicas de 
carácter industrial: Endesa, Ba
zán, Astano e lmenosa. A maio
res o Estado ten preséncia neu
tros sectores como a sanidade, 
a educación, o porto, Correos, 
Telefónica, Rente, Feve ou Cai
xa Postal-Argentaría. O BNG 
considera que ainda que este 
último grupo non está afectado 
polo proxecto de privatizacións 
anunciado en dias pasados , 
non vai quedar á marxe da ten
déncia xeral. 

Dos 1558 centros de 1raballo 
con asalariados existentes na 
comarca , segundo a Cámara 
de Comércio, só 52 son públi
cos, pero empregan directa
mente a 13.185 traballadores , 
o 45% do total que é de 
29.243 . Esta porcentaxe co 
rresponde ao emprego indus
trial. De avaliarse tamén o em
prego en sectores como Corre
os, Rente ou Telefónica o sec
tor público daría ocupación ao 
55% dos empregados. 

A facturación de catre das princi
pais empresas públicas acadou 
en 1995 os 190 mil millóns de pe
setas, frente aos 150 mil que 
conseguiron reunir as 400 empre
sas privadas máis importantes. 

O BNG considera tamén que o 
sector público ten un importante 
"efect mul.tiplicativo" sobre ou
tras empresas de tamaño médio 
e sobre o conxunto do tecido 
produtivo. 

Defensa 
dun sector público galego 

Para os nacional istas, a "canfor-
-mación dun sector público em
presarial. galega" seria "instru
mento fundamental capaz de in
cidir no deseño industrial" e ser
viria de "eixo conductor no pro
ceso de recuperación da comar
ca". O BNG demanda ademais 
que os benefícios das empresas 
públicas se reinvistan en Galiza. 

A política da Xunta que ven de 
pedir recentemente a sua partici
pación nos consellos de adminis
tración das empresas públicas, 
pero limitada aos casos de Barre
ras, Astano e Bazán, contrastaría 
coa do governo basca que partici
pa na direción de todas as empre
sas públicas de Euskadi. 

O BNG sol icitará do conxunto 
de institucións, federacións de 
empresários, organizacións polí
ticas, contrarias de pescadores, 
organizacións sindicais e Uni
versidade, "unha acción conxun
ta na defensa do sector públi 
co", urxindo tanto da Administra
ción Central como da Autonómi
ca "a inmediata retirada dos pla
nos de privatización previstos". 

Estas accións terian lugar pro
babelmente no vindeiro mes de 
Setembro. O BNG comezou xa 
cunha ronda de visitas de car
gos institucionais desta organi
zación ás principais empresas 
públicas. A primeira reunión tivo 
lugar a pasada semana na fac
toría de Endesa das Pontes.+ 

A. ErnÉ 

Como arranxar a falta de cartas 
no ensino p~blico 

Vaise aclarando o futuro (negro) do ensino galega coa aplicación da 
ESO. Fraga lribarne afirmou que Madrid non ia aportar máis fondos 
para podela aplicar axeitadamente e que tampouco está disposta a 
que non se aplique. O conselleiro Celso Currás vaticinou moitas 
protestas para o próximo curso escolar como se non lle importase e 
xa estivese afeito ainda que acaba de chegar. Afirman que, como 
non hai carros, se vai a impartir transitoriamente nos próprios cen, 
tros de primária e que, unicamente, 302 rapaces van ~er que ir fóra 
do município. Sábese que se van rebordar os instrumentos legais en 
canto a horas de autubus, comedores, alumnos por aula, despraza'. 
mento de profesores: que descenderá a calidade do ensino. T amén 

· se sabe como arranxalo, pero a Xunta non quer: diminuindo as axu, 
das aos centros privados e investindo no ensino. público. • 
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25 DE XULLO DE 1996 

Lois Í>iégue:z intervén na 1 Arenga da Mocidade. Ao seu carón Jenaro Marinhas, Manuel Maria e Martiño Canosa. A. IGLESIAS 

Compostela comeza de novo a celebrar o Diada Pátria o 24 de Xullo · 

A mocidade reivindicou o seu papel 
dinamizador na celebración da I Arenga 
~ P. BERGANTIÑOS 

A Prímeira Arenga de Mocidade recuperou para o 24 de Xullo a 
tradición galeguista de comezar en Compostela cos actos do Día 
da Pátria como reivindicación das vísperas coas que o catolicis
mo catedralicio celebraba a festividade de Santiago. Galiza Nova 
organizou este ano unha oferenda floral no Panteón de Galegos 
Ilustres e máis tarde unha Arenga na Praza de Mazarelos á que 
puxo fin unha festa, na que a música galega foi a protagonista. 

" Foron os mozos os que levanta
ron o movimento nacionalista ga
lega. Uns mozos orfos da xera
ción anterior que morreu hai se
senta anos nas gábias, diante do 
pelotón de fusilamento, que tivo 
que marchar ao ex ilio ou que 
embocou unha mapoula enne
grecida que lle impediu contar , 
ainda que non lembrar en silén
cio. E agora os mozos están dis
postos a seguir sendo os dinami
zadores do nacionalismo». afir
mou Martiño Santos Canosa, o 
secretário xeral de Galiza Nova. 

Jenaro Marinhas del Valle , con 
88 anos, lembrou aquelas lrman
d ad es da Fala precursoras , 
aquelas Xuventudes Galeguistas 
cuxos azos, cando non as vidas, 
se perderon naqueles anos es
curas, facéndolle ver á mocidade 
"o difícil que é a loita, mais é nas 
dificuldades onde se poden es
cribir as páxinas gloriosas que 
deixaron indelébeis moitos gale
guistas. Para logralo é necesá
rio, sobre todo, fe no futuro". 

Foi precisamente Marinhas del 
Valle quen pechou o acto de 
ofrenda floral de Galiza Nova a 
Rosalia, Castelao e Cabanillas, 
entre berros de "Galiza .Ceibe , 
Galiza Nova". O acto abrírao 
Martiño Santos Canosa quen ex
plicou que a recuperación das 
Arengas, estaba emarcada 
nunha teima de Galiza Nova por 
"recordar a memória de persoei
ros comprometidos coa nasa na
ción, cuxa vida real ou non che
ga a nós, ou o que é pior, chega 
manipulada. Os xóvenes ternos 
necesidade do seu maxistério". 
Asi o día 23 . .a organización da 

mocidade nacionalista celebrou 
un acto na Coruña para lembrar 
a Curros Enríquez e pensa se
guir con esta campaña cada ano 
polo mes de Xullo , seguros de 
que así "estamos a facer Pátria". 

Os poetas 

Manuel Maria foi o primeiro bar
do en debullar os seu versos an
tes os ilustres finados e máis de 
200 concorrentes. Leeu cadan
seu poema adicado a Castelao, 
Rosalia e Cabanillas e, para re
matar un soneto. Lois Diéguez, 
que o seguiu , emarcou o esce
nário dos actos, afirmando que 
Rosalia estaría moito mellor no 
cimentério de lmo e lembrando 
o testamento político de Caste
lao que non queria que os seus 
restos repousasen aqui até que 
Galiza "non esteña liberada", fa
cendo referéncia á resposta do 
nacionalismo cando a traída dos 
restos do Pai da Pátria Galega. 
Lois Diéguez recitou dous poe
mas. Un sobre o idioma, adica
do a Rosalia e outro sobre a Pá
tria, adicado a Castelao. 

"Hai dos que levan na frente un
ha estrela/ hai dos que levan no 
bico un cantar". Con estes ver
sos de Curros dedicados a Ro
salia comezou a deputada do 
BNG, Pilar Garcia Negro, unha 
particular conversa coa nosa po
etisa nacional. Lembroullle "a 
necesidade de recuperar a loita 
pola em.ancipación da muller, 
dentro da loita pola liberación 
nacional", e o formidábel movi
mento feminista que comezou 
Rosalia, "do que somos herdei-

. J os", e calif.icándoa de "moi radi-

cal no seu tempo , pois dixo o 
que pensaba cando case todos 
calaban, e díxoo en galega, algo 
que ainda hoxe non podemos 
facer". Para rematar Garcia Ne
gro fixo un compromiso ante o 
Panteón : "estamos nesa loita e 
o noso compromiso é non es
morecer para poder poñer o ra
mo na obra que ti comezaches". 

As arengas 

Martiño Santos, na sua interven
ción na Arenga, afirmou que a 
mocidade galega 2está cada dia 
máis ca nacionalismo, como se 
viu durante todos os actos que 
celebramos nesta campaña. Non 
é para menos, saben que só te
rán futuro nunha Galiza liberada. 
Un futuro que ten as suas ga
doupas cheas de paro, de marxi
nación, de droga, de desilusión e 
que hai que trocar nun feíto ven
tureiro de decisión própria e co
lectiva. Só sendo donas do noso 
destiño poderemos ser libres". 

Foi o deputado en Cortes, Fran
cisco Rodríguez, o que fixo unha 
radiografia da actualidade, "cun 
governo de Fraga vendido a Ma
drid, sen peso nen para tomar as 
máis mínimas decisións; facendo 
política de xestos para a galería 
mentres arremeten contra o idio
ma e contra a nasa cultura e nos 
venden ao millar postor. Ca capi
tal ao copo das nosas empresas 
para aumentar os benefícios, cun 
silenciamento e deturpación do 
nacionalismo e das suas propos
tas e un Governo cen_tral que 
cumple fidelmente os designios 
das grandes trasnacionais. Fron
te a isto só o nacionalismo é ca
paz de darlle unha resposta 
aquelada a situación". 

Rodríguez final!zaou afirmando 
que "o BNG debe de fortalecer
se en todos os eidos e será a 
xuventude a que teña que em
puxar nesta hora trascendental 
na que nos estamos a xogar o 
ser ou l'.lOQ ser como nación".• 
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O BNG rexeita a eleición dos 
Consellos do Poder Xudicial e RTVE 
Cos votos en contra dos_deputados do BNG e as parla
mentárias de Eusko Alkartasuna (EA), Congreso e Senado 
elixiron aos vinte novas membros do Consello Xeral do 
Poder Xudicial (CXPX) . Coa -
votación do pasado día 23 re
mata a situación de interinida-

- de do máximo órgano de· go
verno do poder xudicial por 
medio dun .pacto entre as for
macións política~ parlamentá
rias do PP, PSOE, PNV, IU, 

· CiU e Coalición Canária. BNG e 
EA rexeitaron a eleición por se
ren excluidos do acordo e por
que non se fixo un exame pré
vio dos xuices e xuristas elixi
dos. As parlamentárias do gru
po basca que votou en contra, 
Begoña Leisagabaster e lnma- · Francisco Rodríguez:, deputado 
culada Boneta: non descartan nacionalista en Madrid 
que se produzan situacións se-. 
mellantes ás do caso Estevill, co mesmo grao de "inmunida
de política que gozou o ex-vocal do CXPX durante o seu_ 
procesamento". A votación das Cortes tamén decidiu os novos 
doce membros do Consello de Administración de RTVE. • 

A Mesa distribue 
dez mil postais sobre o novo Seat Arosa. 

5 

O 25 de Xullo a Mesa pola Nor_malización Lingüística 
distribuiu dez mil postais nas que se demanda de Seat 
o uso correcto dos topónimos galegas que empregue 
para _alcumar aos seus aútomóbiles. As tarxetas fan 
referéncia a un modelo de veículo que sairá en breve ao 
mercado co nome de "Arosa". Con esta medida 
preténdese promover un envio masivo e individual que 
invite a Seat a rectificar o no me. Neste sentido o 
Concello de Vilagarcia aprobou por unanimidade unha 
moción na que se insta á empresa a cambiar a 
denominación do novo automóbil polo "único nome 
correcto da bisbarra: Arousa".+ 

Reclaman o traslado a Galiza 
dos presos inde~ndentistas 
Familiares de presos independentistas solicitaron a . 
princípios desté mes unha entrevista co Delegado do 

· Governo en Galiza para que remita a Aznar a petición · 
de ·traslado a Galiza dos seis presos independentistas 
gal egos ·que cumpren· condena en cárceres do Estado. _ 
A prote.sta contra a política de dispersióíl do. ministério :_ 
de Interior, complétase coas- mobilizacións dos presos 
independentistas Carlos Deibe e Xabier Filgueira, que 
cumpren condena nas cadeas de Córdoba e Jaen, res-

- peitivamente. Desde o pasado 16 de Xullo e durante 
trinta días os dous permanecen pechados nas suas cel
das vintetrés horas ao dia. • 

AMI celebra a sua Asemblea Constituinte 
A Assembleia da Mocidade Independentista (AMI) celebrou 
a meados de Xullo, na vila de Bueu, a sua asamblea 
constituinte. Os máis de cincuenta delegados que asistiron 
á reunión apresentaron os seus principios organizativos, 
entre os que dest~ca como. básico o da independéncia. Os 
presentes acordaron "evitar caer nos mesmos erros 
doutras organizacións que nos anteéederon e que 
acabaron por provocar a sua disoJución". Entre as 
actividades que leñen previstas atópase unha campaña 
b.áixo o lema "Es~anha, na Galiza sobras".• 
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OPtNIÓN 

NO ESTADO ESPAÑOL A EMPRESA.PÚBLICA REPRESEN
TA EN TORNO A UN 15% POR CENTO DA INDÚSTRIA, 
UNHA PORCENT AXE EQUIPARÁBEL Á DE ALEMAÑA, 
BÉLXICA OLÍ HOLANDA; OUTROS PAÍSES ESíÁN CONSI
DERABELMENTE POR RIBA, SUPERANDO O 20% EN 
FRÁNCIA, ITÁLIA, PORTUGAL OU GRÉCIA. MÁIS ALÁ 

DESA IMPORTÁNCIA CUANTITATIVA DEBE AGREGAR
SE A GRANDE IMPORTÁNCIA EXTRATÉXICA POR UN 
DOBLE MOTIVO: -PORQl)E SON EMPRESAS NORMALMEN
TE DE GRANDE T AMANO (ENTRE AS DE MAIOR DIMEN
SIÓN DO PAÍS) E PORQUE ESTÁN SITUADAS EN SECTO
RES DE IMPORTÁNCIA CRUCIAL OU EXTRATÉXICA. 

SEIS TÓPICOS LIBERAIS SOBRE 
A EMPRESA PÚBLICA 

A empresa pública constitue o núcleo duro 
esencial do sistema industrial do país. Polo 
tanto unha alteración do réxime de proprie
dade que afecte a este grupo de empresas 
ten un impacto que vai máis alá das pro
prias empresas directamente afectadas e ad
q u ire unha grande trascendéncia para o 
conxunto do sistema produtivo e mesmo 
para o ·modelo social e político. 

Esa cruzada ten unha clara dimensión polí
tica e ideolóxica, pero aséntase tamén 
nunha série de tópicos ou teses de tipo -eco
nómico, que dan cobertura "técnica'.' para 
esa política. 

TOPICO Nº 1: "A EMPRESA PUBLICA J,>RO~ 
VOCA PERDAS SIS'UMA TICAS" Esta idéa 
sostida_a veces de forma explícita e outras de 
forma_subliminal funciona en todo caso co
mo argumento popular contra as empresas 
públicas. Nada máis falso que esa xeraliza
ción: a maioria están entre as empresas máis 
rentábeis do país 'e son moi poucas as empre
sas públicas que dan perdas. E as que hoxe 
dan perdas son maioritariamente empresas 
que proveñen do sector privado e que foron 
absorbidas polo sector público para evitar o 
seu peche e desaparación (Ensidesa, Hunosa 
ou as galegas Amino, Álvarez, son só algúns 
exemplos). Mesmo colleu empresas privadas· 
en crise que lago o INI levou a situación 
rentábel como Barreras ou Inespal. A inmen
sa rnaioria das empresas públicas dan benefí
cios (Endesa, Repsol, Ence, Telefónica, Indra, 
Tabacalera, Argentaria, etc.). 

TOPICO Nº 2: "A EMPRESA PUBLICA É 
MAIS INEFICIENTE QUE A EMPRESA PRIVA~ 

. DA" T amén neste pónto existe unha canti
dade enorme de preconceitos. Como afirmar 
taxativamente Julio Segura, vocal do Banc;o 
de España, "non existe motivo algún que 
permita /soster a menor eficácia da empresa 
pública pala natureza da sua propriedade". 
Hai sectores nos que as empresas publicas 
son máis eficientes que as privadas (Repsol 
versus Petromed; Endesa e calquer eléctrica 
privada; Caixa Postal ou Argentaria versus 
Bancos que se tambalearon ou desaparece
rorí (Banca Catalana, Banesto, Hispanoameri
cano, Bankinter, etc.), Ensidesa e Altos Hor
nos de Vizcaya, etc. Si hai algunhas inefi
c.ientes, moitas máis hai no sector" privado. 
Por qué pasalas entón ao sector privado? 

Precisamente si existe hoxe tanta presión por 
parte do capital finane::eiro para que se priva
ticen non é pola sua ineficiéncia, senón por-. 

· que son empresas moi rendíbeis e apetecíbeis. 

TOPICO Nº 3: "A EMPRESA PUBLICA É 
MENOS COMPETITIVA QUE AS PRIVADAS" 
A experiéncia española (como a francesa e 
a de outros mo"itos paises) mostra que a 
co1:ipetitividade internacional destas eco
nomías se apoia precisamente en empresas 
públicas. Si medimos esa competitividade 
pola préséncia nos mercados intem·acionais 
podemos observar até que ponto son im
portantes: Telefónica, Repsol, Iberia, Auxini, 
Bazán, Astano,.Inespal, Casa, etc. 

TOPICO Nº 4: "A EMPRESA PUBLICA É 
MENOS INNOVADORA QUE A EMPRESA 
PRIVADA" Historicamente a incoporación 
de España aos novas secto_res e novas acti-

XAVIER VENCE 

vidades que foron emerxendo ao fío do 
progreso tecnolóxico fíxose en grande me
dida grácias a empresas públicas. O sector 
público actuou como precursor en· actvida.
des como: Petroquímica, Novas metais, 
Telegrafía, Telefonia, Televisión, Aero
náutica, T elecomunicacións (Grupo In-

- dra), etc. Por outra parte o esforzo inova
dor do sector público empresarial é deter
minante: ésta realiza en España o 25% do 
Gasto Empresarial en I + D (Investigación e 
Desenvolvemento), é o 8% da I+D total 
(con dados-do ano 1993 e mesmo despois 
de ter privatizado xa un bon número de 

. empresas). O gasto en I+D no gruºpo públi:. 
co (INI-Téneo) representa un 1.5% do seu 
volume de ventas, incoprabelmente supe
rior o das empresas pri.vadq_s. Outro aspec
to diferente é que. ese esforzo de I + D se 

. concentra. en Madrid casi totalmente (in

. ~lusq no cassi da Construción Naval). 

TOPICO Nº5: "A EMPRESA PUBLICA É 
UNHA CARGA PARA O CONTRIBUINTE"
Como acabamos de veré-radicalmente fal
so presentar as empresas públicas c2mo-un
ha carga para o presuposto público. Polo 
contrário, en xeral aportan benefícios e 
mesmo nos casos en que presentar perdas é 
necesário ter en canta o que aportan en 
termos de impostas (directos e indirectos) 
ademais do sell efecto en termos de empre
go e xeración de rentas salariais (que a sua 
vez permiten o mantenimento de outros 
sectores produtivos e comerciais). 

TOPICO Nº6: "COA PRTVATIZACION VAi; 
SE ·REDUCIR A. TARIFA ELÉCTRICA, O RE; 
CIBO DE TELÉFONO E OUTROS PREZOS PA~ 
RA O CONSUMIDOR (AZNAR)'~ Tamén is
to é unha falácia completa. Acaso a entrada 
do capital privado vai significar unha políti
ca de redución das marxes de benefício?. 
Dado que os níveis de eficiéncia non teñen 
por qué aumentar non parece razonábel es
perar unha redución dos prezos por parte do 
capital privado. O que non se pode é con
fundir é competéncia e privatización. As 
empresas públicas poden actuar tanto en 
mercados monopólicos como en mercados 
competitivos, como unha empresa rÍiáis ªº 

. ~ 

sector, que sí pode forzar a unha baixa tem
poral dos prezos. Pero precisamente, a pre
séncia da empresa pública pode constituir 
un factor que garanta o rri.antenimento real 
das condicións de competéncia evitando a 
aparición de acordos estratéxicos entre em
presas privadas que pudesen vulnerar os 
princípios de competéncia nos mercados. 

Frente á idea de que as privatización supo
ñen un impulso á modernización da nosa 
economia e da nosa indú tria cabe con i
derar que, polo contrário, pode upoñer 
un sério atranco para esa modernización, 
pode frear o ritmo de investimento ao ca
nalizar unha grande parte dos excedentes 
financeiros cara a unha mera transmisión 
de patrimón io e polo tanto · restar recur os 
para promover ourras actividades produti
vas,. re.ducindo a. taxa de crecemento eco-

. nómico a longo prazo e mesmo pode redu
cir a eficácia do conxunto sistema econó
mico e en particular do sistema financei
ro. Ademáis, caben sérias dúbidas sobre a 
intención do capital financeiro que se 
postula como comprador <lesas empresas: 
pode tratarse dun "novo pelotazo" que po
ña en perigo o futuro <lesas empresas, co
rrendo o risco de encontrarnos dentro 
duns anos con empresas en crise que re
claman o auxílio do Estado. 

Por último, pero non menos importante, 
unha excesiva concentración do poder eco
nómico nunha oligarquia converte e nunha 
ameaza e lobby de pre$ión que pode ter capa
cidade para subxugar e condicionar as orien
tacións de calquer Executivo no futuro. De -
de este ponto de vista social e de cla e en
téndese claramente que a disxuntiva que e 
plantea coas privatización . Non e trata tan 
só dun desexo de Azriar de favorecer ao 
seus amigos das finanzas, senón que e trata 
de consolidar un modelo acial onde e re
duce na práctica a soberania popular, redú
cense as parcela susceptíbeis de contr l de
mocrático e promóvese unha sociedade do
minada por unha oligarquía financeira. • 

XAVIER VENCE DEZA é profesor titular de Economia 
Aplicada na Uiversidade de Santiago de Compostela. 
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ANÁLISE CASO 
ACASO 

MANUEL MERA 

Segundo os meios de comunica\:ión na 
· reunión entre o Ministro de Industria e 
os d irixentes do metal de CCOO e 
UGT chegaron a un acordo de ver "caso 
a caso, empresa a empresa, as privatiza
cións". Este acordo contrasta co anúncio 
do novo director de Santa Bárbara do 
inmediato peche da factoría de A Coru
ña, ou coa deci ión de poñer á venda 
axiña o re to da acción en man do Es
tad o en Argentaria, Auxini Gas 
Natural. Algo non cadra ne te acord . 

N mbargante , o mái pr cupantc é 
que tratando empre a a empr a pri
vatización anunciada e renúncia a un
ha oposición fr ntal, e céntranse as difi -
rencia no mét do n pr bl ma la, 

• b ral de ada unha. c lócan a í nun 
lugar cundário, a p t fundam ntai , 
como: que hai un tra p do ben fíci · 
colectivo a peto individuai d ban
q.ueiro e multinacionai ; que a pri ati
zación dan mái poder ao grande gru, 
po económicos; que i to vai ter unha 
incidéncia negativa obre o emprego na 
comarca afectada ; e por úlcimo, que 
deste xeito divide e a opo ición á priva
tización. 

Este acordo re ulta incompren fbel, ab, 
surdo e negativo, e hoube e unha po -
tura clara de opo ición ás privatización . 
o lóxico, ería impedir ou cando meno 
frear a política privatizadora mediante 
mobilizacións e folgas e fo e nece ário. 
E só entrar a falar de cada ca o e non 
hoube e capacidade para deter o proce-
o. Agora ben, dar por pérdida a batalla 
en facer nengún intento ério de pre
ión, re ulta patético. 

poñerse a tremer. 

De novo, e máis alá da declaraci 'n 
frente aos delegados e á base sindical, 
nas mesas de negociación e ante o G -
verno, sempre se ven aspectos positivos 
e razóns para esperar por parte destas 
dous sindicatos. Desexamos que se recti
fique, que isto non impida mobilizacións 
globais, e que se remate con esta doble 
linguaxe que cría confusión e desalento 
entre moitos traballadores. Por sorte to
do parece indicar que en Galiza haberá 
unha postura distinta, ou cando menos 
máis clara de enfrentarse ás privatiza
cións, permitindo así unha frente comúri 
e mobilizacións masivas. Esperemos que 
os sindicatos estatais no noso País non 
estean condicionados neste proceso pola 
dinámica centralista, ten.do en con.ta 
que Galiza enfréntase a un momento de
cisivo que condiciona o seu futuro.• 

MANUEL MERA é secretário confedera! da CIG 
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As· indústrias suspenden os pagos e os sindicatos anúhcian mobilizacións 

A Ministra de Agricultura comociona o sector lácteo 
-<>A. EIRÉ 

Duas palabras definen a ac
tual situación do sector lácteo 
galego: conmoción .e confu
sión. A causante é a ministra 
de Agricultura, Loyola del Pa
lacio que afirmou en Bruxelas 
que habia que pagar a super
taxa da pasada campaña. Ao 
momento as indústrias lácte
as anunciaron que non paga
rán o leite do mes de Xullo 
aos labregos e os sindicatos 
agrários ameazan con mobili
zación s. Pero nen Ministério, 
nen Xunta, nen empresas, 
nen labregos coñecen se real
mente houbo superprodución. 

A ministra de Agricultura, Loyola 
del Palacio, anunciou en Bruxe
las que se na próxima campaña 
volta a ser rebasada a cuota 
láctea "a multa, se se produce, 
será repercutida nas fábricas, 
para que estas dean traslado 
dela aos gandeiros que produ
ciron en exceso". A ministra non 
afirmou que na campaña que 
ven de rematar se superara a 
cuota láctea, nen que este se ia 
a cobrar. Ainda si , por declara
cións extraoficiais desde o pró
prio ministério fálase de que se 
"sobrepasou amplamente a cuo
ta asinada", sen precisar en 
canto. A semana pasada a pró
pria ministra nunha entrevista 
cos responsábeis do Sindicato 

Os sindicatos ameazan de novo con mobilizarse. 

Labrego Galega afirmaba que 
non sabia se haberia supertaxa. 
A Xunta tanpouco ten informa
ción do leite entregado polos 
gandeiros galegas e estes tam
pouco saben se superaron ou 
non a sua cuota. · 

Só son rumores que se viñeron 
disparando desde hai tres se
manas. A Asociación de Empre
sas Lácteas Galegas tarppouco 
sabe se hai supertaxa. E máis, 
AELGA mantén que o 31 de De
cembro a produción estaba nun 
3,4% por debaixo da cantidade 
asignada poi a U E ao Estado Es
pañol "p.olo que non é posíbel 
que exista unha superprodu
ción". Pérez Vidal , Conselleiro 

de Agricultura, tamén afirma 
que é moi aventurado talar "do 
pago dunha multa porque ainda 
non se coñecen os dados". 

Máis as empresas lácteas, polo 
si ou polo non, anunciaron qL•e 
non lle pagaran o leite do mes 
de Xullo aos gandeiros e ta11,1-
pouco nos meses seguintes, 
acolléndose que están abriga
dos por lei a facer estas reten
cións. Cales son as razóns des
tas empresas que, precisamen
te hai menos dun ano racharon 
coa Fenil (patronal láctea esta
tal) tendo como un dos proble
mas o das cuotas? Hai várias 
versións, ainda que todas coin
ciden que as "empresas non sa-

ben se hai supertaxa e si son 
concientes que non van ter que 
pagala ainda que a haxa". 

A UE estudará 
a revisión da cuota 

Alguns ·gandeiros que están en 
contacto coas empresas afir
man que estas o que queren é 
"presionar á Xunta e á Adminis
tración do estado para que de
an de novo a sua palabra de 
que non van cobrar a su.pertaxa 
se a hai ". Hai outros, nembar
gantes, que consideran que o 
único que fan as empresas é 
"practicar unha operación de te
so u re ria, financiarse a costa 
dos labregos retendo durante 
meses centos de millóns de pe
setas, tendo que ser os gandei
ros, como tantas outras veces, 
os que lles damos o crédito". 

Ante esta situación os sindica- . 
tos agrários SLG, UUAA e 
USAG, anúncian mobilizacións 
"imediatas na rua", por conside
rar a medida das empresas lác
teas "abusiva; mentres non se 
coñezan os dados oficiais de 
produción". Tamén pensan re
correr aos tribunais. De momen
to demandan a convocatória ur
xente da Mesa do Leite "para 
analisar a nova situación e po
ñer en marcha as mobilizacións 
que sexan precisas para forzar 
aos Ministério e a Xunta para 

que, dunha vez por todas poñan 
solución a este problema que 
tan negativamente afecta á so
eiedade galega", en palabras de · 
Lídia Senra, do SLG. 

Pésie a confrontación que exis
te no dia de hoxe entre sindica
tos labregos e patronal láctea 
galega, voceiros dun e 
doutros, manifestan que os inte
reses de fondo son perfeita
mente concurrentes e que a 
uns e outros estaos a estrangu-

' lar non só a supertaxa, "senón 
esa espada que pende amea
zante sobre o sector, campaña 
tras campaña, que amedoñenta 
a moitos facéndoos abandonar 
ou impedíndolles desenrolar 
ax.eitadamente as suas explota
cións". Da reunión próxima da 
Mesa do Leite pode sair unha 
postura conxunta de presión 
ante Madrid e ante a Xunta. 

O momento é o adecuado. Por · 
vez primeira o Consello de Mi
nistros de Agricultura da Unión 
Europea acedeu a que se revi
se.n as cuotas que ten asigna
das cada país. A elaboración 
do estudo correrá a cárrego do 
Coléxio de Comisários. Hai que 
recordar aqui que o nível de 
autoabastecimento do Estado 
español non acada o 76%, polo 
que a presión para que se lle 
asigne unha "cuota real" é im
prescindíbel. • 

.. 
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Rato e Hajoi afirman que nengunha comunidade do PP rachará a disciplina 

A Xunta discrepa pero acatará cí_ financiación 
autonómica proposta polo Governo central 
*A. EIRÉ 

Os ministros de Economia, 
Rodrigo Rato,. e Administra
cións Públicas, Mariano Rajoi, 
afirmaron que as comunida
des governadas polo PP man
terán a sua disciplina á hora 
da votación, o próximo 16 de 
Decembro, do modelo de fi
nanciamento autonómico. As 
propostas de Galiza foron re
xeitadas polo que as declara
cións de Fraga nos dias ante
riores á reunión en Madrid uni
camente eran custión de imaxe._ 

O Governo galego debátese en
tre a obediéncia aos desígnios 
de Madrid e o descreto eleitoral . 
Se aceitan a cesión do 30% 
IRPF como método de financia
mento autonómico, sen compen
sacións visíbeis e contábeis, ex
póñense a un claro revés eleito
ral. Foi isto o que levou a unha 
banda do Executivo galego a 
mudar o discurso que se viñan 
sostendo de que o sistema de fi
nanciamento autonómico é be
neficioso para Galiza. Vázquez 
Portomeñe anunciou que a Xun
ta se opoñeria lá proposta do 
Governo central se non había ~ 
modificacións. Tamén Fraga, se
mellaba ser capaz dun trasacor
do, ainda que sempre defendeu 
que o sistema pactado con CrU 
era beneficioso para Galiza. 

Pouco durou esa imaxe de pre
sunta firmeza ante Madrid. Des
pois da reunión do Consello de 
Política Fiscal e Financieira o 23 
de Xullo , os titulares de Admi
nistracións Públicas e de Eco
nomia, Rajoi e Rato, compare
ceron ante os meios de comuni
cación para anunciar que "as 
comunidades governadas (>Olo 
PP manterán a sua disciplina á 
hora da votación". 

O representante do Governo ga
lega, o conselleiro de Economía, 
Xosé Antón Orza, tamén sinalou 
despois dás cinco horas de reu-

Xosé António Orz:c. 

nión que "a Galita gostarialle 
aprobar o novo sistema proposto 
polo Governo". Máis alá dos mati
ces desta afirmación (confundin
do a parte co todo e rebaixando a 
categoria do Gavinete do que for
ma parte, pois tamén é Governo) 
Orza fixo auténticos equilibrios 
para que non aparecese con con
tundéncfa o seu rexeite ao siste
ma de financiación e ao mesmot 
empo. deixar todas as portas 
abertas ao voto faborábel. 

Orza ~xplicou que a Xunta acei
tará o novo modelo de financia
mento autonómico se se incluen 
certas modificacións que "equili
o re n e mellaren o sistema". 
Esas modificacións foron , preci
samente as que- Orza defendeu 
na reunión e foron rexeitadas. A 
proposta da Xunta incluia a in
corporación de novas impostas 
ao sistema de financiamento , 
como o tramo minorista do IVA 
e as taxas espeQiais. 

Pero hai outras cuestións de fon
do nas que tampouco Orza está 
de acorde. O titular de Economia 
de Galiza pensa qué se debe 
buscar unha fórmula .para "apro
ximar a cuantía dos fondos por 
participación aos ingresos do Es
tado no tramo do IRPF". Sinalou 
que "na medida que o tramo do 
IRPF evolucione por encima da 
participación nestes ingresos, es
tarase a beneficiar ás comunida-

Executouse a senténcia e non _chegou o indulto 

des máis ricas". Orza, con outras 
comunidades, defenden que o 
novo sistema prima á povoación · 
como baremo de financiamento, 
en detrimento doutras variábeis. 
Considera, por iso, que os recur
sos deberán repartirse "en fun
ción dos níveis de servício, pois 
isto non ten nada que ver coa 
povoación, senón cos usuários", 
polo que defendeu, contraria
mente a Rajoi e Rato, que sexa 
un baremo principal "a dispersión 
povoacional no território". 

lncidindo máis ainda no seu de
sacorde coa proposta do Gover
no central , pero sen querer re
xeitalo abertamente, sinalou non 
estar de acorde coa proposta ini
cial do sistema no que respeita 
ao sistema de dotacións xa que 
"entendemos que non hai máis 
recursos ". O ramo final púxoo 
Orza cando afirmou que "coa ac
tual redación, algunhas comuni
dades autónomas poderán con
seguir autofinanciarse -no 90% 
das suas necesidades económi
cas, mentres que outras, como 
Galiza, quedaranse só no 40%". 

O conselleiro galega defendeu 
as suas teses con forza, enfron
tándose mesmo cos seus com
pañeiros, incluido Mariano Rajoi, 
segundo sinalou o conselleiro 
extremeño, Manuel Amigo, quen 
puxo de manifestó que só Cata
lunya e Madrid, apoiaran aberta
mente a proposta guvernarnen
tal. Máis ao final só as tres co
munidades governadas polos 
socialistas (Andalucía, Extrema
dua e La Mancha) semella que 

· se van a opoñer efectivamente. 

Tanto Jordi Pujol como o conse
lleiro de Economía do seu Gover
no, Maciá Alavedra, xa se apura
ran a recordarlle a Aznar pública
mente que "o novo modelo de fi- • 
nanciamento autonómico pacta
do entre CiU e o PP é a clave do 
pacto de governabilidade", amea
zando ao Governo central con ra
chalo se dá marcha atrás.• 

Garcia · Seoane, de alcálde de Oleiros a asesor -
O 18 de Xullo, Anxel García Seo
ane firmou o seu cese como al
calde de Oleiros ao receberse un 
fax da Audiéncia Provincial na 
que se ordenaba a execución da 
senténcia que o inabilita durante 
seis anos para ocupar cargos .pú
blicos no concello. O ex alcalde, 
que manifesta ter firmado "con 
pulso firme o seu cese", síntese 
'1remendamente orgulloso do que 
fixen, porque, por fin, liberei den
tro dun arde legal, a praia de San
ta Cristina", estando disposto a if'}
volucrarse na política áutonómica, 
á que non afecta a inabilitción. De 
momento, vai'continuar a sua an
daina corno asesor da Alternativa 
de Viciños, o grupo de governo 
en Oleiros, apoiando á nova alcal
desa que vai ser Esther Pita. 

Garcia Seoane segue a calificar 
a senténcia como "tremen 
damente inxusta", afirmando 

que no retraso do outorgamento 
do indulto · por parte do Gover
no, como tiña demandado, "tivo 
moito que ver Romai Beccaria". 

Tamén critica · ao PSOE de 
Santiago "por ter dado instru
cións para que non me apoia
sen", pero "os comités locais si 
que me apoiaron". E,ntre os dis
tintos partidos amasa un espe
cial agradecimento ao BNG "por 
ser '() partido que máis me 
apoiou". 

Precisamente o comité local do 
BNG de Oleiros afirma nun co
municado que "a senténcia e o 
proceso seguido foron clara
mente políticos" e forílílarian par
te dos intentos de PP e PSOE 
por mudar a política no municí
pio que máis está a medrar de 
Galiza. Pala sua .banda, a Alter
nativa de Viciños mostrou a sua 
protesta programando para o 20 
de Xul lo unha "toma do conce
llo, .para mostrar a defensa dos 
'{al-ores que sempre guiaron a 
Anxel García Seoane''., + 

Rosalia 
de Castela, 
"Rosalia é unha autora 
esencialmente ca telá", a egu, 
ra Su o de Toro na páxinas 
do uplernent de cultura de 
LA Voz DE GALICLA. "Ag ra 
que estarnos na confianza di, 
gamo dunha vez unha 
realidade imporrante, en hi, 
pocri ia mixirica : Ro alia, 
polas suas intención e polo 
ídioma no que está escrita a 
maior parte da sua obra, é un, 
ha autora esencialmente caste, 
lá". A reseña do diário ven a 
conto do autor ten publicado 
tres libros: "nun deles, Parado 
na Tormenta, ensaio de mái 
de 200 páxinas, Suso de Toro 
amosa o seu pensamento e 
ad ícase como di a cavi1ar en 
alto facendo afimacións como 
que no mundo dixital o mode, 
lo é un auto,destructivo mozo 
que se suicida de sobredo e, 
que a mocidade desde hai anos 
reina a cambio de se deixar ma, 
nipular ou que os artistas somos 
os únicos beneficiários da dorosa 
história da Galiza, que o dilema 
non é se a nosa literatura é 
dun xeito ou doutro; o dilema é 
se efectivamente é ou non é. Su, 
so de Toro recoñece o perigo 
de amosar os seus pensamen, 
tos por escrito: "DespoiS"CÍe to, 
do, os no os críticos forman 
parte, como o no e crito, 
res, dun país auto,destrutivo 
onde ninguén quer a ninguén 
porque tampouco nos 
gostarnos nen no querem a 
nós mesmos. Un país a i, 
como vai querer ao seus e cri, 
tares, esa patética xente que 
mendiga encoberramente cari, 
ño e un lugar na memória ?" • 

Guerras 
de secesión 
L E FIGARO di que Córcega e 
a Padánia poñen de acruali, 
dade o separatismo das peque, . 

PANCHO/ LE MONDE 

Clinton 

Vai ser 
un Minjsterio 

eminentemente 

Netaniahu Abel Sharon 
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nas nacións e recomenda aos 
Estados unirse para desacti, 
varen o que prevé coma un, 
ha guerra de secesión na 
Europa. "Violentos nuns ca, 
sos e políticos neutros, os 
micro,nacionalismos fo rman 
hoxe o panorama mais preo, 
cupante do Vello Continen , 
te no que provocan desesta, 
bilización e inquedariza. N a 
secuéncia ridículo, 
irracional,violéncia que se, 
guen os n acionalismos, o da 
Padán ia semella estar na pri, 
meira fase, a xulgar polo que 
di Umberto Bossi. O lider do 
partido Lega Norte inventa 
un país arredo r do rio Po, a 
Padánia, qu non ven no 
diccionários e an úncia como 
data clave para a 
indep nd'ncia o 15 de 

tembr vínd ir . A Lega 
de B s i tiv trapalleira 
idea de r lacionar c n He, 
rri Batasuna, brazo p lític 
domo im nt - parati ta 
ba o, co fin d criar unha 
internad n 1 
indcp ndenti ta na qu 
tamén vai parti ipar o inn 
Fein de Irlanda do Norte, 
próximo ao IRA. Se o con, 
tacto proxectado entre a 
Lega Norte e Herri Bata una 
agoman, terá nacido unha 
ponte entre mo im nto 
nacionalista ridículo , per 
democrático , e o violento . 
Un precedente perigo o. O 
nacionali mo moderado de 
Catalunya, Galiza, E coza e 
Flandes non manteñen rela, 
ción co violento ". • 

Máscaras 
entre txapelas 

e como remos que 

01 

tarm s e actuarrn a mu lle, 
res. O Alarde rompeu a fa lsa 
imaxe tra da que e acubillan 
mil e un diaños machistas que 
ainda viven na nasa cieda, 
de; esnaquizaron o espe llo da 
igualdade teórica que garan, 
ten as institucións e 

demostraron que o fe, 
minismo terá que ¡¡, 
brar ainda algunha 
batallas mais coma 
es ta do San Marcial 
para que entre todos 
deamos cambiado os 
costumes da socieda, 
de". No mesmo diário 
Mazias Arbe escrebe 
"Beti aurrera Bidasoal, 
deko Emakumeak, que 
sen mulleres non po, 
de haber festa 
nengunha, nen sacie, 
dade de progreso".+ 
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Aqul e agora é o lema do BNG 
para este Día da Pátria. Que 
está a pasar en Galiza e que 
propoñen os nacionalistas? 

Ven aí unha nova reconversión e 
desta non vai ser sectorial. O ca
rácter dependente e periférico de 
Galiza verase reduplicado. A re
composición do capital, que se 
estaba dando, entra nunha nova 
fase. O capital financeiro español 
atópase bloqueado cara afora no 
escenário da chamada globaliza
ción e mesmo está a ser despo
suido, aos poucos, dentro do seu 
próprio espácio interno. Co mer
cado único e Maastricht, a fron
teira que representaba o Estado 
español como institución non al
bergará máis que a unha alta 
burguesía rexional ao estilo das 
que definía Lafont. Dado que o 
capital español é liliputiense, en 
comparanza co europeo, ianqui 
ou nipón, o novo governo decidiu 
abrirlle as portas do único espá
cio no que pode entrar que é do 
sector público. Por iso son as 
empresas estatais máis frorecen
tes e máis vendfbeis as que que
ren privatizar en primeiro lugar e 
ademais en sectores claves, co
mo o enerxético e a comunica
ción . Galiza , como economía 
periférica, non pinta nada. O po
der político chivo-emisário que é 
a Xunta de Fraga queda tamén á 
marxe. En cámbio, entran a com
petir, a través dos pactos, bur
guesías, como a catalana e a 
basca, que van negociar esa re
conversión do capital. Hai que di
cer que Fraga non só non pinta 
nada, senón .que mesmo tiña a 
función de que , chegado este 
momento, Galiza fose sumisa. A 
consecuéncia disto, está che
gando ao paroxismo o vaciado 
de contido das institucións auto
nómicas. A lei de caixas, en lu
gar de permitir o reinvestimento 
axeitado dos excedentes, serve 
para criar un presuposto paralelo 
en obra social que compense o 
recorte social que vai facer a 
Xunta. Ou seña que todo cadra. 
O PP galega ten unha cuota de 
poder nula na equipa do PP 
estatal. A situación acéfala de 
Galiza reduplica a nec.esidade de 
que haxa unha alternativa políti
ca própria que ·se faga ~oas ren
das do poder autonómico. 

A que se debe o cámbio de 
postura de CiU? 

CiU estaba máis próxima da es
tratéxia do grande capital europeo 
que tiña intereses fundamen-

GALIZA 
ANOSATERRA 

Xosé M. Beiras 
'O PSOE pode verse abrigado a chegar a algun tipo de acorde 

de governo con nós, para manter a sua imaxe progresista' 
-0- M. VEIGA 

COINCIDINDO COA CELEBRACIÓN DO DIA DA PÁTRIA, O PORTAVOZ NACIONAL DO BNG, XOSÉ M. BEIRAS, 

AFIRMA QUE É FACTÍBEL A FORMACIÓN DUN GOVERNO DE TENDÉNCIA NACIONA_LISTA E PROGRESISTA, EN 

ALIANZA CO PSOE, APÓS DAS VINDEIRAS ELEICIÓNS AUTONÓMICAS. TAMÉN CRE QUE ESTAMOS A VIVIR 

UNHA RECONVERSIÓN GLOBAL DO CAPITALISMO QUE REDUPLICARÁ A DEPENDÉNCIA DE GALIZA E QUE 

ESTÁ A VALEIRAR XA DE CONTIDO A AUTONOMIA. SINALA, POR OUTRA PARTE, QUE A RESPOSTA DOS CIDADÁNS 

A ESTA SITUACIÓN É MOITQ MÁIS FORTE E DECIDIDA DO QUE INFORMÁN OS MEIOS DE COMUNICACIÓN. 

talmente en Cataluña. Pero na 
nova situación só lle quedaba ou 
levar a culpa da ingovernabilidade 
do estado ou asinar un acorde co 
PP. Ese compromiso non o pode 
facer explicito através de acordes 
parlamentares e o que fai é darlle 
o apoio suficiente ao govemo, pa
ra que este, através do executivo, 
poida mesmo modificar o marco 
legal. Esa de re ita catalanista fun
ciona, neste momento, como un 
fragm~nto dunha nova CEDA 
[Confederación Española de De
reitas Autónomas que actuou du
rante a 11 República). 

Porque as caixas galegas non 
fan como as catalanas e apro
veitan as privatizacións para 
criar un sector industrial gale
go semi-público? 

É sabido que do financiamento 
das caixas galegas non queda 
en Galiza máis alá do 50%, co
mo moito. As caixas xustifícanse 
decindo que elas conceden cré
ditos na medida que o empresa
riado galego o demanda. A pos
tura do BNG é a de manter e ga
legu izar o sector público, pero 
tamén nos perguntamos: se as 
organizacións empresariais e o 
Partido Popular defenden as pri
vatizacións, onde está o capital 
galega que poderia participar 
nese proceso? Entón resulta 
que, mesmo coa tese da privati
zación, nen o capital galega está 
a pintar nada, nen o PP está fa
cendo presión en Madrid en re
presentación dese capital. 

O BNG. preséntase este 25 de 
Xullo como alternativa de go
vern o. Que supoñeria com
partir a Xunta cun PSOE acu
sado de corrupción, desgale
guizado e comandado por Pa
co Vázquez? 

En política é fundamental distin
guir entre a contradición principal 
e a secundária. Que o BNG con~ 
siga a maioria absoluta, a un ano 
vista, parece inverpsímil. Entón 
só queda non governar ou bus
car un sócio. O único posíbel é o 
PSOE. Se consideramos que o 
PSOE e o PP son exactamente 
iguais, .a_ alternativa é a primeira; 
pero o PSOE en Galiza non ten 
o mesmo carácter que o PP e 
mesmo pode verse forzado a 
chegar a algun tipo de acordo 
para manter a sua imaxe de pro-

gresista. Ese acordo mínimo non 
pode ser antitético, claro está, do 
que vimos defendendo, porque 
para isa o Bloque non governa. 

A preséncia de Aznar condi-
. cionaria un governo de ten
déncia nacionalista e progre
sista en Galiza? 

Depende. Quen govern.e en Ma
drid . non é tan relevante. En Gali
za prima fundament?lmente a 
contradición nacional. E dicer, en
tran en colisión os intereses de · 
Galiza coas razóns de Estado. 
Calquer governo de Madrid será 
esclavo desas razóns de Estado. 
Ainda que haxa, claro está, mati
ces entre un partido de extre.ma 
dereita, como o PP actual, e un 
de centro ou médio socialdemó
crata. Do que se tratará, en todo 
caso, será de forzar ao límite os 
contidos da autonomía. Se ade
mais, hoxe o PSOE non está ata
do ás razóns de governo nó Esta
do, resulta que ten máis marxe 
para manifestarse como progre
sista en Galiza. Se, por outra par
te, as ·reivindicacións exercidas 
por un governo galega, formado 
por BNG e o PSOE, poñen a ca
taláns e bascas· no dilema de ma
nifestarse como colaboracionistas 
dunha dereita reaccionária espa
ñola ou exercer algo da sua iden
tidade nacionalista, poderia darse 
a situación de que o PP, en mino
ría nas Cortes, se atopase aillado 
-e sen capacidade para facerlle 
frente, a nivel parlamentar, ás ini
ciativas da autonomía galega. 
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Cre que Galiza está a ser pasi
va ante o desmantelamento? 
Que hái pouca mobilización pa
ra a gravidade do que sucede? 

lso é o que din os meius de co
municación e a megafonía do 
pequeno Goebbels -agora me
drou un pouco-- e Fraga. Natu
ralmente, a realidade non é asi. 
Por exemplo, a primeira mobili
zación contra as medidas privati
zadoras foi feita en Galiza por un 
sindicato nacionalista, a CIG, 
que- reuniu a máis de dous mil 
delegados. O dia que se produ
ciu unha -concentración en Ma
drid os periódicos da capital pu
ñan que se ian concentrar catro 
mil -logo foron máis- e non 
decia máis que en letra pequeni
ña que en Galiza houbera unha 
a véspera, sen precisar a cifra. 
Preyendo eles catro mil para to
do o Estado, encheron páxinas' 
enteiras dos xornais, e aqui 
dous mil, convocados por unha 
única central e só en Galiza, non 
obtiveron nengunha referéncia 
en primeira páxina, quitado en El 
Progreso. Para máis inri, ao dia 
seguinte da mobilización de Ma
drid, o único diário que hai en 
galega, subvencionado pola 
Xunta, poñia en primeira páxina 
que aquel era "o primeiro aviso 
contra as privatizacións". Ou se
ña que non informaran da que 
houbera en Galiza con esa mag
nitude e inda por riba decian que 
o de Madrid tora o primeiro avi
so. Con ese mecanismo claro 
que se pode tirar á conclusión 
de que os galegas son coma 
ovellas. Por iso, a resposta mo
bilizadora que se está a dar é 
moi significativa, porque ten lu
gar a pesares desa narcotiza
ción. Puxen un exemplo, pero 
hai outros moitos no ensino, na 
sanidade, etc. que están provo
cando movidas contínuas. Outra 
mostra: despois de seis anos de 
governo Fraga, co compromiso 
dun plano de resíduos sólidos 
que non sae adiante, ·dunha lei 
que ainda agora acaba deJomar. 
rango parlamentário, chega an
tes unha iniciativa lexislativa po
pular respaldada por máis de 50 
mil sinaturas. Naturalmente é re
xeitada e apenas se informa da 
sua existéncia. Tamén está a 
ocurrir no plano empresarial. Se 
un se entrevista directamente 
con armadores, empresários re-
1 acio nados cos _partos ou con 
outros sectores autóctonos, des
cúbrese un nivel de protesta que 
tampouco aparece na inform a
ción que se está a dar.+ 



10 GALIZA. 
N2 736 - ANO XIX ANOSATERRA 25 DE XULLO DE l 996 

-
CIDADES 

X 1 Lo' G •1 p· • · . . ·. ose IS ut1errez ' . GIS, presidente da Federa~ión Véciñal de Vigo 
.;,_ - . 
'' 

'Cb govemo do pP a participadÓh-cidadárf é:undellto' 
• . • ~ ~ . . • ~ .l 

O dia 29 o concello de Vigo decidirá se ·convoca un referen
dum cidadán para decidir a pertinéncia da urbanización pro
xectada nos arredores da praia de Samil. A Federación de 
Veciños reuniu 30 mil firmas para reclamalo., un éxito' de par
ticipación con precedentes moi escasos ·noutros pontos do 
Estado. A fortaleza .. desta organizacíón deu lugar en dias pa
sados a unha forte ·campaña de prensa, teledirixida desde o 
governo municipal, contra .a Federación e o seu presidente. 

Cal é o momento do aso
c.iacionismo veciña1 en Vigo? 

Despois .da cuase ditadura de 
Manuel Soto pasamos a un go
verno tripartito durante o cal o 
movimento veciñal viviu un re- · 
alce. Até ese momento, e pésie 
a que .eramos activos, estaba
mos moi ata(ios polo concello e 
poi? Xunta. Non nos atendian, 

. nen tiñamos canles de partici
pación. Co tripartito [PSOE, UG 
e BNGJ a situación cambiou. 
Conseguimos que nos escoita
sen e tivemos unha grande par
ticipación na redación do 
PXOU. Foi un plano consen
suado, ainda que hoxe se este
ñan a ver algunhas das conce
sións que houbo que facer en
tre uns partidos e outros. Des
de hai un ano ternos un gover
no que non funciona, non teñen 
con·seriso nen entre eles. Máis 
que por ideoloxia, funcionan a 
golpe de talón que é a sua ma
neira de calar as diferéncias 
que teñen . . 

.... .. 
Oue)fnportáncia ten a Fede-

. ' . .., ' 

A IGLESIAS 

ración de Asociacións-Veci
ñais? 

Agrupamos a trinta e unha aso
ciacións e a uns 20 mil sócios. 
Contamos con asesores en to
dos os campos: avogados, sani
tários, biólogos, etc. Só preten
demos que nos deixen participar 
nos órganos criados con ese fin 
e que desde que está este go
verno non funcionan. O regula
mento de participación cidadán 
foi consensuado nó seu dia, co 
votq de todos os partidos, inclui
do o PP. Pero agora parece que 
xa non lles convén, pésie a que 
unha das promesas eleitofais de 
Manuel Pérez foi potenciar a 
participación cidadana. Mesmo, 
nun apartado do programa, com
prometianse a baixar o n"úmero . 
de firmas necesárias para con
vocar un referendum, que era o 
8% do censo eleitoral. Estamos 
a vivir. precisamente o contrário, • 
non só non o rebaixan, 'Senón 
que reunimos as firmas precisas 
para pedir un refe.rendum sobre 
o proxecto de urbanización de 
Samil e non queren convocalo. 

A pasada semana, o· governo 
municipal decidiu deixar s~n re
-presentación 'ás forzas sociais · 
no consello .de administradón de 
Caixa Vigo." Parece que· o querer 
participar é un d~lito. -Gastaron, 
iso si, dous rnillóns én publicida
de para anunciar ós apartamen
tos de Samil. 

Nos primeiros meses as rela
cións non foron tan mas? 

O que trataron foi de dividirnos, 
negociando con algunhas aso
ciacións por atrás o que xa esta
ba negociado coa federación. 
Pero encontráronse con que es
tamos nun bo momento, no que 
hai moita unidade. Por iso per- . 
deron a batalla, pero non lles 
chegou. Seguimos pedindo diá
logo e o al~alde, ·nas reunións, 
dinos moi hipocritamente que 
está disposto a todo, pero a sai
da fai o contrário. Agora ven de 
lanzar unha campaña contra a 
federación decindo que estamos 
a malversar · os cartas da sub
vención que nos dan, cando 
creo que somos o único colecti
vo que entrega os seus balan
ces aos sócios e á prensa. Non 
ternos nada que ocultar. Foi un
ha manobra do_ concello para 
restarn.os credibilidade e para 
desviar a atención do convénio 
de cultura-e do problema de Sa
m i t, dado que o dia 29 teñen 
que decidir en pleno se convo
can o referendo ou non. 

Existe a posibilidade de que 
se divida a federación? 

A raiz da campaña que lanzou o 
concello, através de Faro de Vi- · 
go, eu convoquei unha asam
blea urxente de presidentes de 
todas as asociacións, na que 
volvimos a presentar as contas 
e a responder a todas as dúbi
das. Eu paseino mal aqueles 
dias, sobre todo polos meus 
pais e poi a fam ília, pero despois 
vin que eses ataques nos forta
leceran. O movimento veciñal 
está moito máis unido e con rá
b i a polos métodos que usan 
contra nós. Os que estamos nis
to facémolo de xeito voluntário e 
dedicándolle moitas horas que 
lle quitamos á família e se un 
dia comemos catro empanadi
llas, pois outros comen marisca
da&, pero as mariscadas nunca 
san nos periódicos. A Confede
ración de Asociacións Veciñais 
de Galiza mandounos a sua so~ 
lldaridade e tamén a Confedera
ción do Estado. 

Como se consegue criar un 
mo_vimento veciñal · forte, 
nunha cidade ·desarticulada 
co.mo Vigo? 

Hai vintecinco anos que empe-
.zou e non foi doado. As aso
ciacións soen nacer porque os 
veciños se xuntan para resolver 
un problema, logo talando entre 
eles descubren que hai moitos 
máis e asi, pouco a pouco, de
ciden criar unha asociación. Hai 
moita xente voluntariosa, ainda 
que raxa moita máis que está 
acomodada. 

Como conviven p-ersoas de to-

dos os partidos e que teñen 
que estar en trato cun governo . 
municipal de determinada cor? 

A pluralidade é total, ainda que 
a xente que máis ere na partici
pación veci(lal adoita a s-er de 
esquerdas, mesmo que non es
teña afiliada a nengun partido. 
Chama a atención que .alguns . 
dos máis críticos coa política do 
Partido Popular son presidentes 
de asociacións que pertencen 
tamén ao PP. Ven que se nos 
corta a nosa liberdade de expre
sión e que os plenos cada vez 
son menos participativos. 

Cales son os tres problemas 
máis urxentes que ten a cida
de? 

O primeiro é o saneamento na 
zona rural que é moi extensa. O 
90% dunha parróquia de grande 
tamaño como Beade carece del. 
En segundo lugar está o do trata
mento do lixo. A empacadora na
ceu- como un parche. Nós apos
tamos pola reciclaxe. O vertedei
ro do Zóndal hai que pechalo. 
Conseguimos que deixase de 

• 

funcionar a incineradora, o que 
supuxo un grande logro. Logo es- • 
tá a sanidade que é un problema 
x-eral qausado palas privatiza
cións. E importante o deterioro do 
transporte público. Vitrasa non 
cumpre as promesas que fixo. 
Hai que deixar máis o coche na 
casa, pero co servfcio de autobu
ses que ternos resulta imposíbel. 
E, por último, a canalización do 
Lagares que afecta, ainda que 
non o pareza, a toda a cidade. 

Que opina do asociacionismo 
veciñal err xeral? 

En Vigo ternos unha boa infraes
trutura de locais, pero neutras 
comarcas tamén hai unha activi-

. dade importante, por exemplo 
en Cangas, en Sabaris, en Re
dondela, etc. A xente estase a 
dar conta de que é importante e 
de que serve para abrigar a al
guns governos municipais a con
tar cos cidadáns, porque alguns 
políticos son moi prepotentes e 
coidan que o saben todo. En xe
ral, a incapacidade do PP para 
arranxar os problemas está 
alentando á participación. • 

Galiza capital? 

P or vontade dun dos tribunai que xulgan a prob de acce 
ao funcionariado da Xunta, Galicia n n ten capital. Esta d , 
cisión que se podia considerar intran cend nte, m tra á 

claras o talante e a consideración para co pafs, do que teñ n unha 
faragulla de poder. Ao inquérito sobre cal é a capital d Galiza? 
Tribunal presidido por Domingo Bello. Direct r da Ese la Galega da 
Administración Pública, dá como válida a re p ta de que negunha 
das cidades sinaladas nas outras opció_n é c rrecta. Nen Santiag de 
Compostela, Vigo ou A Coruña son considerada como re osta po, 
síbeis. Nengunha das tres é a solución. 

O pai desta negación é Meilan Gil. Dirixe os fios de de o rectorado 
coruñés. Os seus pións adícanlle alabanzas e loas desde os postos que 
Hes ten adxudicados. O director da EGAP publícalle libelos, desde 
Madrid pédeselle a sesuda opinión sobre asuntos divinos e a sua figu, 
ra é reclamada desde os máis insólitos foros para que sente doctrina 
de unha linica, grande e roja y gualda administración . 

O 25 de Xullo vários milleiros de cidadáns, reclamarán coa sua pre, 
séncia en Compostela a disposición para que empecen a terse en con, 
ta outras formas de tratar os asuntos institucionais. Non é abando. 
Compre arrimar tamén mecanismos de poder. lmprescindíbeis para 
incidir na opinión pública e necesários para axudar a desaloxar das 
iri.stitucións a estas autoridades irreverentes co idioma, incapaces de 
sacar peito ante os intereses alleos e mesmo adictos ás españoladas. 

Revélase como inevitábel contar co:n compañeiros de viaxe que poi, 
. dan e:xixir un transporte rápido e con garantias de que o carburante 
sexa abonado con cartos galegos. Neste ponto tamén os meios de co, 
municación teñen que verse abrigados a colaborar no proxecto. Na, 
da mellor que facerlles chegar estímulos en forma de aviso para nave, 
gantes. Cando La Voz de. Galicia intuia que a billa da concesión do 
000 pode decidirse por persoas de marcado carácter nacionalista, as 
páxinas do xomal tetán un tratamcnto informativo respci:uoso e me, 
nos faltón coa versión representada polos manifestantes 'do Día da 
Pátria. Entón, daquela, si teremos capita l.+ 
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e* MARCAS 
·~·,: . ?;5-C?~ . ···" .,-:; ... ~ ... _ ~. ~~ >;(i 

Os viciños de Verin maniféstanse:·en°apoi01;CJe ~FóHté'ff6Véf~-::!!~~:~~: '::;,qt 
* PAULA BERGANTIÑOS O futuro da planta; propriedade 

do grupo Vidago, vese ameazado 
actualmente pala progresiva redu
ción do cadro de persoal, o atraso 
no pago dos salários e-a-especu
lación das construtoras nos terr~
os que rodean o Balneário. Até a 
semana pasada as esperanzas 
dos veciños estaban postas nas 
negociacións que, para a adquisi
ción da empresa embotelladora, 
mantiña o grupo Nova Rumasa 
cos actuais proprietários. 

actual estancamér:iff;>, ~dci .. piarifa<, 
poderia deberse s-eguñ'do Álbér- -·, 
te Blanco, responsábel político 
do BNG na comarca, "á falla de 
acordQ entre os dous grupos no 
précio_de _v,eRd<f. Para o ·repre
sentap_te da :orgp.f1izació'o _na:. 
cionalista "o grupo VidagQ, pode
ria estar interesado en nianter a 
propnedade de Fontenova para 
convertila nun álmacén que dea 
saida cara o Es.tado as auga~ 
que embotella en Portugal" . . 

d •. , . 
utJ. : paJie.1 · ,ijñpórt~nt~- as "tirmá~·- ;_ O}l-XO 5f> c_on~ c~,~p~t~'-~ 
de áuga·: Cabreiroa. Sousas ·e 'da metade dos éoriéellos.__. 
Fontenova. Na elaboración das 
novas normas de urbanismo a Sé a metade dos 314 concellos 
oposición ~sixe_do ConcelJo q 
declaf~ciórtdo~- te~re.c1s ~o ~~·~ . <:-. galegas participarán ,no;plano .. :: 
torno do Balneário como zona · - · • deseñado pala Sociedade Ga,.·-::; 
d · lega do Medio Ambiente; SO= 

e .esp_ecial protección. S.egyn- · GAMA, ·para, eliminar 0 lixo.O " 
do: ó BNG, a Plataforma de , - · - · proxecto, que contempla ainci-
lridependente.s de- ._ España ~ neración como método de eli- -
(PIE) e o PSOE ademais do minación dos resíduos sólidos. -
seu valor paisaxístico e históri- urbanos, necesita do respcildo 
có, estos terreas posuen un de todos os mu·nicípios para 

Arredor de 2000 persoas mani
festáronse o pasado Xoves 18 en 
Verín -na defensa da firma de·au
gas minarais Fontenova . A mobi
lización, apoiada pala totalidade 
dos grupos políticos e sindicais e 
secundada co peche do 90 por 
cento dos comércios da vila, con
vocouse como medida de forza 
para demandar unha solución rá
pida na planta de embotellamen
to e para reivindicar a continuida
de das instalacións do Balneário. 

gran potencial industrial hoxe seres rendábel. Non obstante, 
A ruptura das negociacións e o Na economía da comarca teñen. desaproveitado. • polo de agora, o de Vigo é o 

-, .. 

,, 
o 

LINEA PASTOR. NOVO SERVICIO TELEFONICO DO BANCO.PASTOR. 

Se ata agora para chegar ó seu banco tiria que peticións de sa~dos ou talonarios, domiciliación 

dar voltas . E vol tas . E vol tas . E voltas . E voltas ... de paga~entos, aportacións a planos de 

No Banco Pastor poñemos á súa dispo- pensións ... 
o ,,,,. . gti)o Lmea sición o camiño máis curto para que Decididamente, poderá realiza-las 

poida operar con total comodidade, º~~Pastor · 
t~lil}iil 

súas xestións bancarias habituais con 

maior rapidez e sen necesidade de 

desprazamento: LINEA PASTOR. 

Un novo servicio telefónico, a través do cal. 

vostede poderá o~de~ar transferencias, traspasos, 

só mover un dedo. 

¿besexa comprobalo? Cháme hoxe 

mesmo ó 901 - 11 5 5 11. E iion dea roáis· 

voltas. 

fiil Banco Pastor 

único que suscribiu o convénio 
con SOGAMA. A reticéncia 
desde os concellos á 
colocación das plantas de se
Jección e eliminación do lixo 
provoca que o plano da Xunta 
non poida implantarse na sua 
totalidade até 1999. • -

Condenado o alcalde 
da Pobra de Brollón 

O alcalde da Pobra de 
Brollón, António Arias 
Armesto (PP) foi condenado 
a- un ano de inabilitación pa
ra ocupar cárregos.públicos 
e unha multa de mil pesetas 
diárias durante catro meses, 
por un delito de desobedién
cia. A senténcia considera 
probado. que sendo requerido 

. polo Tribunal Superior de 
Xustiza para que enviase un 
expedente administrativo, co
rrespondente a un recurso 
apresentado polo Banco Pas
tor, non o remitiu mália que 
foi pedido en cinco ocasións. 
O acusado recoñecera os cá
rregos durante o xuízo. Na 
senténcia afirmase que habia 
propósito de "mar:xinar e de 
despreciar .os acordos com
petentes, existindo unha ne
gativa plena e rotunda a aca
tar os mandatos".• 

Moción de censura 
contra o governo · 
socialista de Melón 

Os concelleiros do PP e os da 
Candidatura lndependente do -
concello ouresan de Melón pre
sentaron o pasado Mércores 
unha moción de censura contra 
o alcalde socialista, Alexandre
Dom ínguez. Na iniciativa propo
ñen como candidato á alcaldía 
ao número un dos independen
tes, Celso Rodríguez. Nas últi
mas eleicións municipais, PP e 
Candidatura lndependente 
acadaran tres concelleiros cada . 
un, pem a falla de acorde entre 
as formacións permitiu aos · 
dous edís do PSOE governar 
en minoría co concelleiro do 
BNG. Nembargantes, o 
presidente provinciál do PP, 
X.L. 'Saltar, viña anunciando 

. . desde aquela.que a moción de 
censura .. en Melón. era ·~cuestión 
de tempo". A ofensiva contra o 
govemo de Melón é a tercéira 
promovida polo PP na província 
de Ourense. A moción xurde 
cando semellaba ter rematado 
a táctica popular de recupera:
ción dos conci?llos 
nacionalistas, alguns como o de 
Maceda coa axuda do PSOE.• 
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Sinalou Camilo Nogueira nas xornadas económicas do BNG: 

O momento económico é tan trasceodental 
como o vivido no 1958· ou no 1973 
~·vivimos unha ofensiva ideo
lóxica que consiste en bom
bardear as posició'ns inimi
gas e que lago permitirá a to
ma das posicións". Con este 
símil militar o deputado do 
BNG e economista Xesús Ve
ga tratou .de definir a actual 
campaña de privatizacións 
que promove o governo, nQ 
marco das xornadas de deba
te sobre economía que orga
niza esta forza- nacionalista. 

Olaia Fernár.idez, tamén deputa
da, fixo as presentacións do acto 
que se celebrou en Vigo o pasado 
Sábado dia 20, e enmarcou as 
actuais medidas económicas na 
política de converxéncia propug
nada ao abeiro do Tratado de Ma~ 
astricht e xa an?lisada polo BNG 
en anteriores ocasións. Xesús 
Vega, que interviu a continuación, 
lembrou que a política de privati
zacións "non obedece a unha óp
tica galega, pois aquí ninguén as 
reclamou, nen sequera Fraga e 
tampouco figuran no programa do 
PP". O deputado nacionalista criti
cou que se siga a supoñer que "o 
que é bon para a economía espa
ñola é tamén bon para a galega, 
cando isto no pasado xa se de
mostrou falso". Segundo Vega, as 
privatizacións "afectarán aos tra
balladores, a comarcas enteiras, 
pero ademais hipotecan o futuro. 
O governo galega quedará sen 
resortes aos que recurrir ainda 
que queira". Recordou tamén que 
"a Xunta nen -sequera ten infor
mación de primeira man do que 
se vai facer". 

Xesús Vegq: resaltou o papel da 
mobilización "que o BNG debe 
dinamizar, como xa comezou a 
facer a CIG". Na sua opinión "é 
preciso preparar o corpo social 
para respostar como a situación 
merece". & 

Momento trascendental 

Camilo Nogueira foi o encarrega
do de presentar a ponéncia global 
e comezou por sinalar que ó BNG 
e$tá abrigado a fornecerse "dos 
elementos de análise políticos ne
cesários para governar". Califico u -
o actual momento económico de 
trascendental, comparábel a 
1958, cando se abriron as frontei-

. ras, a 1973 eoa crise do petróleo 
que tivo fortes repercusións sobre 
a construción naval ou a 1986 
cando se produciu a entradá na 
Comunidade Europea. O momen
to seria decisivo "porque se acele
ra un proceso iniciado polo 
PSOE, en beneficio dos grupos fi
nanceiros e industriais dominan, 
tes". Destacou o novo papel de 
entidades como a Caixa de Cata
luña e o protagonismo dos gover
nos basco e catalán, en contraste 
'!coa gravísima auséncia do go
verno galega". Nogueira recordou 
que non existe economia sen Es
tado e que o próprio capitalismo 
naceu do Estado. 

O cadro das principais empre
sas galegas está dominado, se
gundo describiu o economista e 
membro do Consello Nacional 
do BNG, palas empresas públi
cas e palas privadas de capital 
aútóctono, destacando a escasa 
importáncia do empresariado 
privado español. Nogueira sina-

De esquerda a direita, Xesus Vega, Xaquin leiceaga, Olaia Fernándex, Xavier 
Vence e Camilo Nogueira. · 

lou que para competir a nível in
ternacional ou para obter bene
ficios non é necesário estar en 
mans privadas e puxo como 
exemplo o caso de Telefónica e 
Repsol que senda públicás reu
niron estes dous requisitos. 

Nogueira disecioríou .o capital · fi
nanceiro en dou.s grandes gru
pos: o veiculado pala Caixa Ca
talana e o I3BV eo que rodea ao 
Banco de Santander e BCH. No
gueira ofereceu un dato impor
tante: "O 65% dos benefícios da 
Caixa· _proveñen de partici
pacións industriais en Cataluña", 
puxo este dato ell contraste coa 
actitude de Caixa Galicia, cuxo 
presidente ten afirmado reitera
damente que non é papel da sua . 
entidade o fnvestir na indústria. 

Nogueira afirmou tamén-que "o 
cámbio é tan forte que Fraga 
non vai recebir nengún favor do 
seu partido" e sacou a conclu
sión de que "ou actua enerxica
me~te ou vai a desprestixiarse". 

Nogueira resumiu por último a 
sua intervención en tres pontos: 
estase a primar o valor do capi
tal, sobre o do traballo; Fraga a 

·pesar de ·todo non vai romper 
cori Az,nar e cómpre potenciar 
aos grupos empresariais gale
gas que mália as dificultades 
seguen operando e mantendo 
un destacado papel. 

Fiscalidade 
a gosto dos máis ricos 

Xaquín Leiceaga, prcfesor eje 
Económicas da Facultade de 
Santiago foi 'o encarregado de 
analisar a nova políHca fiscal. 
Destacou ante todo a sua "finali
dade recadatória'', sinalando a 
continuación que a partir de 
agora o capital tributará menos. 
Tocante á reforma do IRPF, afir
mou que o establecemento dun 
tipo único do 20%~de cotización 
sobre as rendas patrimoniais 
anula a progres.ividade anterior, 
mália ·que haxa. un mínimo,, 
exento de 200 mil pesetas. 

Leiceaga considerou que-. a ri3for
ma fiscal "tiña .un grande calado". 
E lembrou a p~radoxa d_e Aznar 
que pensa reducir o deficit, sen 
tocar as pensiqns, nen subir os · 
impostas. Ese nó so . poderia ser 
desfeito através dos ''ingresos rá
pidos" provintes da venda de em
presas, ~al seria o papel das pri
VB:_tizacións. Estas medidas _sueo-

ñerán, na sua opinión , "un retro
ceso na construción dun estado 
de benestar moderno e homolo
gábel ao pe outros paises euro
peos". Os cámbios actuais trae
rán tamén consigo "un aumento 
das desigualdades e non un au
mento da eficiéncia económica". 
"O que se aforra por un lado -
concluiu neste sentido- vaise 
perder por outro, porque vai au
mentar a -delincuéncia, baixará a 
formación e incrementaranse os 
ga?tos sanitários, gonsecuéncia 
das piares condicións sociais". 

Leice.aga recordou que Galiza é 
moi dependente pas transferén
cias .Públicas, grande parte das 
cales correspond~n a gastos so
ciais, de feito dous de cada tres 
fogarés galega~ recibirian algun
ha pensión. Por este motivo, Ga- -
liza seria especialmente vulnerá
bel a unha redución do sector 
público. "E iso -sinalou- mália 
ser o noso tipo médio de pen
sións notabelmente inferior á mé
dia do Estado e a supoñer as 
subvencións aportadas á agricul
tura só un 10% das que corres
ponden a comunidades como 

" Andal.ucia". Leiceaga matizou 
que se en Galiza se reciben moi
tas pensións é porque hai moitos 
vellos que cotizaron antes. Final
mente puxo énfase .no aforro dos 
galegas que se inviste fara. 

O ·governo perderá poder 
frente á oligarquia 

A última intervención correspon
deu a Xavier Vence, tamén pro
fesor da Faculdade de Económi
cas de Santiago. Na sua opinión 
o proxecto .de privatizacións 
"trascende ás ·próprias empre
sas e marca un cámbio do mo
delo global". "Estamos -sina
lou- ante un modelo social di
ferente ao vixente en Europa 
desde o fin da 11 Guerra Mun
dial". Recordou qu~ desde mea-

- dos -de século a empresa públi
ca tivo en · todo o continente un 
imp?rtante.papel. 

Xavier Vence diagnosticou ain
da os riscos políticos que entra
ñan estas medidas. '\A existén
cia dun .sector ·públi6o -dixo
serve para .. dqmestlcar ,ao priva
do e resta rª>o'Qer á 0ligarquia fi
nanceira". As privatizacións con
figurarán ás avesas.:. "unha oli
garquia cun poder enorme para 
condicionar a vida política e so
c.ial, reducindo a própria autono
'mia dos governos". + 
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Cotas de galeguización 
MANUELCAO . 

O aparente aggi~ainento de Francisco Vázquez para lanzarse á 
política autonómica pasaba por aumentar as "cotas de galleguiza-

- ción" do seu partido, para o cal xa non desbocaba o diálogo co 
BNG, mostrábase disposto a chapurrear o galego ao tempo que in
sistia en que ''España estaba en perigo" por culpa de Pujol. Fíxome 
grácia o asunto das "cotas de galleguización" e lembreime desa 
atención que nos veráns se adica a medir as cotas de auga embal
sada para organizar hipotéticas políticas de aforro ou restrición . 

Proseguendo na análise dos datos dados a coñecer polo profe
sor Henrique Monteagudo atoparnos que se o presente é la
mentábel o futuro non é mellar. Así, no colectivo de e tudan
tes só o 16% se declara galegofalante, o 16'2% mistura os dous, 
mentres o 67'8% usa só o castelán. Velaí como o estudantes 
galegofalantes deben ter algún estigma ou tara e pecial, pois ou 
ben o galega non serve para estudar ou exi ten políticas acti
vas -que penalizan aos galegofalante . Pa ando ao colectivo do 
PAS as cifras sofren un importante cámbio auumentando o u o 
do galega ao 28'5%, a mistura do dou está no 24'6% mentres 
usan só o castelán o 46'9% 

Fi:ancisco Váxquez. 

'N . . 
un país coma Galiza a política 

lingüística e cultural forma parte 
da política económica, pois compromete 

. " mo1tos recursos 

Nun país como Galiza, en proceso de institucionalización e au
togovemo, a política lingüística e cultural forma parte da polí
tica económica, pois compromete moitos recursos financieiros 
e humanos e ten efectos externos sobre todos os sectores so
c.iais e econórn'icos. Non é difíeil modificar os comportamentos 

_lingüísticos na Universidade: os profesores han de utilizar o ga
lega. Elemental, querido Watson. Por certo, alguén pensá au
mentar as "cotas de galleguización" aliándose con Vázquez? O 
nacionalismo nunca deberla meterse na q1ma cos que ~eñen 
c9mo principal ideário e imaxe de marca a xenreira e combate 
activo contra ·a cúltura, idioma e institucións galegas. Coidado 
coas amistades perigosas. + 
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EfECTQS E ALTERNATIVAS ÁS PRJVATIZACIÓNS EN. FERROL 

' O Decreto Lei sobre ás privatizacións das em, 
presas públicas, vai a supoñer un sério revés 
para a economía galega, e sobre todo para fe, 
rrolterra, que ten o seu compoñente económi, 
co máis importante en tomo a B~an, Endesa 
e Astano. · 

Na comarca de Ferrol este sector público xa 
foi castigado dabondo, hai que recordar que os 
efectos da reconversión naval que levou a ca, 
bo o govemo do PSOE hai aproximadamente 
1 O anos, deixou o asteleiro de Astano ás portas 
do peche. No ano 1984 tiña 5.582 traballado, 
res e traballadoras, na actualidade ten 1.550. 

As tres empresas públicas que estan ubicadas 
nesta comarca, dan traballo directo a case 
8.000 persoas, ainda que viron recortadas os 
seus cadros de persoal considerábelmente, pois 
en 1 O anos paso use de 15 .146 traballadores e 
traballadoras a 7.981 no ano 96, si a iso suma, 
mos que por cada posto de traballo que se per
de no sector público, pérdense entre 3 e 5 pos, 
tos no privado, iso da unha idea de como se 
ene ntra hoxe a nosa comarca xa que sobrepa, 
sa a tasa do 31 % de paro a máis alta de todo o 
Estado e pañol. 
As pretensións do governo español son priva- · 

EMILIO CAGIAO 

tizar absolutamente todo o sector público, ain, 
da que recentemente en palabras do ministro 
de Indústria di que tanto Astano como Bazáh 
non.entran dentro do paquete, pretenden sa
nealas investindo miles de millóns, non para, 
facelas máis produtivas, e mantei: a titularida
de pública, senon para vendelas ·ao mellor pos
tor. Iso indica que a corto prazó esta comarca 
vai sofrir se cabe, aind9- máis que cando se.fi
xeron os axustes da reconversión naval. 

Hai aproximadamente ano e médio a Confe
deración lntersindical Galega, elabora a Plata
forma Galega de Acción Sindical, onde xa de
nunciabamos o interése do GovernÓ Central 
e~ privatiz;ar o sector público, e faciamos un 
chamamento ao resto dos Sindicatos para pre
parar mobilizacións que impediran que isto se 
levase a cabo, pero lamentabelmente o resto 
dos Sindic;atos non derón unha contestación 
positiva, e isto impediu facer unha frente co
mún contra este tipo de políticas neoliberais. 

Por iso e CIG, volve a realizar un chamamen
to ~anto 3: CCOO como a UGT para manter 
unha xuntanza coa finalidade imediata de 
plantexar unha táboa reivindicativa comun e 
convocar mobilizacións que saquen á Xunta 

da sua pasividade e abriguen ao Govemo Cen-
tral a mudar as posturas. -

Algunhas das medidas prioritárias que dem_an
damos desde a CIG son: 

1 º ·"-7 Rematar coa pol_ítica de privatizacións e 
desmantelamento do sector público: 

2:º .--'- Criación dun sector público industrial 
~alego co~s . ex-empresas do IN.I e Sodiga, e ga
rantir ate -a sua posta en prática a participa, 
éiórl da Xunta nos Consellos de Administra
ción nas que mante:fían a titularidad estatal. 

3º .- Capitalización das empresas, iiwesti
men_to en I+D eliminación dos límites de pro
ducción (como a construcción e reparáción de 
barcos en Astano, a construcción de buques 
non militares en Bazan), recuperación da car, 
teira de pedidos, rexuvenecemento dos cadros 
de persoal... 

4º .- Diversificación da producción interna e 
apertura de novas actividades (maquinária en 
Bazan).+ 

EMILIO CAGIAO DEmE é membro da Executiva Nacional da CIG 

Despois do grande éxito do Historio de Golicio agora chega o Historio Universal. 
Trinta títulos. Ilustrada e contada de xeito ameno e coloquial por Pepe Carreiro, 

co asesoramento ·de especialistas en cada materia. 

Cazadores e recolectores 
2 Agricultores 
3 Exipto e Mesopotamia 
4 India e China 
5 Grecia e o Mediterraneo·-
6 Roma e o Mediterraneo ~ 
7 Xudeus e cristianos 
8 ldade Media 
9 A crise da ldade Media 
100 Islam 
11 As civmmcións americanas 
12 Outras civilizacións: Asia e Álrica 
13 A peninsula Ibérica 
14 Os descobrimentos -" : 
15 He~emonia de Europa 
16 llustració~ e Revolución 
17 Independencia americana. 
18 .O tempo das máquinas 

:-.. 
19 A navegación 

20 O nacionalismo en Europa 
21 O reparto do ·munc:IO, o c~ialismo 
22 Burgueses e Proletarios 

23 ldeolo:xías totalitarias 
24 Baixo o sinal da guena 
25 o deyalar dos Imperios 

26 O neocolonialismo 
27 Os primitivos actuais: aborixenes, etc. 

28 Os novos movementos sociais 
29 A mu.ller na histoiia 

30 Eu':'°f>O 
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Sodiga consegue o mellor 
nivel de investimentos 
da sua hi!tória 

A Sociedade para o Desenvol
vemento Industrial de Galicia 
(SODIGA) acadou o pasada· 
ano os maiores benefícios da 
sua história, cerrando o exer
cício cu ns benef ícios de 136 
millóns de pesetas antes de 
impostas. O ano anterior o 
saldo, tamén favorábel, fora 
de 52 millóns. Doutra parte, 
Sodiga investiu 1407 millóns 
de pesetas en préstamos, par
ticipacións e obrigacións con 
trece proxectos empresariais 
"de releváncia". Este capítulo 
marca un incremento de 1001 
millóns respeito de 1994. + 

A CIG dÓ a coñecer a má 
xestión da xefatura 
de Correos da Coruña 

Unha nota da Confederación 
lntersindical Galega, central 
maioritária en Correos e Te
légrafos, avaliou as defjcién
cias da xefatura de Correos 
na Coruña. Entre outras des
taca: a concesión de gratifi
cacións por traballo noctur
no e en festivos a persoas 
nas·que non se cumpre nen
gunha das duas condicións, 
en canto as cantidades pac
tadas en conceito de produ
tividade polas anteriores 
eleicións xerais continuan 
sen ser cobradas. A CIG re
corda, por outra parte, q-ue 

·se acometeron obras moi 
custosas no aire acondicio
nado e nunha plataforma 
elevadora e nengunha das 
duas funcionan na 
actualidade. A xefatura de 
Correos, sempre segundo 
esta central, non está a reali
zar as debidas previsións de 
persoal en relación co volu
me de admisión, o que 
repercute negativamente na 
calidade do servício. • 

Antonio Gutiérrez (CCOO) e Cándido 
Méndez (UGT). 

O ministro de Traballo 
eló.xia a CCOO e UGT 
por non mobilizárse 

O Ministro de Traballo, Javier 
Arenas, destacou en Cadiz o 
pasado Sábado dia ·20 "o gra
do ·de madurez das centráis. 
maioritárias ao non convocar 
mobilizacións". "Os sindicatos 
están demostrando -
engadiu- que son capaces 
de dialogar con este governo, 
un executivo de centro, igual 
que no seu dia o fixeron, en 
ocasións, co governo socialis
ta". A xuizo de Arenas "os na
sos dirixentes sindicais están 
a cabeza dos mellares de Eu
ropa". O ministro anunciou ta
mén que negociará cos sindi
catos a nova reforma 
laboral.+ 
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A Audiéncia d;e Madrio non deu probado en dous anos as acusacións cantea o xo.rnalista 

A defensa critica o aprazamento do J(UÍzo contra Pepe Rei 
*~· LUCA 

A Audiéncia de Madrid adiou 
por falta de probas o proces.o 
contra Pepe Rei o que dilata 
ainda máis a situación de li-
berdade condici·onal na que 
vive o xornalista galego, res
ponsábel da sección de inves
tigación do diário Egin, des
que saleu da cadea preventiva 
en 1994. O defensor, lñigo 
lruin, salientou que este retra
so vai en contra do xornalista. 

A defensa considera que se _ 
agrava o castigo persoal aplica
do pola xustiza a este profisio
nal do xornalismo, que xa pade
ceu catre meses de cadea, den
tro do mesmo proceso, por arde 
do xuiz Carlos Bueren, hoxe en 
excedéncia. 

Mural de apoio a Pepe Rei ante a Audiéncia de Madrid. 

A expiicación !'.lUe deu o maxis
trado da Sala 1 o pasado dia 22 
en audiéncia pública foi non ter 
recibido resposta do estado fran
cés ao requerimento da Audién
cia de enviar a Madrid a Carlos 
Almorza, preso na Franza por 
presunta perténcia a un coman
do da ETA, para ser interrogado. 

O tribunal especial quer probar a 
tese do ex-xuiz Carlos Bueren, 
consistente en que Pepe Rei 
achegou informes sobre empre
sas bascas a Carlos Almorza. A 
acusación produciuse no ano 93 
ao cabo dunha campaña do con
selleiro de Interior do Governo 

basca encamiñada a probar que 
Egin colaboraba con ETA. Car-

. teis coa lenda Pepe Rei apunta 
apareceron en todo o País Basca 
e o conselleiro Juan Maria Atutxa 
estabeleceu en várias declara
cións públicas unha relación cau
sa efecto entre as informacións 
do xornal e certos atentados. 

O de ~alindo era certo 

Despois de óous anos de proceso 
_ non se deron probadas nengunha 
daquelas presuncións e pola con
tra demonstráronse, con grande . 
repercusión política, as denúncias 
da equipa que dirixe Reí no Egin 
contra o xeneral Galindo. Procu
rando ·evidéncias que demonstra
sen a relación dos reporteiros cos 
comandos da ET A, a Policía Au
tónoma basca tripou os arquivos 
do xornal Egin o 1 de Decembro 
de 1993 e espoliou documentos 

PUCHEIRO 

As Olimpiadas 
·do. liberalismo 

Atlanta representa como nengunha cidade o esprito do capitalismo 
máis depravado e estas Olimpiadas de centenário están moi en con, . 
sonáncia con esta idea. O Comité Olímpico Internacional pasou a 
ser un negócio boiante que ingresou desde 1993 máis de 100.000 
millóns de pesetas anuais, despois de estar a ponto de desaparecer 
hai dez anos polo déficit económico. O cámbio fundamental estivo 
en abandonar o suposto amateurismo e converter aos millores profi, 
sionais -do espectáculo deportivo nuris hérois, actores que interpreta, 
sen o mafor macro,espectáculo mundíal, pois era imposíbel que no, 
vos actores, anónimos, conseguisen aniñar no corazón duns especta, 
dores enchidos de deportistas profisionais. Neste auxe do olimpismo 
tivo moito .que ver a televisión, sobre todo a CNN que paga case 
dous tércios do tinglado olímpico, e a Coca-Cola, que aporta outra 
grande parte. Ambas e duas teñen a sua sé en Atlanta, por iso con, 
seguiron desbancar á Grécia como lugqr da celebración do centená, 
rio. As moitas defic1éncias, que se calan por tratarse dos Estados 
Unidos, van relacionadas directamente cos patrocinadores (só é im, 
portante o que se ve pola TV) e co esprito capitalista: todo está 
movido polo diñeiro e as suas consecuéncias, desde a própria finan, 
ciación pr~vada á idea de facelas o máis lucrativas posíbeis. + 

' l ·,_ 

de traballo da Equipa de Investi
gación. Unha orde de rexisto im
pú ñase á garantia do segredo 
profisional (recoñecido no artigo 
20 da Constitución) e alzaba do
cumentación que, a critério do 
xuiz Carlos Sueren, servia .de ba
se para encausar a Rei e de ra
zón para mandalo á cadea. 

Estes feitos deron lugar a un am
plo movimento de solidariedade 
que salientou o absurdo da pre
tensión de escindir o conceito de 
liberdade de expresión segundo 
a ideoloxia do meio. O acceso 
dos xornalistas ao rexistos de 
empresas están defendidos pala 
lei en todos os paises democráti
cos e de considerarse inducción 
a publicidade de feítos delictivos, 
o xornalismo desaparecería. 

O escritor Alfonso Sastre, mem
bro da Comisión de Seguimento 

DA 
TERRA 
AS2BA 

Contrato 
a dedo 
no concello 
deCarballo 
O Tribunal Superior de Galiza 
ven de declarar ilegal un con, 
trato realizado polo Govemo de 
Carballo na 1992. En Outono 
daquel ano, ·pouco antes de co, 
mezar o curso escolar, quedaba. 
unha praza de c_onserxe vacante 
no colexio de Rus. Non pasou 
moito tempo até que esa praza, 
sen sair a concurso público, foi 
adxudicada a unha persoa vista 
en diversas campañas traballan, 
do arduamente para o PP local. 

Cando o BNG coñece o acon, 
tecido cotnunícalle ao Govemo 
Muñ.icipal a ilegalidade ·na que 
está a incorrer, e este fai ouvi, 
dos xordos a adverténcia. A for, 
mación nacionalista pon o feito 
en coñecemento do Governo 
Civil. O 27 cie Outubro dese 
mesmo ano esta institución in, 

.. ,. •...,L,~ .... ' .. ~°S'· 

constituida para atender o xuizo 
de Rei, denúncia ao PNV e ao 
PSOE de "usurpar un papel que 
legalmente corresponde á Admi
nistración de xustiza"_. Corrobora 
esta · opinión o director de El 
País, Jesús Ceberio, que califica 
de "absurdo acusar a .calquera 
meio de comunicación dun aten
tado, porque, en princípio os au
tores do atentado son os respon
sábeis". Asimilar a prática do xor
nalismo á inducción ao delito ten 
para Luis Maria Ansón, director 
de ABC o carácter dunha "coac
ción á liberdade de expresión: 
estes ataques poden coutar a li
·berdade de prensa e as autorida
des deben comprender'que nun 
Estado de direito corresponde á 
xustiza tomar decisións sobre os 
meios de comunicación". 

A Comisión Internacional consti
tuida para seguir o xuizo contra 
Pepe Rei, sobrancea a traxectó
ria do xornalista na denúncia de 
casos de corrupción e considera 
que ésta é a única razón pola 
que desde algunhas instáncias 
procuraron o encausamento do 
xorna!ista. Forman par.te desta 
comisión Noam Chomsky, Ram
sey Clark, Darrin Wood, Carlos 
Aznarez, Luz Galocha, Rafael 
Gomez Parra e Giovani Giaco
puzzi, entre outros. Son innume
rábeis as expresións dB solida
riedade e en defensa das garan
tías da libre expresión recibidas 
na redacción do diário Egin du
rantes estas datas.+ · 

vita ao Concello a anular a sua 
decisión. Pasto que a orde non 
é cumprida, a daquela governa, 
dora civil Pilar Lledó, cursa ao 
Servício Xurídico do Estado 
instrucións para a anulación do 
contrato. 

Logo de catro anos é o Tribunal 
Superior de Galiza o que lle dá a 
razón ao BNG. A senténcia xu, 
dicial certifica claramente que o 
contrato en cuestión "vulnera 
abertamente a legalidade vixen· 
te". Inmediatamente o Alcalde 
de Carballo, Manuel Varela 
Reí, sae en difer~ntes meios de 
comunicación afirmando que en 
todo momento actuou dentro 
da legalidade e asesorado polos 
técnicos do Concello. Asemade 
o concelleiro de persoal fai pú, 
blica a sua intención de estudiar 
a aplicación dunha posíbel san, 
ción ás persoas que orientaron 
ao Govemo Municipal na c;:on, 
tratación. 

A última decisión das autorida, 
des do Concello de Carballo foi 
a de ratificar a sua act~ación e 
en consecuéncia recurrir ante o 
Tribunal Supremo a senténcia 
do Tribunal Superior de Galiza. 
Este verán, sen nengún tipo de 
reparo, o governo municipal 
volve botar man das suas técni
cas de contratación ao máis pu, 
ro estilo caciquil. O BNG xa 
ten denunc;:iado publicamente 
a colocación por parte do PP, 
novamente sen un concurso 
público de prazas, dun número 
elev(l.do de persoas nos serví- · 
cios de extinción de incéndios 
e socorrismo. + 
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Meilán apresenta 
seu libro co ministro 
franquista López· Rodó 

O reitor da Universidade da Co
ruña Meilán Gil fixo coincidir a 
apresentación do seu libro so
bre Administracións Públicas 

• co 18 de Xullo, 60 aniversário 
do comezo da Guerra Civil. Na 
apresentación participou o que 
fora Ministro de Asuntos Exte
riores nas últimas etapas do· 
franquismo, Laureano López 
Rodó, quen destacou a impor
táncia do libro do reitor vigués 
suliñando o ben que describía a 
reforma da administración feita 
nos anos 60 e que definiu 
como a mellar. Pola sua ban
da, Meilán Gil lembrou o vello 
costume de bautizar as leis con 
nomes como Santa Maria de 
Paredes e indicou que seria 
moi interesante recuperalo. 
Entre os presentes no acto 
achábanse o Fiscal Xeral da 
Galiza, Aníbal Malvar, e os 
Conselleiros Dositeo Rodríguez 
e Xesús Palmou. O libro foi edi
tado pola EGAPE e as universi
dades de Santiago e Vigo.+ 

Entra en vigor 
a Lei de Drogas 

A Lei de Drogas da Galiza 
entrou en vigor o pasado 
Luns 22 de Xullo. Entre as 
restricións que recolle a cita
da lei atópase a proibición 
de subministrar calquera ti
po de bebida alcólica a me
nores de 16 anos ou bebidas 
de máis de 18 graos aos me
nores de 18. Ademais 
destas medidas estabelécen
se restricións á publicidade 
de alcol e tabaco, que non 
poderá vencellar o consumo 
destos produtos ao éxito so
cial, rendimento flsico ou á 
conducción de veículos. 
Tampouco se lle poderá atri
buir un carácter sedante ou 
terapéutico, nen 
promocionar as bebidas 
através de concursos ou ac
tividades de consumo incon
trolado. As infraccións a es
tas medidas poderán sancio
narse con multas que van 
desde as 100.000 até os 100 
millóns de pesetas.• 

O petróleo 
fai escasear as sardiñas 

Os datos oficiais de captura de 
sardiñas achéganse a mínimos 
históricos. A progresiva diminu
ción de capturas comezou no 
ano 1984, contabilizándóse un 
total de107.576 toneladas de 
peixe. En 1990, pola contra, as 
capturas non superaron as 
46. 753 toneladas, cantidade 
parecida á pescada en 1989. 
Segundo estos datos, as captu
ras teñen diminuido desde 
1980 nun 35%. A explicación a 
este descenso atribúena mari
ñeiros e armadores ao descen
so do plancton a causa do pe
tróleo verquido polo Aegean 
Sea, ainda que tamén apuntan 
á posibilidade de que sexan os 
golfiños, cada vez máis nume
rosos fronte as rías os respon
sábeis desta diminución. Para 
mitigala, expertos e. pescad.ores 
barallan a posibilidade de reali
zar máis paros biolóxicos a lon
go do ano para favorecer o de
senvolvemento deste peixe. + 
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Lisboa sede dum organismo de "~ooperagáo política,· diplomática e económica" 

Sete estados constituem 
a Comunidade de Países .de·Língua Portuguesa 
-* GON~ALO NUNO /PORTO 

Os sete países de expressao 
oficial portuguesa -Cabo Ver
de, Guiné, Sao Tomé e Princi
pe, Angola, Mo~ambique, Bra
sil e Portugal- encontram-se 
constituídos, finalmente e 
desde o transacto dia 17, nu
ma estrutura que representa
rá no final deste século, e 
para além de outras valías, 
200 milhóes de pessoas uni
das pelo idioma portugués. 

A presente comunidade de paises 
de Língua portuguesa (CPLP) , 
que já conheceu outros nomes e 
designagóes, teve em vários inte-
1 ectuais os seus cabouqueiros, 
mesmo antes da independencia 
dos territórios africanos. 

A institucionalizagáo da CPLP 
surge num momento crucial para 
os dais principais países africa
nos que a integram : Angola e 
Mogambique. Os primeiros com 
problemas de pacifica<;áo no te
rritório, já que os rebeldes da Uni
ta náo desarmarn e o MPLA, no 
Poder vai Jer que aceitar a parti
cipa~o do movimento de Jonas 
Suvimbi, líder da Uriita, num go
verno de unidade e reconcilia~o 
nacional, e enquanto náo se de
cide a pacifica<;áo náo se resolve 
a reconstru<(áo económica. 

Quanto a Mo9ambique, que in
tegra, igualmente, a Common
wealth, o país está a saque, de
batendo-se com problemas de 
miséria extrema, senda já conci
derado o mais pobre do mundo. 
Os problemas entre os países 
integrantes sáo diversos e imen
sas sáo as diferern;as. 

· A despeito das multas assime
trias e do tanto a equilibrar e 
harmonizar em tarefas que es
taráo reservadas a Portugal e ao 
Brasil, a CPLP apresenta se pa
ra os países africanos lusófonos 
como a plataforma adequada, e 
no que concerne á economía e 
desenvolvimento para evoluirem 
do terceiro ao primeiro mundo. 

Belem, um palco 
para tres continentes 

Eram exactamente 12 horas e 
29 minutos -hora de Lisboa-

. do dia 17 de Julho, quando os 
chefes de Estado e de governo 
dos Sete países lusófonos pro
cederam, na presenga de mil 
convidados, á formalizagao da 
Comunidade de países de lín
gu a portuguesa, como afir
ma<;ao -no espírito, na letra e 
no espa<;o- da lus9fonia, espal
hada pela Europa, Asia, Africa e 
América, numa abrangencia ac
tual de 194 milhóes de pessoas. 

"Ternos consciencia de que, 
apesar da boa vontade e trabal
ho de muitos, ainda náo foi pos
sível avanc;armos decisivamente 
numa estratégia comum, ac.tiva, 
eficaz e global, . defesa e pro
jecc;áo da língua" -diría Jorge 
Samp.aio, chef~ de Es~ado por-
tugués ·e primeiro pr.esidente da 

Jorge Sampaio, presidente portugués, é tamén o primeiro presidente da CPLP par un 
periodo de 2 anos. 

CPLP para os próximos dois 
anos, no discurso formal da ins
titucionalizagáo da novel estru
tura, a que se seguiu o seu ho
mólogo brasileiro, Fernando 
Henrique Cardoso "Com sentido 
de realismo, a comunidade res
ponderá adequadamente ao im
pulso próprio das relac;óes inter
nacionais contemporaneas ( ... ) 
e aos interesses prontamente 
identificáveis pelo cidadao". 

Finalmente, para José Eduardo 
dos Santos, presidente da Re
pública Popular de Angola, "A 
cooperac;áo e a entreajuda no 
seio da CPLP poderáo servir 
para a consolidagáo do sistema 
demogrático e de livre iniciativa 
económica em cada um dos 
nossos países, preparando-os 
para os grandes desafios do 
mundo contemporaneo." 

A Comunidade, sediada em Lis
boa, tem como objectivos princi
pais a promo<;áo do idioma por
tugués, a concertac;áo político-di-

plomática nas rela9óes interna
cionais e a coopera~o económi
ca e social entre os seus mem
bros, procurando os fundadores 
criar urna presenc;a mais forte e 

·activa a· nível internacfonal. Co
mo orgáos estruturais os estatu
tos da CPLP referem a cimeira 
dos chetes de Estado e de go
verno, o conselho de ministros, o 
comité de concertac;ao perma
nente e o secretariado executivo. 
Os fondos da CPLP sairáo das 
contribuic;oes dos Estados mem
bros mediante cotas que vao ser 
fixadas pelo primeiro conselho 
ministerial, a ocorrer no próximo 
mes de Setembro, em Nova lor
que, e á margem da Assembleia
Geral das Nagóes Unidas._ 

Pioneiros da parceria e 
coopera~éio 

Neste particular, e ao nível das 
acc;óes desenvolvidas por diplo
matas e políticos, muitas sao as 
pessoas e as ·organizagóes pri
vadas e particulares que tem 

Galiza e Timor 
Tres representantes da deno
minada organizac;áo Docentes 
Contra a Repressáo Linguísti
ca -Manuel Zebral Lopes, 
Manuel Pila Leira e Cláudio 
Cauto Lourenzo- aprensen
taram-se, em Lisboa, de
fendendo a reunificagáo lin
guística entre Galiza e Portu
gal, nao se arrogando, segun
do Manuel Zebral, de "nenhu
m a representa<;ao popular, 
política, social e organizativa". 
Em declara((óes a vários 
meios informativos portugue
ses, Zebral afirmou ter con
versa como Jaime Gama, mi
nistro dos Negócios · Estran
geiros, a quem apresentqu a 
sua pretensáo de associar á 
CPLP, e em nome da Galiza, 
como memb~.º observa(for, ªº 

que o ministro portugués terá 
respondido -seguindo o 
_mesmo relato deste docente 
galego- "ser ·muito difíeil tor
nar a Galiza membro observa
dor da CPLP, dado nao ser 
um ~stado independente e so
berano". 

Relativamente a Timor-Leste, 
o Povo Maubere poderá ter 
urna nova esperanga com o 
aparecimento da CPLP, que 
surgiu precisamente no dia 
~m que Timor era anexado 
como a 27ª prc)Vincia da lndo
nésia há 20 anos atrás, que 6 
meses antes havia invadido 
aquele território, portugues 
durante séculos, onde talar, 
hoje, o idioma de Camóes po
de represéntar o fim. + 

vindo a trabalhar em prol da co
perac;áo entre estes Povos e 
na((óes de idioma comum. ~ 

E aqui há que destacar os mui
tos servi~os prestados P,ela lgre
ja, concretamente na Africa lu
sófona; o diplomata. brasileiro, 
José Aparecido de Oliveira,· e o 
portugués Adriano Moreira, cuja 
·diferen((a de perspectivas ení 
rela~áo á política entao seguida 
em Africa levaram Salazar a de
miti-lo de ministro do Ultramar 
na década de 60. 

"Actualmente o estado sobera
no está em crise, por isso se ta
la tanto nos grandes espa<;os. 
O que aconteceu foi que a reali
dade chamada fronteira mudou 
radicalmente", observagóes 
deste conhecido político portu
gues; que chegou a ser o líoer 
do CDS-PP, vinda$ a público 
através de todos os meios infor
mativos lusos, ao comentar a 
institucionalizac;áo da CPLP pa
ra a qual muito trabalhou, e que 
irá "irradicar por completo -se
g un do Adriano Moreira- a 
mentalidade expansionista, por
tuguesa", projectando um novo 
conceito de relacionamento en
tre 9s países integrantes, ou se
ja, "aprofundarem as suas de
penden cías uns dos outros, 
acentuando, assim, a impossibi
lidade de submissáo a um só 
estado en concreto. No caso de 
Portug?I as suas fronteiras já 
nao sáo, doravante, apenas de 
92 mil km 2

, pois passou a ter as 
fronteiras inerentes á sua parti
cipac;áo na Nato, Uníáo Euro
pea e, culturaJrnente, com os 
países lusófonos ( ... ) a comuni
dade de países de língua portu
guesa poderá funcionar como 
fronteira horizontal, do pon!o de 
vista cultural, que atravessa os 
a·pélos eoonómicos, financeiros 
e sociais em que as socieda
des, hoje, táo afincadarnente 
se detém". · 
lguarmente significativa a forma 
como a Confederagao Geral dos 
Trabalhadores Portugueses 
CGTP-lntersindical Nacional, co
munista de base, saudou a 
criac;áo da CPLP, augurando 
perpectivas de "solidariedade fra
terna, amizade e cooperac;áo 
efectiva", fazendo votos para que 
a Comunidade possa constituir 
um "espac;o amplo de defesa e 
promoc;áo dos interesses e aspi
rac;óes dos povos dos 7 países." 

A Central Sindical manifestou, 
igualmente, a sua solidariedade 
"a lut? do povo mauberi em Ti
ntor Neste, pelo direito a awto
dete(minagáo e a escolha do 
seu próprio de.stino". 

Houvo algumas discrepancias 
nos critérios qué presidiram á es-

. colha de Marcolino Moco, ex-pri
meiro-ministro angolano, para Se
cretário-Executivo da recém-nas
cida Comunidade; nomeac;áo es
sa que foi justificada pelo facto de 
tal cargo pertencer á República 
Popular de Angola e em fungáo 
da rotatividad~ de func;óes entre 
os Sete Estados menibros. + 
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HB anúncia 
que desobedecerá 
'ao Supremo : · 

Herri Batasuna anunciou que 
,non acudirá ao chamado feíto 
polo Tribunal Supremo, para 
que todos os membros.da sua 
Mesa Nacional vaian declarar 
escalonadamente a partir do 6 
de Sete'mbro. A desobedién
cia dos dirixentes abertzales 
está motivada porque 
consideran que a "imputación 
que nos fan é unha criminali- . 
zación dos direitos e liberda
des democráticas" A 
acusación que se ventila no 
Supremo é pola difusión, nos 
comícios de Herí Batasun·a, 
dun vídeo de ETA na pasada 
campaña para as eleicións xe
rais, nas que a organziación 
armada expuña o seu ponto 
de vista sobre a pacificación 
de Euskadi.+ 

González peta na porta 
de Anguita 

Houberan de pasar trece 
anos para que o secretário 
xeral do PSOE falase en ter
mos de compromiso co coor
denador xeral de Izquierda 
Unida, Julio Anguita. A invi
tación de González poderá 
cumprirse antes da xuntanza 
do Comité federal do 27. Uns 
pasos·polos corredores do 
Congreso dos Deputados 
marcaron o remate da guerra 
fria que González -sosteu 
desde o poder contra a 
opción ·comunista. Izquierda 
Unida resolveu o pasado dia 
3 solicitar unha entrevista 
formal co anterior presidente 
de Governo. As duas forma
cións poli"ticas estabeleceran · 
alianzas en instáncias de go
verno durante os case tres 
lustros de PSOE no poder, 
ainda que a estratéxia da di
rección do partido social-de
mocrata foi espantar a toda 
costa o tarangaño dunha 
Fronte Popular que haberia 
de coutar un programa políti
co baseado na desregulación 
e a atracción de investimen
tos do mercado mundial de 
capitais.+ 

O Governo favorecerá 
a exibición de máis 
cinema norteamericano 

O Ministério de Educación e 
Cultura -prepara un real decre
to que modificará a Lei de 
Protección e Fomento da Ci
nematografía, aprobada polas 
Cortes en 1994. O decreto 
p.ermitirá ás distribuidoras ob
ter ata tres licéncias de dobra" 
xe para films non comunitários 
por cada película europea que 
merquen, fronte as duas licén-

. cias máximas contempladas 
pola actual lei. Asimesrno, o 
mínimo obrigatório dunha pelí
cula europea proxectada por 
cada tres norteamericanas va
lerá para povoacións de 

· calquer tamaño, sen que 
aquelas con máis de 125.000 
habitantes teña que ampHar a 
porcentaxe a unha comunitá
ria por cada duas de fóra da 
UE. De prosperar, a nova re
gulación aplicariase con 
carácter retroactivo desde o 1 
de Xaneiro de 1995. + 
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Saen_ á luz as ilegalidades cometidas coa expulsión de 103 inmigrantes 

O papel de xendarme 
do Estado español en entredito 
O conxunto de ilegalidades que 
se cometeron ao expulsar a 103 
inmigrantes africanos do estado 
español obrigou ás autoridades 
do Ministério do Interior a con~ 
firmar publicamente unha ac
ción que nun princípio fara pre
parad a co máximo secreto. 
Ademais das numerosas acusa
cións de escurantismo e deten
ción ilegal, o Sindicato Unifica
do de Policia (SUP) denunciol! 
o uso de drogas para sedar aos 
inmigrantes, o oferecimento de 
créditos aos paises acolledores 
e mesmo o contáxio de enfermi
dades tropicais por falla de me
didas preventivas dos militares 
que os acompañaron na opera-
ción de expulsión. , 

O pasado 25 de Xuño o Ministé
rio do Interior confirmaba a ex
pulsión de 103 inmigrantes 
nunha operación ateigada de 
denúncias por presuntas actua
ció ns ilegais. O dirixente do 
SUP José Manuel Sánchez acu
saba ás autoridades de empre
gar sedantes para evitar liortas 
entre os inmigrantes, _denun
ciando ao tempo as ameazas 
que pesan sobre os policias que 
participaron na devandita opera
ción. Ademais, o dirixente do 
sindicato indicou que os inmi
grantes non foran deportados 
aos seus paises de orixe, senón 

que foran -abandoados en Ca,. 
merún, Malí e Senegal, prévio 
soborno económico das autori
dades españolas, que negocia
ban ·en dólares as cóntias dos 
posíbeis créditos. 

Diante destas acusacións, o 
presidente do governo, José 
María Aznar, explicou os feitos 
cunha frase contundente: "ha
bia un problema e solventouse". 
lsto reflicte a política de conten
ción deseñada pola Unión Euro
pea e que o estado español se 
encarrega de poñer en práctica. 
Pero para poder desenvolver 
con' eficácia ·este papel de xen
d arme de Europa, o governo 
atópase co problema das coló-

. nias africanas, Ceuta e Melilla. 
Para -OS inmigrantes son unha 
porta de entrada doada e para 
as autoridades españolas unha 
fonte constante de conflitos que 
pon en entredito a sua capaci
dade de actuación como estado 
tapón frente ao "perigo africa
no"_ lsto leva a cuestionarse du
rante canto tempo máis permiti
rá Europa que España manteña 
as suas colónias, senda estas 
unha das principais portas de 
acceso dunha inmigración cada 
vez máis masiva. 

Por outra banda está a eficácia 
real das políticas de repratria-

ción, o oferecimento de com
pensacións económicas a ter
ceiros paises para que sexan 
estos os encarregados de ac
tuar como filtros, coma no caso 
de Marrocos· e o oferecimento 
de créditos FAD para os paises 
acolledores. 

As causas da emigración radi
can nos problemas económicos 
que atravesa Africa. Problemas 
que a sua _vez ocasionan confli
tos sociais que son a raiz da 
maioria dos enfrontamentos ét
nicos. Estas circunstáncias son, 

-segundo o Anuario -do C/P 
1996, no que se estudian as rai
ces dos conflitos armados, as 
que provocan que cada vez ha
xa "máis refuxiados e despraza
dos no mundo, crises alimentá
rias e medioambientais". Por iso 
non parecen ser a expulsión, as 
poi íticas de contención ou os 
créditos de desenvolvemento 
os que vaian a solventar un pro
blema global que afecta aos 
paises do Sur, que son en últi
ma instáncia os que financian 
co pago dos intereses dos prés
tamos que reciben o desenvol
vemento dos paises do Norte, 
manténdose nunha situación de 
constante dependéncia e repro
ducindo situacións que abrigan 
aos seus habitantes a optar pa
la emigración.+ 

V CENTENARIO DA UNIVERSIÚADE 
DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
SETEMBRO 1995 -- SETEMBRO 1996 

Algunhas actividades do V Centenario dende Xullo ata Setembro de 1996 

13111111pptj 
- Congreso sobre Universidade na Torre de Babel 
- Second Spanish Meeting on Game Theory. Game in Political Science 
- III Internacional Symposium on Biodeterioration and Biodegradation 
- Conferencia Europea sobre o Acceso ós Estudios Superiores 
- XXI Congreso da Sociedade Europea de Anatomistas Veterinarios 
- Problemas actuais do Dereito Penal 
- IV Congreso Ibérico de f'._arasitoloxía 

11Blt11tiPWI 
- Vil Congreso Internacional da Federación Int~rnacional 
·de Epidemoloxía Psiquiátrica 

JilliU@iipm 
- Sesións sobre Cinema Galego 
- Congreso Internacional "Binary Stars, Two Centuries Later" 
- I Congres9 Hispano-Portugués de Derefro Penal . 
- II Asamblea Xeral do Grupo Compostela de Universidac_les 
- Internation~ Conference on Electrical Machines 
- European Research Conferences: Cheminal Reactions, and Physícal 

Processes ín.Compartmentalized Systems · 
- Encontro para o Doutoramento Europeo 
- I Congreso Europeo de Aerobioloxía 
- A Língua Galega, Historia e Actualidade 
- New Horizons of Organic Chemistry in Biomedecine 
- Congreso da Sociedade Española de Medicina Interna 
- VII Congreso Ibérico de Entomoloxía 
- Encontro Internacional: Programa Erasmus e Tempus. Educador Social en Europa 
- A Fenomenoloxía e as Ciencias Humanas 
- XXVI Reunión Nacional de Asociación Española de Pediatría 
- V Congreso Internacional da I.S.U.S (International Society for 

Utilitarian Studies) 
- Acto de Clausura. 
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PODERES MUN DIAIS. PROBLEMAS LOCAIS 

* B.C. 

Morren dous presOs kurdos 
en folga de fame 

Dous presos kurdos· morreron xa a consecuéncia da folga de fame 
que mantiñan xunto con outros 224 nos cárceres de Turquía. Moi
tos outros están ao borde da morte tras do_us meses de folga, men
tres as autoridades penitenciárias turcas debaten sobre a conve
niéncia o non de alimentalos artificialmente contra a sua vontade. 

A folga,· reivindicando mellares coi:idicións penitenciárias, é se
guida a turnos polos aproximadamente 2.500 presos kurdos . 
Outros 226 mantéñena de xeito ininterrumpido. As súas peti-

Cidadán Kurdo. 

cións son tres comidas diárias, mellara 
das condicións sanitárias, que se lles 
permita ler libros e xornais e recibir vi
sitas de familiares unha vez ao mes. 

- O novo governo turco, formado pola 
coalición do Partido do Benestar e o 
partido da Recta Via, prometeu modifi
car a actual lei penitenciária a fin de 
mellorar as condicións dos presos polí
ticos. Os kurdos desconfian das pro
mesas e aseguran que só abandona
rán a folga de fame cando as súas rei
vindicacións estean cumpridas. 

Fóras das prisións, un cento de familia
res dos presos manteñen tamén desde hai 15 días unha folga de 
fame en solidariedade cos reclusos, mentres no distrito de Gazi, 
en Estambul, un grupo de mozos bloquearon várias ruas con ba
rricadas e se enfrontaron a policia turca para esixir a urxente mo
dificación da lei. 

A plataforma de apoio aos presos políticos kurdos teme que o 
governo os deixe morrer e asegura que a masacre seria facil 
mente silenciada, xa que os paises occidentais non teñen ape
nas información real sobre o riúmero de prisioneiros kurdos.• 

lndonésia celebra 
os 20 anos de ocupación de Timor 
O pasado 17 de Xullo cumpríronse 20 anos da "anexión" de Ti
mor Lste a Indonesia, unha data que o governo de lakarta co
memorou cun desfile militar na capital timoresne, Dil i, e con no
vas operacións contra da FRETILIN (Fronte Revolucionária de 
Timor Leste lndependente) e a represión, con dúcias deferidos 
e vários detidos, dun mitin independentista. 

A conmemoración dos 20 anos de ocupación coincidiu co fraca
so da octavo rolda de conversas sobre Timor promovidas pola 
ONU e celebradas en Xenebra a princípios de mes, coa presén
cia de Butros Gali. Nacións Unidas continúa sen recoñecer a 
anexión e considera a Portugal coma o Administrador do territó
rio, pero nunca planteou a adopción de sancións contra lndoné
sia, pésie aos numerosos informes da própria ONU sobre a 
contínua violación dos direitos humanos en Timor. 

Tan só Portugal aproveitou a data para esixir a retirada indoné
sia de Timor, no marco da constitución da Comunidade Lusófo
na, que coincidiu tamén co 20 aniversário da anexión.• 

Fráncia propón dureza e . 
desenvolvimento co problema corso 

O primeiro ministro francés, Alain Juppé, acaba de visitar Cór
cega para tentar expoñer o plan co que o seu governo tenta so
lucionar o conflito do independentismo na illa mediterránea ane
xionada a Fráncia desde 1768. 

A proposta de Juppé, calificada de "cañóns e manteiga" pola 
Frente de Liberación Nacional de Córcega e o Movemento Pola 
Autodeterminación, propón a actuación en duas frontes: a policial 
e a económica. Na sua visita a Córcega Alain Juppé presentou ás 
autoridades da illa o proxecto de criación dunha zona franca con 
amnistia fiscal para os empresários e uns investimentos de 160 
millóns de dólares por parte de Francia e 360 millóns da Unión, 
Europea. Pero advertiu tamén que o estado francés será implacá
bel cos distintos grupos independentistas armados e nese sentido 
anunciou que se reforzará a preséncia policial e militar na illa, 

' 
Coincidindo coa visita do mandatário galo, o FLNC publicou nos 
xornais corsos un manifesto coas suas reivindicacións mínimas: 
recoñecemento da identidade cultural corsa, ·aficilización da sua 
língua, sistema educativo diferenciado, reforzamento da Asam
blea corsa e preservación -da illa fronte aos promotores tl.Jrísti
cos e inmobiliários e un desenvolvemento económico que per
mita rematar coa dependéncia da metrópole. + 
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Tempo de esperanza 
Apesar das terríbeis forzas de oposición 
postas en marcha, ninguén poclia esperar 
que a esperanza nacida o 14 ele Abril ele 
1931, clia da proclamación-da República, 
ia ser posta baixo os pés dos cabalos de 
Atila , que alancaron por Galiza en 1936, 
derrnbando as ilusións e procurando que 
se perdese até o recorclo. 

Pero aqueles que ·se salvaron, simbolica
mente capitaneados se se quer, por Caste
lao, souberon manter acesa a chama demo
crática e ele redención galega, nunha Amé
rica de emigrantes que acolleu con amor 
aos exiliados. Desagradecidos seriamos, e 
torpes, se non soubésernos recoñecer ese 
esforzo que nos pennite ollar o futuro. 

Os exiliados sabían que a sua misión 
principal era estirar os brazos dunha bei
ra a outra do tempo e do Océano, pésie 
á mirada axexante da Ditadura , para lle 
dar ás novas xeracións ele galegas e ga
legas que querian desfacerse do xugo 
militar, a experiéncia e o saber político 

que se acumulara durante décadas e 
crista lizara naqueJ 1931. 

O Dú da Pátria Galega aparece con 
esa denominación nos anos 60 da 
man do nacionalismo de esquer
das, que criaba as suas primei-
ras organiz.acións no 1964. Pe
ro a data do 25 de Xullo co-

mo Dia de Galiza, fora im
plantada con toda a sua 
forza e simbolismo, 
polos homes e as mu
lleres das Irmancla
des da Fala , e des
pois fortecida polas 
xentes clo Partido 

Galeguista. 

Ano tras ano a convocatória medraba. 
Arredor d~ elata xuntábanse en Composte
la , no Mítin das Arengas, os principais diri
xentes do galeguismo e tamén outros polí
ticos republicanos galegas, que ian aderín
dose á celebración. A ·consulta das heme
rotecas permítenos viaxar a aquel tempo, 
que nengunh-.i esponxa de arámio conse
guiu borrar, apesar da teimosa obsesión 
por querer deixar sen pasado ao naciona
lismo galega. O poder quixo apresentalo 
como unha excentricidade radical, preten
denclo roubarlle tamén o nori1e e a obra 
das suas figuras precursor<is, labor polo de
máis imposíbel porque a obra .agorn;.ida 
naqueles anos de bronce, non admite usos 
extraños, e di con palabra clara o camiño 
de liberclade e soberanía que a rnotivaba. 

as páxinas que seguen 
recóllense a11igos e tra

ballos, realizados na
queles anos de 1931 a 

1935, nos que tocia Ga
liza se puxo en pé en 

defensa dos seus di1-eitos, 
plebiscitando un Estatuto 

o 28 ele Xuño de 1936, que 
non chegou a implantarse, 

pero que permitiu que anos 
des.pois se puidese ma.nter xu

. ridicamente , o que xa era ver
dade de feíto: Galiza 

é unha nación 
histórica.• 
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Á direita, caricatura 
de Johán Carballeira. 

Sobre estas liñas, Pardo de 
Cela, figura principal na 

defensa dos direitos históricos 
galegos, decapitado 
polos Reis C~tólicos. 

Abaixo Frei Feixoo, que 
salvagardou no século XVIII os 

valores da cultura galega. 
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O xornalista Johá·n Carballeira, máis ad.iante alcalde 
de Bueu asasíñado polos falanxistas, sauda o 25 de Xullo 

A esperanza galeguista 
no futuro baixo a República 
Xornalista de pruma certeira, galeguista, promotor do 
asociacionismo dos escritores, Johán Carballeira traza 
!!_este artigo publicado en El Pueblo Gallego. o 25 de 
Xullo de 1933, unha semblanza da traxectória do na
cionalismo galego e a esperanza qe agomaba coa R.e-

pública. O estatuto non se plebiscitou aquel Setembi:o 
do 33, como el previa, e tivo que agardar até o 28 de 
Xuño do 1936. Carballeira, eleito alcalde de Bueu nese 
ano, morria asesinado polos sublevados despois de 
sofrir o tormento da incertidume na Illa de San Simón . 

. JO HAN CARBALLEIRA 

Aós clous anos cumpriclos de República , en 
virt~1de do decreto publicado o 27 de Maio 
últiú10 , autorízase a Galiza para plehiscitar 
o Estatuto, aprobado polos Municípios na 
Asamble·a de Deceml;xo de 1932, celebrada 
en Santiago, plebiscito que o Comité Pro
Autonomia acorclou que se levase a efecto 
un domingo do vincleiro mes de Setembro. 

Ben perto ten Galiza a ocasión para ·con
quistar a sua persoalidade, a cuxa procura 
entregou ao longo do tempo, o mellor da 
sua vontade e do seu pensainento. Neste 
Dj_a de Caliza, verclé ele augúrios p1~óprios 
coma nunéa, detenamos un ponto o afán 
cotián rememorando a história dese fe1vor, 
para máis enfe1vorizarse. 

Galeguismo, autonomía, supóo. incrementa
ción dos valores económi os dunha terra 
adurminada no labirinto clunha política cen
tralista, a partir do momento no que o Esta
do espanol, en frase de José Ortega .y Gas
set, "comezou a se sentir particularista:'. Isto 
mrnha orcle. E engaclen clous dos homes 
máis representativos da Galiza, "Nacionalis
mo é afirmación ele toda cousa .nacida mm 
povo: dos seus costumes, das suas a11es , do 
seu idioma" .clixo Xoán Vicente Viqueira, no 
mesmo senso que afirá1a a eséncia do casti
cismo D. Migue_! de Unamuno. 

E Vicente Risco: "A autonomía da Galiza non 
é propriamente un fin, senón un méclio. I\on 
un méclio para o separatismo, para a incle
pencléncia. A autonomía para nós é un mé
clio para _ a total galeguización ele Galiza e 
para a sua incorporación como povo, como 
persoalielaele colectiva e criadora , á cultura 
universal. Queremos criar, non remedar. E é 
precisamente na orele espiitual e cultural que 
non nos resignamos a ser unha província. É · 
asi como faremos uha Es pana grande". 

Ecuménica, rebelde e somnolenta 

Este fervor galeguisfü que madura en Ou
tu bros á cada má.is ubérrimos canto máis 
traidores polí:ticos burlan a boa causa , ten 

· unha ra ice iras profundas , afunel idas n a · 
História , ben· cleterminaclis canelo o espíri ~. 
to galego frol mollacl a no Atlántico, vai 
p erfila rse e sae , polos camiños·máis altos, 
cara _ao mundo con aquela colosal .figura 
do l eresiarca Prisciliano: 

· O povo galego, en teimucla incorpmación 
criadora vai vertebrándose, e no século XII 
é xa unha plenitude universal baixo a mitra 
ele D. Diego Xelmírez, nuclear capitán do 
Esta_<lo e firme guión da catolicidacle galai
ca , E a grande Galiza.ecuménica, cando Eu
ropa se enebra por tocios os cámiños en al
gareira romaria e fé cara Santiago ele Com
póstela , o 1:1áis europeu daquela da España. 

·"Santiago, e abre Espana! ~ , é o auténtico 
berro no que a persoalidae galega se afin
ca . Gal iza está proxectacla con rumores ele 

campás xubilosas e línguas cultas; e un rei 
'·Sábio '', Afonso X, escrebe as su as Canti
gas a Santa Maria en galego. Galiza vigo
rízase formando afiuzadamente o carpo 
dunba cultura, clunha língua, dun espirito. 
Asi chega ao século XV. 

É a .Galiza cla pugna. A Galiza do Marechal 
Parclo de Cela, a época do moví.mento cierno-

. crático dos Irmandiños fronte ao movimento 
unitarista e tiránico dos Re ís Católicos, do 
Ca.relea! Cisperos. A cabeza rebelde ele Pard o 
de C la cae fanacla e con e la, ele vagariño, as 
liberclacles e á persoaliclacle ga legas. MaL-; o 
sángue, canelo cae, é tamén unha c:rntiga que 
xa non e.squece o povo. 

tara 
cisco 

s réb 11 ao s u irmán Fran
:cle Madrid. 

ra no :éculo IX c1racterízase por un in
tenso agromar. un r nas r ga leguisra po
pular. Este mo iment non aparece emba n
cleiracl e n nengunha figura particularmen
te É un pu ro e ancho esperrar cla concién
cia re inal, que te ncle a se concretar, pero 
qu coura a gu rra el inclep nd n ia . 

O frac romántico de Pastor Díaz 

CoITia pola Europ·1 un forte vento orhallado 
clo Romanticismo coa sua caixa de tronos 
axitacla por ítor Hugo coma un Deus. Per
fil ado no seu aristrocrático frac azul, Don 

icomecles Pastor Díaz, embaLxador ele Es
paña en Berlin s inte unha tarde moma a 
saudade da terra , e e:crebe unha poe:ia fi
nísima na desprez:.ida língua do, proletário. · 
galegos. Resurxe o movimento literário co
mo veículo do sentimento rexionali:ta. E 
son ele notar dous feitos ele alto valor: que 
todo escritor, tocio artista elalgunha atego
ria non pode e\·aclirse -ainda que sexa es
poraclicamente- do vence ll o do idioma 

ernáculo: e que o mo,·imento galeguista 
na sua meirancle e altación lende a erguer, 
a redimir o pr letariad . O sentimento do 
galeguismo nCitrese sempre de pura!-i efu
sións demóticas , so iais. Pastor Díai'. coma 
sérn los antes lfonso o áhio, incorrom a 
iíngua galega galega{¡ cu ltura eurorea 

Outravolta sangue 

18 •6, ílores bermellas na histc'>ria galc.:ga. É o 
ano da prim "'ira as 'mhlea "gal guinta'' mag
na, c<.:I ' hrada en Lugc , segui la doutra L:n 
Ponteveclra , precedida dun desemlx1rco noc-

turno haixo ~· consigna 
Desde agora, até o século 
XVIII, Galiza va i tornarse 
aldea; vaise ~squecer ele si 
própria mm soño de tres 
centúriás ba-iXo o-puño ele 
ferro dun unitarismo feroz . 
É unha sesta barroca á do 
espírito galego, un "outo
no fa1to e clourado", como 
designa á époc·a Otero Pe
dra..yo. 

G aleguismo, 

ele "'anta Margarida e Jr
mandiños". Porque hahb 
que co nspirar. E cando 
aparee 111 ~1 gnífi c~1 , nu 
clear a figura de Ant lín 
Far~dcl , qu e l;J ~10 m i
m nto un vivo s nso po
litic . E oulnvolta, agora, 
ca o sangue coma unha 
cantiga inesqu n íbel. o
lis, á fronte das suas tro
pas, sublévase en Carral 
e en Abril daque l ano é 
a.fusilado. 

autonomia, supón 

incrementación 

dos valores 

económicos dunha 

terra adumiñada 

no labirito dunha 
Do berme llo camiño re
vo lucionario , o movi 
m e nto atemp.é ra se e n 

Co século XVIII alboi·exan 
dous hon:~es, rnáis galegas 
canto máis universais: frai 
Benito Xerónimo Feixóo e 
o Pai Sarmiento. Ambos 
sábios ·bieitos remexen 
nas eséncias do espírito 
galego_e outravolta cobra política centralista 

-------------- · canles de sereniclacle e 

Galiza agonia e asoma á/ -------------
lo it a, á pro c ura d a sua 

discorre mm rego literá
rio , puramente intro s
pectivo , que se c hama 

persoaliclacle. Do Pai Sar-
miento, o grande enciclo
peclista , calquer biografía da que con xustiza 
se lle chamou "o primeiro rexionalista gale
go". a sua cela entretiñjl os seus ócios, fóra 
da Galiza, cantarexando coa cítara, tonadas 
ga legas. "fa1 apodrezo porque non podo vol-

d os "precurso res": Ma -
nu e l Murguia, histó ria ; 

. Xoán Manuel Pintos , defensor da língua; os 
.irmáns La Iglesia , uniclacle ele Galiza; con
verxéncia no estuclo dos pi:obemas, funda 
ción da revista Caliza, título ,ao qu e se en
gacl ia o el ~ urziuersal. 



O banquete de Conxo. O 73 

O f rvor rexional cunde, puxante, nunha 
chamada "clemocrácia universitária". Com
poste la é un foco subversivo. Precisamente 
méclia o século cando ten Jugar o famoso 
banqu ete ele Conxo. C s universitários 
sent;,in Ct mesa, convidados, uns cantos 
obreiros. Ali están os poetas Eduardo pon
dal Aurélio Aguirre. Ponclal fai un brínclis 
pola Galiza e pro! tariaclo, ele tal xeito vi
brante e sentido que lle rnsta o clesterro. 

Chega a República do 73. 

Os ga legos celebran reunións en Santiago 
Lugo. Publícase un manifesto. A repúbli

ca federal non rnlla. Era o tempo, como 
afirma t ro Peclray , en que os políticos 
lfüerais e os inxeñeiros e ferrocarrís , e rra
damente , querian soster unha España en 
bloco. T do o contrário ele agora, en que 
ao contacto co mundo cada rexión d sco
bre a su, orixin·1Jiclacl . 

. To derradeiro t' r io do s' culo XIX Alfredo 
Brar1as publi a a sua obra ·'El Regionalismo", 
pronúncia o seu famoso discurso universitá
rio e fúndase o semanário "La Patria Galle
ga" . lurguia , Tarrío, Cabeza de León Casti
ñeiras exca an o :o hán histórico rexional 
e, ao mesmo t mpo, culmina a eclosión re
b lde dos po tas (Curros, Rosalía, Lamas 
Carvajal , Añón). Fúndase a "Liga Galega' na 
Coruña con homes feIVorosos como Lugris 
Freír , ~ alvador Golpe, CalTé Alela o ere. .. 

I 

~/ 

Plumas e verbas 

Son xa os nosos días -1912- cando na-. 
·cen as Irmandades da Fala, na Corniia ta
mén. Capitáns da causa, Lois Porteiro -
carácter político do movimento-, os ir
máns Vilar Ponte, Peña Novo, Xoán Vi
queira , un dos máis outos valores galegas, 
con Victor Saicl Armesto. A Nosa Terra é a 
revista da agrupación, e 
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mmba man, / a oliva na ourraJ', canta civil
mente Cabanillas. 

Sae ao campo das letras, invasora, icono
clasta, a nova xeneración Onternacionalis
mo, mitin, "ismos", algunha categoría, Gale
guidade). Son Manuel Antonio , Amado Car
ballo, Rafael Dieste, Masicle, Montes, Otero 
Espasa'ndin, Santiso Girón, Ferhánclez Ma-

Partido 

zas, Cebreiro, Torres, Vi
da! Martínez, Magariiios 
· egrero, Xesus Bal , 

Álvaro ele las Casas, Plá
cido Castro, . González 
del V:ille Álvaro Xil, Ro-

hai que destacar aqui no
rnes tan batalladores co
mo Xaime Quintanilla , 
. úiiez Bua, Vítor Casas, 
Casal, etc ... Simultanea
mente fórmase en Ou
rense o grupo "I\ós" cos 
cated ráticos Losada Dié
guez, Risco, Ramón Ote
ro, Castelao , Cuevillas, 
Xacinto Santiago. O gru
po e unha revista ele 
igual denominación. 
(Cu ltura, galeguismo, 
univer.saliclade) . 

Galeguista encarreira 

e dirixe o rumo 

xerius, etc ... 

Cos profesores Cotarelo 
e Cabeza de León, da 
Univer's idade, Filgueira 
Valvercle, Bauza J?rey, 
Lois Tobio, Sebastián 
González e Martínez Ló
pez fundan o Seminário 
de Estudos Galegas. Co 

seguro da grand~ 

reconquista galega 

inalemos o ano 1918 co-
mo unha hora estremecida de actividades: a 
campaña eleitoral ele Poneiro; a asemblea ele 
Lugo, de tanta trascendéncia, onde se cliron 
cita toda a intelectualidade e a cicladania da 
Galiza. E chega a Ditadura. 1923. Surxe o 
primeiro grande xornal galeguista, Galicia, 
que dirixe Valentin Paz Andrade. O hercio lí
rico e rebelde é novamente pilotado por Ra
món Cabanillas e Victoriano Taibo. "A fouce 

grupo '·Nós", o Seminário 
recolle a tradición cultu

ral de Ponclal , de Mmguia, de Casto Sampe
clro, de Macías, ele Maitínez Salazar, de Ló
pez Ferreiro. Nunca, como agora, Galiza se 
asoma ao mundo (Unha presa de profesores 
mozos traballa nas diversas discipUnas: 
Prehistória, História, Arqueoloxia , Ciéncias. 
Son Cuevillas, Fuentes Canal, Fráguas, Lois 
Iglésias, Arias Sanjutjo, Par.ga Pon_dal, etc ... ) 

Todo. este período é de grande reacción 
gaJeguista. Os emigrados de Américá fun
dan revistas e xornais onde se fai labaracla 
cívica a emoción da terra. (Alonso Ríos , 
Suárez Picallo , Elíseo Pulpeiro, XÍllio Si
güenza, Blanco Amor, Lanza,. .. ). Sucéclen
se as campañas que fan Basilio Álvarez e 
Portela Valladares, en nome dun agrarismo 
rJnxiclo de impulsiva galeguidade. 

Peña ovo e Blanco Torres, escreben as me
llares páxinas polémicas, contra os füesteus. 
Anrón Vilar Ponte non cansa de petar nas 
po11as do corazón galego. Castelao escrebe a 
diário, coa sua sinatma de norário maior da 
a11e rexional, a história social máis punxente 
de Galiza. Po11ela Valladares ergue por Gali
za El Pueblo Gallego con aquelas palabras: 
'TERRA: que as tuas cinco letras sexan coma 
cinco fetTos infamantes para a nasa fronte o 
clia que te escarnecésemos ou te neg:íse
mos". Os xomais en fin ele Vigo, Ourense, 
A Coruña se conxestionan ele prosa galega. 

O grupo dos novos universitários (Carballo 
Calero Lois , Femfoclez del Riego , Álvaro 
Cunqueiro, etc. .. ) carga con cálidos ventas 
europeus o fervor galeguista que alenta 
con máis anchos pulmóns na República . 

O Partido Galeguista - Bóveda , Basanta , 
Álvarez Gallego, Castelao, Paz Anclracle, Pi
callo (1iiez Bu.a, Otero Peclrayo- extraor
dinariamente, encarreira e dirixe o rumo 
seguro da grande reconquista galega. O 4 
de Xuño do 1931, aprobación clun proxec
to estatutário na Coruña. En Decembro do 
1932, asemblea ele Municipios en S;.intiago, 
con Estatuto definitivamente . aprobado. O 
27 ele Maio último, decreto autorizando a 
celebración do plebiscito. O próxü110 mes 
ele Setembro a consulra popular. 

"España -clixo ao chegar a República Ra
hel Diesre- ten que dar unha grande res
posta :ís perguntas vivas cl;:i histórb pre
se-nte. Coido que a salvación vir~1 clo pttlo 
autonomista das rexións. A desintegración 
-p.rovisória- fara m:íis intrépida e efi
ciente í-l política ele cada comarca·· E a voz 
rnáis clara e fiel a Galiza, a clo Partid o cita'
clo , resume e procbma tocia a tradición e. o 
futuro da galeguiclacle con esta cleclar~1Ción 
ele princípios el< .scu programa: 

"G~lliza, uniclade culrural. Galiza, povo au
tónoff10 Galiza, comuniclade cooper~triv~l. 
Ga liza, célula de uniYersalicbcle .. + 

ANOSA TERRA 
N' 736. 25. xuu.o • 1996 

Eduardo Pondal, 
no banquete dé Conxo selou co 
seu brindis a alianza de Galiza 
e as clases pupulares. 

A Asemblea Nacionalista de 
Monforte marca un fito na 
restauración do nacionalismo 
político. Abaixo, Xoán Vicente 
Viqueira, teórico do 
nacionalismo galego e figura 
frustrada pola morte ceda. 
Á esquerda debuxo de 
Castelao datado en 1938, 
relativo ao Mitin das Arengas. 
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Vítor Casas, director de A Nosa 
Terra en 1936 

e figura principal na ponla 
esquerda do PG. 

Á direita papeleta da Frente 
Popular nas eleicións de 

Febreiro do ~6, cos candidatos 
galeguistas. · 

4 

Un editorial de A Nasa Terra fixa no 1931 
a posición dos nacionalistas ante o Parlaménto republicano 

-

A Constitución ante 
o problema das nacionalidades 
ANOSATERRA 

Estamos novame nre clianre clun Día el e G~1 -
ii za q ue este ano amó strase nos revestido 
cluns caracte res que até ago ra no n tivera. 

Coincide co funcioname nto da Asambre ia 
Constituinte el e o nde sairá n a nov~1 lei est~1-
tal ·e as au tono mías rexio nais. Decimos sa i
rán porqu e te rnos confü~n;za en qu e ollacla 
a realiclacl e da vicia hesp~1nola e as cl e mos
tració ns fe itas po r casi tocbs as nacionali
cl;Jcl es hi spá ni cas no se nso el e conqu e rir 
agora a su a auto no mía p arécenos que o 
bon senso impo nernse nos ho mes que es
tán chamados a facer a nova Constitució n, 
e os probre mas rexio nais ficarán reso ltos 
en aras da maio r e fi cácia para o Estado 
hespañol e da necesiclacle ele no n perde r 
esta ocasión ele construir unha Hesp ai'ia le
gal e verclacleira , funda.me ntada nas I}atu
rais n acionaliclacle s que a constituien pe r
fe itame nte libres e federadas. Si asi no n fo
se nó n te ria a Re pühlica a eficácia pró pria 
cl o mo me nto e cl efrauclaria as espran zas 
q ue nel::t te nen depositados os povos pe
ninsuares. Aciemáis de que seria ele funes
tos re sultados para a Re pública e para a 
mesma Hespana no n cle ixar agora definiti
vamente a rranxaclo este problema que é o 
rn a is importante el e c .111tos actualme nte es
tán plantexaclos. De pend e dese fe íto o que 
a Hespaña sexa o que debe ser, un Estado 
g rande , e urope u e moderno, q ue cumpra a -
sua misión histórica ou que continue polos 
mesmos vie iros trabucados e el e resultados 
tan clesastroi"l©S dos te mpos da clesapareci
cla monarquia centralista . 

Hespai'ia non po de , senón é suiciclánclose, 
cl esaproveitai- esta ho ra histó ri ca para re
construirse clebiclame nte, con arregro-á su a 
constitución natural e verdacleira. E se 
Hespaña seguiri o carniño trabucado , Ga li
za que quer vivir, que are la se r libre e uni
versalizarse , teria que o rie nta r a sua vicia 

-cl e ica hourizontes ma is amplos sa lvá nclo.~e 
cl o naufráx io incl efectíb~ I d o Estado Hes
pañol. Esta é a verclacle urxente cl o mo-
me nto actual. · 

O s gale~os no n negamos a nosa colabo -

r~~~~--,~~~~~~~~~=~~~~~._Ea ..... ~,~~~~~ 

g! · ·. CIR.CUNSCnfPCION DE PONTEVEDt~A a 

j CÁNDIDA TUP. A~-ÜEL FRENTE PO- !1 

I PULAf~ DE íZQUIERDP S :! 
1 

1 ' 

1\Jfonso l{odríguez Castelao 
Bibiano F ernánd ez Osorio ,.rafah · 1 : . 

1 ' 1: Antonino Bilb a túa Zubeldia. 
Adi=iano Ron1.ei·o Ca ch.inero 
Celestino Poza Cobas 

1 
1 
¡ · 
¡ 

i 
Amando Guia nce Pan1pín 

! Aleja·qdro \ Tiana Esperón 

¡· ,;~ Antonio Alonso Ríos ,1 ~ Ignacio Seoane Fernández ~ 

~-~~~~l!:_~.i~~.i~~-V~!.~~~: v~~e~r-d.e~R-e_y •. 1~~~~-u~-.~Lww.•: ¡ 

rac ió n p ara facer u nha Hes pana nova , 
mais s i Hespaña q ue"r perderse os gale
gos salvarem os a Gal icia con tra tocio e 
cont ra tocios. 

:--;o Dia ele Ga licb do anó 1931 , no q ue es
tá ventil ándose o porvir ela nosa te rra . A 
e moción que semp re sent irnos no cl ia da 
nosa fes ta nacio na l te n ele axiganrarse ele 
xeito extraordinário polo decisivas q ue son 
as ho ras actu a is e tamé n pob responsah ili
dacle q ue os nac io na lisras te rnos con tra iclo 
coa Terra. 

Fumos nós q ue n creamos o amhe nte ga le
guista que hoxe respírase na Ga li za . .\lós 
fumos. qu e n max ina mos e e stru ctura mos 
unha Galiza nova e libre Por iso agora que 
a nosa icle ia patrió tica po de ácacla r pos ihi
liclacles el e fe íto o n oso corazón brinca 

m:.lis emo cio nad o que nunca e re mos anre 
os olios , con tocia a su:.1. crude za . a n: spo n
sahiliclade da labor realizada e da nosa ac
tuación futura . 

Dias de loita . de pn~ocupaciém e de trab~1 -
llo intenso , e . poida que tarnén de rerigo, 
avicíñanse para nós. 

:\este día renovamos o ,· urnrnerHo fe ito 
clianle do altar cb >.ai Terra di'ipóndono -. 
rexamence, patriot icamente , a chegar onde 
sexa necesú rio para o llarn10-. realizado o 
noso pens~1111ento plasmado nunlw ~tliza 
libre pa.ra o que no n podemos n 'gar n in
gunha crás de sacri fíc ios. 

Pola sa lvación da nosa P:.ítri a xun: mos ho 
xe cumpri r cos de be res qu e.: as ci rcunst:.í n
cias nos impoña n. + 

Bóveda non pertence á Historia senón á Tr~dición, 
. . -

en arume de Lenda. Bóveda terá de-ser nun mañán 
próximo ou lonxano, a bandeira da nosa Redención. 

CASTEIAO. 

Alba de Groria 
25 de Xullo de 1947 
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Otero Pedrayo e C~stelao, 
deputados galegos nas Cortes 

Republicanas constituintes, 
durante unha visita a 

Barcelona, foran recibidos 
polas autoridades da 

Generalitat. 

6 

Que s~ria de qaliza 
se · os galeguista_s non loitáramos? 
RAMON .OTERO PEDRAYp 

Este Dia de Caliza, para nós fermosp e le
do, se non pode demarcar na fermosura e 
na· ledícia. Encol das campias ver<lecentes 
e das mas das nosas cidades pasan as ba
deladas da festa. Povoanse de xentes os 
vellos camiños das ·pelerinaxes. e unha 
emoción galega rube do fondo da alma. 

. Esa emoción que esperta a lembranza vi
vente dos mortos amados e das xenera
cións que labouraron a Terrá, traballaron a 
língua , confiaron unhas ás outras a lampa
da' acesa da galeguidade. 

Hoxe cando no ámpido sagro de Compos
tela resoan todas as cantigas da montana e 
da beiramar, cando a !1istoria e a paisaxe, 
as grandes arelanzas e as cousiñas humil
des e cotiáns adequiren a categoría .de be
lidos e parladoiros símbolos, a nosa festa 
debe ser ele p az e de amor. Para todos. In
cruso para os desleigados e para os indi
fr~ntes. Pois a nosa xeñerosa alegria de ga
legos ten direito a pensar que a inda neles 
vive baixo a cinza da ind.iferéncia un pou
co de fogo do esprito. 

Mais mañán a loita ha comenzar de novo , 
con rnáis pulo, sen folgo. ;,Que seria de 
Galiza se os .galeguistas non loitáramos? 

Seria o que queren os inimigos da Galiza a 

esa grea amorfa, mol, indiferente clixestiva 
e vexetativa dos vencidos. Seria un probe 
montón de províncias hespañolas con ca
rro monifates ao frente e a comédia da vi
cia oficial desenrolanclo unhas parcas ce
nas sobor do telón griseiro da terra escra
va. Seria un refugallo da história unha pai
saxe de ruinas a vergoña do histrión, o 
roncar do porco na palla ou a farsa no ca
sinete vilego. Coido que estas cluas cierra-

deiras compara.nzas pódense reducir a un
ha: a de,rracleira, para lle facer un pouco 
de honor aos porcos. 

Namentras os galeguistas Joiten babera po
lo menos unha esperanza da Galiza .. o 
Dia da Terra o noso primeiro deber ten de 
ser a gr~ve determinación de loitar e ·n 
máis forza. E esa forza non ven aos gale
gt1isras s nón do fondo· do s u esprito, das 
eséncias da alma galega. 

Pois ela, en todo tempo ivente ainda que 
ás veces semelle ·1durminada , inspira as ar -
lanzas gal gt.1istas con:e uentes on si m s
mas por rilx1 das circunstáncias dos t mpos. 

Se algunha vegada o Galeguismo poidera 
adequerir unha forma contrária ao s r da 
Galiza , a responsabilidad do seu futur . 
esa seria apenas a tradución en galego dun 
partido central. • 

Cada Festa do Apóstolo, cada Dia da Gali ia 
ha oferecere a paz a todos os galegos de 
boa ontade; ha de fortecer a Jahoura da re
dención do eido contra todo e contra t0<.los. 
Co sentimento sereo da xustiza da erda
de. Coa .seguranza posta na nosa eneración. 

Terra _'osa. • 

A NOSrt Tr:RRA, 25 Xullo, 1935 
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Castelao e Bóveda fór~n desterrados a Cádiz e Badaxoz 
durante o Biénio Negro. A dereita tentaba evitar o me
dre do nacionalismo e pegaba forte sobre as duas figu
ras principais. Bóveda, secretário de organiZación do 

Partido Galeguista, escrebia nas p~as de A Nosa Te
rra do 25 de Xullo do 1935 arengando desde aquel exí
lio. Un ano despois, o 17 de. Agosto de 1936, era fuSlla
do na· Caeiia, despois dun Consello de 'Guetra ·1ni:ame. -· 

'"", ;·:. 

ALEXANDRE BOVEDA 

Irnos a celebrar . un novo Día-· de · Galici-a .·- -: 
Unha nova Festa da nosa Tefra .... que non 
pode se~ este ano de ·xúbilo'e de-Jedícia, 
porque enriba da nosa Pátria seguen baten
do como endexamais a incomprensión~ ó 
aldraxe, a prererición, a desigualdade, a in
xustiza ... 

Recibo o encárrego de escribir unhas liñas 
cando me dispoño a sair·para Galiza. Que
ro estar aló o 25 de Xullo. Ese día atraime 
con forza irresistíbel. Sería para min gran
de mágoa non poder cumprir a prof!lesa 
que hai un ano fixemos de nosxuntar nes
ta data na Praza da Quintana para un novo 
Mitin das Arengas. 

Si.J:ito, irmáns , máis desexos que nunca de 
pronunciar a milla. Quero que todos escoi
tedes as míñas verbas ateigadas de espran
za. Quero que seipades todos que no des
terro a que os nosos inimígos nos conde
naron medrou a miña fé. A miña arenga 
sera eso: verbas de fé e esperanza no futu
ro da Galiza, verbas de fé e espranza do 
Trunfo da nosa Causa. 

o camiño que nos trazamos, hai moit4s 

que dar; haberá que bolinear moltas vega
das. Máis, que ninguén perda a sua fe, que 
ninguén abandone a esperanza de chegar 
a termo. As voltas do Gamiño poden seme
llar retrucesos, mais son pasos adiante que 
ninguén terá forza dabondo. para nos obli
gare a desandar. 

A nao do futuro galego en que nos em
barcou o noso amor á Terra, empulada 
polo noso fervor patriótico e pola nosa fir
me decisión, chegará felizmente, pese a 
todas as treboadas. Chegará, porque rema 
nela a nosa esperanza, inflan as suas velas 
os nosos azos redobrados a cada dificulta
de, e vai de timonel a nosa fe conscente 
do seu deber. 

1 

Que todos os bós galegos fagamos nesta 
data promesa firme de ·o cumplir sen des
maios. Que esta data da nosa Festa· Gran
de, sexa aproveitada para anovar o noso _ 
sagro compromiso coa Terra. Que a sua 
Causa acade nestes intres de angúria no
vos e esforzados valedores ... 

¡E todos a traballar con redobrados azos! 
Que ninguén poderá disputamos o trunfo 
é noso e da Terra será o Futuro. 

dificuldades que vencer; hai moitos rode.os ¡Azos e adiante, Irm?ns ... ! + 

Iniciativas para erguer este País 
Acude ás 12 da mañá á Manifestación na Alameda de Santiago 

BLOQUE DCIOllAUSTA Gii.EGO 

ANOSATERRA 
N' 736 • 25 • xuu.o. 1996 

"""t:t. ,.~.~- .. .-- "" 
~ . - ..... --··!' 

Alexandre Bóveda, 
vercladeiro motor do Estatuto e 
do pensamenta económico 
galeguista. 
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Debu.xo de .Seoane para a 
edición americana de 

Queixum~s do Pinos de 
·Eduardo Pondal. 

/ . 

ODIA DA PATRIA 
8 ~rJ· · ~rJDDBrJ 0~ .mu~wmuu~rJ 

GIQsárlD, e11- .:t~.~Pós ·. 
d6 ~iCiblláh~'~ó··'gaiego 
FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO mo castelán, J,-orkr vi_olación doii senti-

• ment'os nacionái~. -Galiza é asoba,llacla po
.Tén razón Otero Pedrayo: Os ir{strumen-7 los Reis Católicos que : matan a Pardo ele 
tos céltigos teñen ele fe;-ro as cordas. Dó Cela a traicióff coas liberclacl es galega~. 
ferro honrado e forre capaz clas sonoricla- Felipe II abate o branca estanda rte ele Ara-
cles máis cordialmente íntimas e sutís. gón coa ex~cucióf.1 do ·eu xustiza maior, 
Celtismo igual a eséncia ele Galiza: A Se- Xohán de fanuza. Caste la, a libertúria ele 
rea clo orte dOldle a Pastor. Díaz a Jira · Villalar, crucifilbc:,h ·polo despotismo el e 
malencónka que agarclab~1 vagamente. 
Ponclal fíxoa esperanza e fé, fronte ao 
mar, na costa brava tanxéncloa cun halo 
de mistério e perpetuidacle. Payo Gómez 
Charino e Martín Codax traen ao ·seu es-
prito ~1s ondas mariñas carregaclas .ele 
e mocións e ele inqueclanzas. Os cleuses 
müolóxicos teiman povoar un bosque e 
unha campit'ia - alma celta de Galiza. A 
Atlánticla sugalacla , símbolo da nosa c~vili
zación , escurecicla poi-o romanismo. Pero 
o vento d o espírito sopra onde quer ... e 
onclequeira. Un elia chegará polos ;Ú·es ao 
lombo da besta lírica, isa féliz idea do 
AtJantismo, porque nós xa sabemos onde 
está a Atlánticla asuJagacla Vicente Risco: 
a Atlántida está no vento. 

lnconsisténcia 
no imperialismo castelán 

Desde os tempos primitivos pertence Espa
ña á esfera clá cultura africana. Sálvase Ca
taluñ::i e sálvase Galiza. Con ise espríito 
árido e selvático , constitúese o, imperialis-

Carlos V. Catalu1'i.a ·e ~tincla Andalucía alx1 -
fadas polo Goherno ele Felipe I . O Esta
do in:1.perialista asi constituíclo foi levando 
a Hespa·n~ cóma conxunto no interior e 
no ext rior, cainclo continuamente. A obra 
escomenzach polos Reis Católicos qt_1ixo 
solidificala a Constitución ele Cádiz, p ro 
mii _axina isa fic ión política que se manti
ña pola forza, haba ele cuartearse, briga
da polas realidades cla Xeografia e da His
tória, encarnadas no xeito das nacionalicla
cles ibéricas. A inconsisténcia do imperia
lismo castelán amosouse na sua médula 
política e máis ;iincla no seu cerne cultu
ial. Hoxe , pese a tocios os esforzos, non é 
posíbel manter na Ihéria a uniformiclade 
política nen a hexemonia cultural. O Esta
do centralista tamén fracasou na interpre
tación inaxeitada que lle deron os seus in
teleituais máis representativos. 

Keyserling clixo que, tal vegada para a 
Hespaña ele hoxe en día sexa o inmorre
doiro español l)namuno, unha rémora e , 
en troques, o_ europeu Ortega o camiño 
·m á is próxiuiq--p~ra a salvación , porque 
Hespaña .r~n que se modernizar primei
ramente ad~r"ptá ndo:e pola sua_ banda ªº 
estado ecui11énico en formación. Pero nen 
Ortega, castelán, nen Un amuno, basco 
quererán enclexamáis comprender a autén
tica o rganización ele Hespaña integrada na 
teoría das nacionalidades. E sen embargo 
o cenhalismo xa non tén creto na concén
cia moderna e o espírito de GaJiza refaise 
e a ialma de Cataluña vive e o alento ele 
Basconia espállase, a pesar de tocios os es
forzos e de-tocias as audácias. 

O snobismo contra Galiza 

Pra chegar a un fino coñecirnento ·sobre a 
eséncia dun 1°)aís ou cultura, compre a in
dagación non somentes do feito histórico, 
senón faníén da influéncia do feito subhis
tórico, "clo Culto'' "do Mito''. A entra.na do 
futuro galego , tén ele estar asentada nos 
seü · mitos , na~ suas crenzas, na esénc ia ele 
Galiza. Por iso os poetas se apertaron á 
saudade éla ,cantiga popular, amaron as ar
tes e as lendas do povo esquecido; por iso 

. aos povos non os moveron e nclexarnais 
máis que o~ poetas , e a nosa Pátria afervo
adamente poética, nutríndose de mitos vai 
a construir na sua xuventude a primeira 

· escadeira do po1vir. 

Frente a iste querido afán ele Galiza, a iste 
xeito de revolución a pro! da tradición na
cional galega asiñ.ada polos poetas; deliñase 
unha corrente ele repudiación, unha corren
te ele "snobismo" degradante e perniciosa. 

Na nosa Terra o snobismo prendeu nos se
ñoritos vilegos, tributários por imitación ele 
tocios os oropeis exóticos. Prendeu na 
chusma pseudo ari~tocrát i ca e na piltrafa 
académica dos nosos centros ele Ensino. 

Dí Fránz Werfel que todo "snob" traicioa 
a sua ascendénda e descendéncia . . Que 
tocio "snob:' nega a sua verclacleira Pá tria. 
Que tocio ·snob" vive en estado ele per
manente ·su icídio. Emporiso o snobismo 
representa un virus infeccioso, un axente 

patóxeno, un parásito da alma clo espri
to que óclia mortalmente u tocio aquel 
que descansa firmern nte no seu própro 
mundo e en si mesmo. · 

O snobismo aliad co e<1ciquismo gr ,·eir 
e hosril ;l spiritualiclacle , esr;ln rracanclo ele 
matar o espírito ele Gal iza . 

Estampa de nación 

nha nacionali<.Jacll' (: un pobo afin ·a clo 
nunha te rra , é un grupo ele homes xungui
cl os e ntre eles, xunguiclos coa Lerrn da qul' 
son el nos colectiv:Jmenre e que trahallan 

n com un por un conxunro de 'encell s 
naturais, naclos e1~1 con1uniclacl , ele o rixen 
e cla convivéncia no terreo ... Galiz·1 (: a.i.,i 
unha naci ' n con fala ele :eu, con 11i< .. toria , 
con costumes e con rraclicións. asentada 
nunh::i rexión xeogr:ífica autónoma e defi
nida por un feito diferencial. 

en embargo a estampa vihracloin.1 da na
cionalidad galega, atópase esterilizada 
pola forza el Madrid. A enerxia criadora, 
conscenre do seu fin do povo, est:í con
centrada nun grupo de inteleituais qu , en 

alenre loita e. tá medrando cada vegact1 
máis , até que conquira ser a forza abonclo
sa pra esborrallar as cacleas que teñen ro
lleito o corpo da nación. 

Vivéncia do dilema hamletiano de ser ou 
non ser. Para conservar iva a Estampa de 
Galiza compr el cidirse poi-o senso afir
mati\ o. 

Ou afundirse no Carybclis da rnorte ou ru
bir ao , eyla da eterniclade . 

·on cabe o te imar conciliar ambos térmos: 
compoñenc.la política , acomodo superfi -ial. 

Compre acollerse a un dos dou:-. térmo.i., , 
r pueliar o outr : aititude valente. 'Xtrc.:mi:->
ta, heroica. única ca pa7. ck nos sa l\·ar. 

Prosa, poesia e arte 

As xencración~ novas trzihallan 1 ·diciosa
mente na rnacéria galega. Desde o 25 el · 
Xullo do 1933 f rveu en e~cum~1 ele produ
cións :.i nosa cultura nacional. tero Peclra 
yo puhlicóu un "Ensayo histórico ~ohr' la 
Cultura Gallega ". Vicente Risco cléu a lu% 
"Mittel-europa ··. 

A un novo poeta alcanza o utr , e cando 
ainda vibra no ambente un eco, (~·gu se 
inédita e fresca outra voz. Tal ' hox o ca
so. Aínda non rem:.w.rron cJe lerse "Fírgo 
as '', ele Luis Acuña e "Con Prisma Azul", el e 
Parente , e xa danzan amorosa mente os 
versos en '.'Codeseira'' ele Crecente Vega, 
e n "Behecleira"' ele Delgado Gurriarán i en 
"Antre clous séculos" ele Álvarez Limeses. 

"O arte é o arte, porque non é a ·arureza"", 
decía Goethe. E Colmeiro expón con eno1'
me éxito en Barcelona, e Souto é pensiona
do en Italia, e Laxeiro revélase coma pintor 
na sua primeira Exposición ele Sant-Iago. 

Cor Corclium: O poeta Shelley g ust-1ba el 
pasear coa ''Divina'. Co media" entornada 
nunha mán polo de ambu l ~itório cl:..t Cate
dral ele Milán. Paseemos, asimesmo , nós 
arreciar do ~sprito, namentras pasamos as 
follas clo noso fervor , oferendaclo en arr~1s 
cla própia cultura nacional.+ 

EL Pch'i3LO GALLh'Co. 25 de Xul_lo, 1934 
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Os mártires do 36 
COLECCION A NOSA HISTORIA ff!! 7 

T;ece biografias de outras tantas víti
mas da subl~~ación militar do 18 de 
Xullo. Galeguistas, sindicalistas; so

cialistas, comunistas, alcaldes e governa
dores eleitos democráticamente ... un 
percorrido polo drama que supuxo para 
Galiza a quebra da esperan~ nacida da 
República e do Estatuto do 36. Lembran
do aquela frase d~ Castelao, "Moitas ve
ces os mártires crean mundos que os he
rois nin tansiquera son capaces de 
concebir. E na miña Terra complirase a 
vontade dos mártires". 

Complétase· a colección 
de A Nos.a Hlstórla Infantil 
de Pepe Carreiro 

Á VENDA OS NÚMEROS 19, OS GALEGOS DO 36 

.. E 20, OS GALEGOS DE HOXE. 
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O fARDEL DA MEM~RIA 

Vida, palxón e morle 

de Alexandre Bóveda 

Xl:RARDO ÁLVAREZ GALLEGO 

Prólogos de 
Xosé Sesto e Alfonso Álvarez Cáccamo 

biografia apaixoada e obxectiva dun 
dtrixente dave do nacionalismo ga
ego na República. A 60 anos do fu

silamento de Alexandre Bóveda, recupéra
se un texto, escrito con pulso espléndido 
por un xornalista que viviu de ~erca o Con
sello de Guerra de Bóveda, e que el mesmo 
tlvo que fuxir para morrer no exfüo. 

Colección 
IN IÓ IS I IO IS I IG IA IL IE IG IO I S I 

O pobo oculto 

Pobreza e 
acción social en gallcla 

RAMON MUÑIZ DE LAS CUEVAS 

amón Muñiz propón neste libro pro
postas sociais imediatas para aqueta 

robeza relacionada coas desigual
dades coas desi
gualdades socais 
que xera o siste
ma capitalista. É 
unha aposa por 
aqueles que son 
expulsados do 
proceso 
productivo, por ~ 

innecesario na 
implacábel 16-
xica capitalis
ta da compe
titividade de 
·acadara 
maior pro

d':ltividade posíbel, . in-
crementada agora con meios tecnoló

xicos substitutos da man de obra. 

1. 



1 
ODIA DA PÁTRIA 
~r:J ~r:JDDBr.:3 l!J~ 11111~l!lUll!D~~ 11 

Retrato-da cólóniZaCión ~ 
ANTÓN VILAR PONTE 

Nen econó1-Í1ica nen cultu
ralmente clébelle nada Ga
liza a Hespaña , ou ao Es
tado hespañol. 

Impúxoselle o sacrificio de 
entrar na uniclade nacional, 
despois de tela castigada 
coa privación do voto en 
Cortes e logo de aforcar -
tras vencelo a traición- na 
Frouseira ao mariscal Par
do de Cela, un dos nobres 
galegos que tomaron parti
do por doña Joana, ou o 
que é o mesmo pola unión 
con Portugal. 

Recompensa claque! sacrifí-
io? Arrincarlle oficialm n

te a língua que é arrincar
lle a alma. Arr dala da Lu
sitania. omerela á bárbara 
doma ele qu fala Zurita . 
Enchela de srra~xeiros in-

estidos d autoridade pa
ra qu cometesen toda eras 
de abusos. Aldraxala levan
do por todo o mundo a 
verba gal go, como sinóni
ma de h me seródio. Cin
co século. de asoballamen
to e escra itude cenrralisra. 

Consecuéncias? O concep
to depresi o para nós que 
perpetuaron en pro ·a e 
verso os millores poetas e 
literatos casreláns de. de o 
século XVI a hoxe. sen se 
deteren sequer ante o ho
nor da muller galega. O 
infundirnos un :-;enso de inferioridade 
que nos lev u á maor das mansedumes e 
a nos a ergoñar moitas eces da nosa 
própria oriundez. E isto é ben explicábel 
se nos decatamos ele que . para nos tra
guer a semellanre estado pri ousenos do 
nos natural instcum nt de expresión 
falánd n s ·un estran qu matou o no
~o próprio dis ·orr r e smor ceu a nosa 
e ncénc:ia e 1-'ctiva. e tal ·eit ue es
crit r s tan r · s como .J erome B rmú-
clez de Castr n s ' culo I tiña qu 
pr ~ga r perdón p r n n sah ·r eser ber 
b n o ·ast !fo. 

Asi 1 go sentíndon s encidos denti;o ele 
nós m sm s chegam s at h xe, fac nclo 
esforzos paru disimulamos o a ·ent natural, 

coidando mellores os ceos con sol que o 
noso gris e chuvoso· concedéndolles maior 
grácia e elegáncia ás mulleres doutras terras 
que ás nosas; finxindo para non parecemos 
paletos que nos gustan as bárbaras festas 
taurinas e que nos entusiasma mais que a 
nosa música a música flamenca , e máis que 
a literatura portuguesa a hespañola. 

Deformados xa por unha cultura allea ·es
qu ncendo os nosos próprios problemas, 
o el mais ven por engádega. 

Trat - usenos e segue tratándosenos coma es
cravos. Galiza non era ele temer. Era un po
v probe habitado por almas rendidas. Un 
povo ch gado 'l tan fondo rebaixamento 
que beixaba e anda a beixar ainda as mans 

dos que o asoballan e éles
prezan. 

O seu pretérito glorioso -
cheo de rebeldías cívicas e 
de feitos ademirábeis- fi
cou esquenciclo, descoñeci
do, porque quen poderian 
lembralos e dívulgalos -os 
mozos estudan tes- de
prendian historias castelás 
onde os nosos valores 
ocultábanse e xeografías 
alleas nas que Galiza mos
trábase como país chuvio
so, probe, ~in releve. 

Tan ruinmente coma Ingla
te1n tratou a Irlanda, ·tratou 
Hespaña a Galiza. Por iso 
dixo o poeta: "Como en Ir
landa, érguere ~anda!" . 

Mais hoxe , no dia da · nosa 
festa maor que evocá as 
glórias pasadas e aguílloa , 
as esperanzas novas, te.mas 
que pensar se Galiza non 
seria outra cousa .de non 
ter entrado na unidade na
cional, mañténclose ceibe 
ou xunta a un Estado máis 
partidario das aventuras 
marítimas robinsionanas 
que das aventuras estepá
rias do Quixote. Enton, pa
las suás rías sen rival, p9la 
sua situación xeográfica, 
hoxe teria de ser un forte 
empório de cultura e rique
za. Dariase entre nós o rit
mo europeu que existe en 
Gibraltar. Ferro! é a Graña , 

· Vigo, Vilagarcia e Marin, 
trocaríanse no máis civilizado do mundo. 

E ainda agora os que afeitos á escravitucle 
non queren como reacción salvadora para 
a sua terra -¡malia. ao rebaixamento alclra
xanre en que se emporcan!- unha sinxela 
autonomía , ¿poden negar qu~ Galiza libre, 
clona e swñora de seu, non se vería axiña 
salvada da ruina a que a ten sometida Hes
paña resolvenclo endebén os irn;ais graves 
problemas, de orcle económicá e espiritual 
que pegan sobre dela? 

Valoricémonos como povo, botando man 
da História e da Xeografía, e Galizá entón 
será salvada.+ 

EL PcrBLO GALLHGO. 25 de Xullo ele 1933 

ANOSA TERRA 
N" 736 • 25 • XllJ.O. 1996 

A naiciña, foto de Kscido que 
serviu de lftOllvo para a 
publicidade galeguista. 
Abaixo portada ele A Nos.a 
Terra cando foi cabeceira das 
lrmandades da Falo. 

"Cal quera que sexa o rexime político en que Galiza viva, 
1 •• 

a nosa terra, autónoma ou non, 
está xa proclamada moralmente como unha nación" 

O corcubionés, Plácido Castro del Rio 
. EL PUEBLO GALLEGO, l 9~2 
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Portada de El Pueblo Gallego 
dando co~ta dos actos do 25 

de Xullo de 1933. 
Abaixo, Eduardo Blanco Amor 

que mantiña lazos con América 
na sua condición de enviado de 
La Nación durante a República. 

Á direita, pelegrin no Pórtico 
da. Glória de Ksado. O 

Santiago Apóstolo bon frente · 
á figura salvapátrias 

abenzoada polo absoluti~mo e 
a Ditadura franquista. 

O DI-A DA PÁTRIA 
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O Apóstolo ha berrar 
Viva ·Gal iza Ceibe! 

EDUARDO BLANCO AMOR 

O 25 ele Xullo é o Dia ele Galíza . Dia ele 
afirmaicón racial e ele espiritual comunión, 
no que os galegos esparexidos por todo o 
clescobe rto do planeta e, sen dúbida algun
ha, polo que está sen clescobi·ir, oen no 
seu cora?:ón as badaladas de Compostela e 
máodan, por todas as rota.~ da saudade, as 
suas lembranzas na procura da terra lonxa
na, como vós ele porr~bas chegadas de to
dos os horizontes e de todas as perspecti
vas. A igrexa celebra, tamén hoxe, odia do 
patrón de España , do apóstolo guerreiro, 
cl aque! palaclin celestial que se 
apareceu á cristiandade com
batente, .entre unha glória de cu
mulus, con fúlxicla armadura bai
xo o ríspido uniforme de pele
grin, montado en bra·nco cqrcel e 
blandíndo un espadón ele lapas. 
Mercé a aquela fonnidábel decapi
tación de nubes, os cabaleiros 
cristiáns venceron ao satTaceno no 
Clavijo. Este é o Santiago cesáreo 
e imperial , caro a Castela, que, sé
culos despois , a'parece outravolta, 
entre l.mha tempestacle de metáfo
ras, nos versos de Frai Luis de Le
ón: 

"Las selvas conmoviera. 
las fieras alimañas. como Orfeo. 
si va mi canto fuera 
ig~1al a mi deseo. 
cantando el n0mbre Santo Zebedeo .. 

Mais nen é a mención deste Santia
go que hoxe agrupa mm feixe de 
vontades e ele ensoños aos galegos 
do mun_clo, aos irmáns de raza , 
que desde as lonxanias heróicas, 
envían á pátria mensaxes de alen
tó, el e,. amor e de esperanza; por
que hoxe son moí 0t1tros - -e 
máis duros- os sarracenos que 
hai que vencer e a tizona clesta no
va brega h a levar na sua folla · 
aquela empresa que, haí cinco sé
culas, levaban na ponta do seu es
forzo os Irmandinos: Deus Frates
que Galiciae. O noso Santiago non 
é aquel fulgurante fierabrás celes-
tial , senón aquel b'on pescador, 
amigo íntimo ele Deus e seu confi-
dente moi amado, que predicou a 
verclacle e a xustiza do Mestre nas 111esmas 
be iras do claro Sar, onde séculos clespois 
Rosalia cantou e sofreu, merecenclo tamén 
rnartírio e santiclacle; aqlÍel Santiago ele quen 
di a milenária crónica, que ao ser chamado 
desde as piádqsas beiras do mar ele Cristo, 
cleixou ao seu próprio pai na embarcación: 

"Qui clamante pio ponti ele margine Christo. 
liquehat propium panda cum puppe parenrem" 

E ainda máis que e'ste Sa ntiago, é nosa a 
pegada da sua mensaxe, materializándose 
no tempo; facénclose carne ele história ·e 
de lencla; trocánclosé en vó milagroso da 
rocha na metrópoli se~lleira e magna; en
xertándose na continuíclacle dos en .Sanos 
antigos da raza e abrinclo canle para que a 
grave e ancha fluéncia do saber universal 
desembocase -no mar inte río r da nasa cu l
tura cíclica. O clescobrimento do seu se
pulcro, amenciclo ::i hu1í1:rniclacle en terras 
galegas, custodiado por alboress ele luce i
ros pencluraclos na maraña dos carballos 
clruíclicos , converteu o :1spero monte Libre
clón. dos ahtigos ritos luare~ , nun "imán ele 
xentes·· , n ~1 "Ro ma ocíclental'', nun faro da 

fe, · de brillo igual e por veces maior ao 
que fulxia sobre as pisadas ele Xesus, en 
Terra Santa, ou ao que tremaba, con man
. dado ele eternidad e arredo1' da cadeira .. ele 
ouro da cátedra de Pedro. Pálios ele vapo-
rosas· vías lácteas, ampararon n as noites 
fund amentais da cultura ocident·ll esta fan
tástica procisión de oito séculas ele pelegri
naxes , que chegaba aquí por todos os ca
miños do mundo: polas catro estrachs dos 
pontos cardinais e polos pétalos ele toci a 
rosa dos ventas. A fabulosa cabalgata anó
nima traia na sua riada nomes policlos co-

. ma estrelas: 

"Santo Domingo aquí vino a rendirle adoración. 
y asimismo San Francisco su sepulcro visitó". 

Carlomagno, Jaime I, Carlos V, Fernando 
El Católico, Felipe 11, entre os re ís. E entre 
as · reinas , tres Sabelas a el e Castela, a ele 
Portugal, a ele Hungria. Santo ele Asís , fala 
da p eregrinación nos se us "Fiorett i" e clun 
hospital que ali funclou a sua cariclacle 
inesgotábel. Dante cli , no ceo, a Beatriz, si
nalancl o a S::intiago: "Ecco il varone, per 
cuí laggisi, se visita Galicia·'. E na "Vita 
Nuova" reiv indica o título de pelegrin uni
camente _para os que ia n a Compostela: 
"Chiamanse peregrinio in qLi~nto van.no a 
la casa cli Galicia, pe ró a sepultura fu pui 
Iontaba dalla sua patria che cl 'algúno altro 
aposto lo.,. l\o Romanceiro clo Cid cóntase 
a pereginaxe do heroi: 

"Ya se parte don Rodrigo 
.que ci é \'ira r se ape llicla. 
para \'i.~itar Santiago 
a cloncle ,.a en romería ... 

E no momento máis clrrn5tico cla sua clia, 
apela c;á testemuña clo apóstolo: 

"Yo fago testigo a Dios. 
y a nuestro señor Santiago. 
que non he . ido traidor 
en la muerte ele Sancho .. ... 

Os pelengrins frances s viñan cantando ·1 

deliciosa ·mtiga coñecich.1 pola "el s pari
sienses '' que corneza así: 

"Quand nous partime: pour aller a .. <iint Jacque.'>. 
pour fair penitence. 
confessés a\'Ons nos pechés 
avant de partir de France: 

ele nos curés prim s licencc 
avant de son ir du lieu ... 
... Ja nous fúmes eronné: ... 

O himno xeral era o coñe ·ido por 
· ltre ia"' , uxa músi ' l dram1ti a 
agonfadorn e profunda consérva
se nos códices. O seu retrouso 
era en contraste coma un berro 
de e:tímulo para os clesalenr s do 
longo c:.11niño. 

"¡Herru anctiagu! 
iGrot , anctiagu! 
E ulrrera . e sus eja ... 
¡Deus. adju,·a nó - ~-

Desra concorréncia dos pavos á 
tomba do predicador fai tamén 
mención aquel antiquí. imo himno 
litú1xico: 

"Ad templum cuius splendidum 
Cunctorum ca. mi clima1um. 
Ocurrunt omnes populi 
Narrantes laudi Domini. 
Armeni. Greci. Apuli. 
Angli. Gali. Daci. Frisi. 
Cuncte gentes lingue. tribu. 
Illuc pergunt nurneribu~ .. 

Polos sencl iros das rotas x~tcobe
as -, ant jaco h ant luco, antia
go-- e ntran en contacto e con u
ga ión as m:l is aparta las normas 
clo :-;aly·r clo sentir cla traclki6n e 
do cosrume. rro ac.lor ele Pro-
venza r gr sa levando n:..i c 1ra · h 
clo seu ouviclo o ritmo el "' qu n 
sah que antigo número edra , e 
cleixa , ao pasar, na es ·are ·la c1 ~1 
memória cbJgun xogbr g~tlai ·o o 

sal ledo clunha ''can on ele malc.lizer"· ou tt 
g raza malencónica c.lunha "can 'On c.l 'ami
go". As forestais lenclas do Rhin , as fozaiius 
cotamallaclas do ciclo <.trtúrico e as nobles 
c:.tba leirias cla Annóric:.t Ionxan:.t e irm:l , vi
ñan asomar aos fisterras fronte ao mar sen 
beiras, e levaban, tremando , ;'.ís su ~1s orixes 
a mención clun mistério novo par:.t a rrique
cer a sua fantasi3 e afondar na s ua fe. O 
Cister, Clarav:.tl , Cluny, enviaban aos seus 
frades eruditos, cuxa avidez ele c iéncia e 
ele observac ión enchoupábase aquí ele no
viclacles, na proxirnicl:Jcle ele razas e c ultu 
ras extranas . E quizais nestas icbs e vincb s 
-como parece sospeit:t!o, con forto funda
me nto , a nova ponb da investigación ar
queolóxica, qu e traballa sobre a ~11te das 
pelegrinaxes- Gal iza ele u ao mu nclo a 
norma suprema cla iconografía románica, 
cu xo ca non insuperaclo, ain,d~1 hoxe brib 
coma un sol único no ceo d as artes c ris
tiás , clcscle o Pórtico da Glória , clo mestre 
Mateo . . 

O noso Día ele G~tliz~1 non está , pois , x i ~1clo 
na arista clunha e feméride nen cr i st~üi za cla 
na masa murcha clunha elata. É, m:.íis que 

-

-
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nada, a história clun resplandor. A sua lem
branza clespe rta , hai anos, co renacirnento 
galegu is ta , no escuro da nosa conciéncia 
é tnica, violentame nte desviada do seu pró
prio destino, co mo a lembra nza da 'lu s 
amence na te bra inte rior do cego. Mais 
non co n ig ual desespera nza, senón con 
aquel:.1 certeza rneira ncle cada dia, que xa 
era clamor profét ico na trompa de bronce 
do senlleiro Ponclal: 

·'A luz ,·irá para a caduca Iberia. 
dos fillos de Breog:ín .. 

Esta Jüs de estrela que deu prodíxio inicial 
e nome miragoso a Compostela, fa ise mo
tivo cenrral nos po tas renacentistas do pa
sado século e come:ws do presente, omo 
outro augúri revel:.idor ele p rsp ctivas 
inumeráhe is . Curros pona sobre a fronte 
dunha Rosalia espectra l ca-
miñanclo morta, p las areas 
a m:.t re las: 

"Do mar poi-a orela mireina pasar. 
n,1 trentt unha e-.1rda . no bico un 

canrar. .. 

Ólba simbolizada nos mozos, 
que se aprestan ú loita: ·· 'nha 
grande xuvenrude d'esrrelas ... 
Taihó faina ful ir sobre as 
panxoliñas que ,·eñen cantar 
no _ ·acimenro do Filio do Ho
me. aos pazos señoriai · de 
anriago: 

·· ... no ceo da'> alma'> creen tes. 
fai 1.,ua rua unJn e trela-. 

Cahanillas sirúaa hrilando so:.. 
bre a bar a de Galahad o ca
baleiro doncel. alucinado po
lo delírio eucarístico: 

-cnha barca enlleira no nreal 
ncrncnba. 

C:íhz d·ouro garnido na brancura 
da ,·eb. 

a cruz roxa no palo e na pro;i 
unha esrrela- . 

E nourrn das i..,uas marabillo
..... as "saga.., .. ~' mencion estelar 
deixa ele ser símbolo para se 
conY-'rter en orde: 

·Tn:ml'IUll'íl na alrura ª" r;iiola-. 
da e'>rrela. 

fodo l' guia da 1~ 11.a . ¡F dl' forza ir
tras ela 

o esqueddo fogar! .. 

, ainda nun po ta 11 V 

Bouz~1 Brei- a estrela canta 
D aparición auroral d s "C l
tr ·ia .. : 

.. En cada conscelazón 
oise cantar unha t~t 1da : 

¡\'claiYél1 a rror das nam. 
tocia Galiza con cla! .. 

-- ··· 
Eu asistin por primeira vez, o 
ano pasado , :.í ·· función" clo 
Apóstolo. ¡fn squencíbel es
pectáculo e envexa recóndita 
daquela fe prístina, primária , 
natural, das masas de bbregos 
que enchian de rumo r e cór a 
ca tedral! Esre ano, se me lla 
que a festa terá presenzas bri
la ntes e rango uni versal, corno 
noutros séculos. Orcles milita
res, pel g rin ~1xes e uro peas ... 
Ma is no méclio das pon1pas e 
v~1 iclacles da homenaxe el este 
século, m5is co iclaclosa cla ru
t ina que seguro da sua fe , o 
santo ~1utént i co e galega, esta
r;] ali haixo o baldaquino sdn
tuoso , non coma unha eles-

lumhrante aparición ecuestre e celestial, se
nón coma bon aldeán que aga rda a misa 
senraclo mm poio do adro, fal:::tndo ele co
lleitas ... ¡lmaxe simpática e familiar, ele an
cha fronte patrícia e sorriso case bulrón, a 
forza de ser sáhia! O santo menos solemne 
do mundo .. . Porque é mester que se saiba 
-e non tocios o saben- que a este Santia
go ele Galiza, diante do que rezaron empe
radores, santos, herois, pecadores máximos 
e virtuosos celestiais, non se lle adora só 
coa fronte abatida e o b e izo funga.nclo . 
Consinte máis, moitísimo máis . Os fieis , ele 
calquera clase e condición, que aqui entran, 
teñen dire ito a s_ubir ao altar maior e clarlle 
unha grande aperta e até uns graneles bi
cos, se o creente é de seu bicaclo r. E seme
lla que a proximidade e a reiteración clesta 
tenrura -ao fin son oito séculas de bicos e · 
aperras- contaxiaron á imaxe do Sanco 

pois por clebaixo dos eséinteleos do seu 
nimbo maxestoso sorria mansamente,_ hu
manamente, e olla. cara unha Jonxania sen 
ponto , como retenclo unha ilusión. Iso é ta
mén Galiza: inrnóbil imaxe ele sí própria 
que, nimbada ele resplandores antigos, sorri 
esperanzada ollando cara o futuro , como se 
na sua entrañ;i brumosa corri.ezase a ollar q 
esriuema clo seu destino. 

Por olÍtra banda , eu estou ce1to de que , se 
as cousas viñesen mal dacias , o noso Após
tolo , clesenrenclénclose ele ve tlas mitoloxias 
ibéricas e ele vetustos corupromisos épicos, 
que el xamais aceitou, seria o primeiro en 
se erguer da cadeira curul e atronar ás bó
vedas do templo co berro do noso auténri
_co Clavija: ¡Viua Caliza ceibe!• 

LA NAC!Q.\' e Ll Pn-BLO GAJJJ::GO. 25 Xullo. 1934 

ANOSA TERRA 
N' 736 .. :ís. xuuo. _1996 
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Castelao dando un mitin 
en Lira (Carnota) xunto a Antón 
Vitar Ponte, .durante a xeira de 

propaganda do Estatuto. 

Dia da Pátria Galega, no limiar da liberdade 

. e 

RAMÓN VIIAR-PONTE 

Discursos, artigos, follas espalladas ao ar, 
bandeiras ao vento, xantares de confrater
nidade, alguereios de toda crás, isto ·ve u · 
constituindo cleica hoxe o Día de Golicia , 
a nosa festa maior, o día grande da ~atria. 
Aplicá_nclose cacl<:i1 vegacla máis no querer 
populare, ben se olla que a nosa festa ad
quiriu xa aquel ton ele cóusa obrigacla e 
imprescindíhel -que ainda terá que se fa
guer máis firme a medida que os anos pa
sen e a medida que o fervor patriótico se 
acentue e condense, faguénclose algo con
sustancial coa nosa condición de galegos 
conscentes e, polo mesmo, có noso xeito 
de cidadáns integradores dunha Pátria que 
se hoxe non é ceibe forzosamente terá que 
selo, porque o fado histórico qüe preside 
o desenvolvimento dos povos todos asi o 
esixe. Mais, con tocio, iso non abonda para 
que os que sentimos a Galiza moi adentro 
de nós, como alongacion sensibel da nosa 
existéncia, nos deamos xa por satisfeitos e 
felices. Precisamos máis. Moito máis. 

O Día da Pátria, atal e como ven celebrán-

dose, ben está. Mais iso non abonda para 
que os nazonalistas estéñamos xa satisfei
tos có que se fai. E non podemos estalo 
porque ocorre que , unha vegada transco
n-ida a elata en custión, as causas voltan ao 
seu ser adoitado, apagándose as lumiárias 
que o optimismo puido alcender suhi
tamente nos nosos corazóns non ficando 
da efeméride patriótica outra cousa que as 
cinzas dunha lembranza grata e sen cleriva
cións proveitosas. 

Para ben ser , o Dia ele Galiza, neste ano 
calamitoso para as públicas liberdacl es 
que vimos paclecendo , debera ser o 
punto de arrinque, a data asinalaclora 
dunha, rexa xeira de propaganda e espa
llamento da doctrina nacionalista que 
éhegase a tocios os' recunchos da Terra, 
ainda aos máis arreciados e hostís. 
Dunha propaganda polas novas vonta
des , acesas en sentimento párrio , viñc
ron a engrosar a lexión ben mérita dos 
que da recriación da persoalidade galega 
indiscutíbel e ateigada ele orixinaliclade, 
fan o ponto cardinal dos seus degoiros 
arelas máis cara-s. 

Asi, só asi unha vegada levado a cabo o 
que fica someiramente indicado. xa os Días 
de Galiza que teñen ele seguiren adequirian 
aauel prestíxio excepcional das elatas er
gueitas e solemní:imas que os povos que 
son ceibes, porque quixeron selo, festexan 
con máximo fervor e singular ardimento. 
Sustituinelo a ledícia e a satisfacion. un 
pouco superficiais e transitórias con que se 
festexa actualmente o noso día . Xurcliri~1 
íntimo conr mo da satisfacion prodt1cida 
ao ollar como a espr~1nza degoirada 
escomenza a trocarse en realiclade . E o Dia 
ele Galiza, entón, tomaría un novo car{icter. 

Xa non seria o que ho, e. Algo transitório . 
eria como o uto no ieiro do pleno r ·co

bro galega , para faguer acópio ele no as 
forzas, de mCtis aces >S lx1rís folgos , para 
con e les lanz:.irse no ame nte na pro ·ura 
clun m irande a ar arn ' nto ao clia feliz el 
rrunfo rotundo. Oc aquel clia bclido e glo
rioso cal nengun , en que ~1 nosa ,aliza t -
r:.í ele se fitar clona ele si mesma e señora 
dos seus destinos. • 

A NmA 7i:H1<A. 2) de Xullo e.le 1935 

~ . . ú L T 1 'M A s p u B L 1 e A e 1 ó N s 
· T MÚSICA PARA OS SEÍS POEMAS GALEGOS DE FEDERICO GARCÍA LORCA 

Isidro B. Maiztegui Pereiro 

T ORIXE E FORMACIÓN DA CIDADE DE OURENSE 
Xesús Ferro Couselo. Casete do Arquivo Sonoro. "Serie As nosas voces", 8. 

T A NOSA PALA. BLOQUES E 'ÁREAS LINGÜÍSTICAS DO GALEGO 
Edición en colaboración co Instituto da Lingua Galega. Tres casetes + libro. 

T AS AUGAS DE GALICIA 
Francisco Díaz-Fierros V:iqueira (Coord.) 

T SOCIEDADE E TECNOLOXÍA TRADICIONAIS DO VAL DE ANCARES 
Xosé M'1. González Reboredo e CJodio González Pérez. 

CONSELLO 
DA CULTURA 

GALEGA 

Pazo de Raxoi, 2~ planta, 
15705 Santiago de Compostela 

25 DE 
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Suárez Picallo na Ferradura de 
Santiago en 1933. Na outi:-a, 

Paz Andrade no Xantar da 
Barxa xunto a Castelao, Suárez · 

Jlicallo e Pesqueira. 

/ 

O DIA DA PATRIA 
16 -~r.:J ~rJDD~rJ mrJ mu~mmuu~rJ 

A tnanifestación princip~l tivo lugar no 1933· 
. . 

O Xantar da Barxa e o 
Mitin das Arengas citas patrióticas 

x.c 

"Os incapaces ele criar unha icl e :l , 
tratan de tmpeel eaí· a única ilusió n 
colectiva que p ocle mover a Galiza, 
para que volva a ser aquela colónia 
submisa e desangrada , que foi clu-

, rante a Monarquia. Galiza e a Re
pública han ser clefencliclas rexa
mente contra tan recusábeis cirine
oS: pescadores da urna , que xamais 
sentiron a Terra , nen saben do ré
xime máis que pa ra se se rvir de l", 
afirmaba e n ton vibrante Yalentiri 
Paz Anclracle no Xantar da Barxa, 
que se cele braba e n Vigo tocios os 
anos , aredor do 25 de Xullo , e que 
serv ia de cita d e reunió n do~ gale
guistas desde xa ar:ites da chegacla ~ 
da República. 

Era o ano 1933, o mesm o no q ue 
Santiago acolle u a principal manifes
tació n da xornada patriótica. A fo to 
que abre este cacle rn ino e a m esma 
que sobre estas liñas nos am osa a 
Suárez Picallo, fo ron tOJ.llaclas na Fe
rraclura o nde un mitin a prol do Es
ta tuto re uniu ás principa is figuras do 
nacionalismo, e no 4ue tamé n inte r
v iu Edu a rd o :B ia nco Am o r , com o 

· testemuna dos e migrantes , xunto ás 
au toridades de s~111tiago e represen
tantes bascos e cata lúns. 

Aque l ano 1933, d en antes cla che
gad a d o gove rn o d a clire it :l ...'....:....o 
B ienio Negro-- axuntaba as es p e-
ra nzas el e tocio s , co ho ri zonte p revisto ele 
ple b iscitar o Esta tuto e n Setembro. 2\on foi 
posíbe l e a d ata ba bia postergarse a té o 28 

-ele X uno el e 1936. 

O Jeme naciona Ji st~t fo¡ virando co~t Re públi
ca cara á esqu e rcla, sa bedores ele que as are
b s autonomistas -un fito no carniño da au
todeterminaciém, como clespois explicou po
lo rn iuclo Castelao no Sempre en Galizc~ só 

' ti1'bn futuro se ~1 esq uc.;rda consegu ia afianzar 
unha Rep úb lica ameazada polo militarismo 
desde o mesmo clia cla procla mación. 

· Así fo i o trun fo da Fre nte Pop ula r nas e le i
c ións d e.; 1936. c.; Gali za cc;n segui u e lcxir 
depuudos nac ion ~tli st~1s nas Cc)rtes: outra 
volta Cast<: lao -corno nas Co nstituintes-. 
Ramón Suá rez Pi ca ll o, Antón Alonso Rios, ... 

e puiclo tamén ir un Bóveda qu ganou nas 
urnas en Ourense pero ao que Calvo ,' me
lo lle roubou a acta ele Deputado. 

Cando os militares se sublevaron, os gale
gos prcix1raban con ilusión un Dia da r:1tria 

Diario cultural 
Artes plásticas, literatura, te~ tro, c ine, música ... toda a cul tura. Diario Cu ltural 

conto ademáis coas -máis prestixiosos firmas do mundo cultura l e esta tempodo un 
espacio ded icado ó ·mundo da 'Universidade Galega. 

De once o doce da noite na Rodio Ga lega 

RA.DI C> 

GALEGA 
Todo o que hai que oir 

especialmente singular, acaclaclo ese 
prime iro chanzo ele libercl ~ tcl e qu e 
supuxo o Ple biscito. A cita e ra, co
m o no u tras ocas iÓns na Pr~1za d a 
Quintana, no Mítin das Are ngas e 
cada vez m áis sum:mclose :1 celebra
ció n as GlS~l s engabnacl ~t s e ~t s festas 
po r to ci o o país. 2\o n pu icl o ser e 
pasarian anos a té que se volvesen a 
e n c he r as rua s el e Co mpostela co 
be rro ele "Galicia nacié>n". 

O bando do alcalde mártir 
da Coruña 

Como rn oi tos alca ldes clemo -ráti
cos, Alfredo .' uárez h: rrin primciro 
mancla tário cla Coruña, caiu asesi
nado e n 1936. l lenos d clous anos 
antes. no 19311. publicalx1 un dos 
p rimeiros bandos insricucionais ~1 
pro! da celebración do Día. de _,ali
za, sauelado nas páxinas ele 1 Sosa 
Terrct. '"con ledícia. na segu ranz:.1 
ele qu<..: ha se1Yir de estímul no fu
turo rara os Alcaldes populares de 
todos os pm-os ele G~iliza··. 

Su:írez Ferrin escrebia no seu han· 
do . ·O clia 25 do mes ele .'antiago 
queclou consagrado rob tradición 
e poio costume como clia ch·ico ele 
Galiza. en que toclo.s o. gakgo. 
amantes cla sua Terra ren<)\'an a 
promesa ele sen-ila e de trab~lllar 
sen acougo pola sua 1 iht:racié>n. 
dignificación e grandeza. 

.. A Coruña. que foi a c.1heza e\ angarda d~1 
G~lliza no m{iis arcliclo <.;enrirnento liberal. 
en corn·icié>n democrática e no avancl' da 
xustiza social. foi e '>er:1 t:1111l'n a nosa guia 
ele galeguiclacle. 

.. , kntn: .'> chega o momento, x:1 prúxi
rno. ele con' erter en re:ili<.1:1<.I · º" :in
ceios seculares da 110....,:1 ll'lnt. ohr:1 a 
que todos poneremo...., 111:1n. rorqu . .! 

todos interesa. '.'>l:1 lcil<.li:1 roga .10...., 
coruñc . ....,cs que ([(.'n :fo 1 i~t tk (1:tli/.:1 o 
agarimo e calor dunha r .,....,1:1 1ntim:1 · . ...., _ 
pirilua], reforzando :t .'>U.I fe no . .., S ' LI .'> 
destinos , a SU~l esrer:tni'a 110 rol'\ ir l' :t 
sua cohiza en criar unl :1 1:tliz:1 gr:1n 1 • 

e rica. que dc:senrolc dt·ntro do,.., c::1u<:l' ,...., 
lexírimos <¡u<.: rar~t el:1 ~1hr ·u :1 1 epC1hli 
ca espanoh· • 

Frecuencias en FM 

A Cañiza 
A Coruña 
A Curota 
A Guarda 
A Pontenova 
Ares 
Carballo 
Cariño 
Cee 
Domaio 
Fol~oso do Courel 
Lohn 
labios 
lourenzá 
Lugo 
Meda 
Mendigo 
Muros 
Novia 
Ourense 
Páramo 
Pedrafita 
Pontevedra 
Santiago 
Tui 
Verín 1 

Viana do Bolo 
Vimianzo . 
V iveiro 
Xes'teiras 
X istral 

93.5 
99.5 
92.4 
91.0 

104.5 
103.9 
88.5 
97.9 

104.4 
102.3 
100.4 
104.4 
92.4 

lOS.3 
98.3 

104.8 
105.2 
106.6 

. 91.1 
98.3 

103.7 
102.4 
94.7 
96.2 
96.0 
88.5 

105.2 
104.6 
103.5 
100.9 

94. 1 
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Sábado -17 
Agosto .. 96 
21 '00 horas 
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· María Orán (Soprano) 
Antonio Ordóñez (Tenor) 
Raquel Pierotti (Mezzo) 
Francesc Garrigosa (Tenor)' 
Luis Alvarez (Barítono) 
Enrique Baquerizo (Barítono) 
Laura Alonso (Soprano) 
Gabriel Moreno (Cantaor) 
Carmelo Martínez (Guitarra) 

Orfeón Terra a Nosa 
Miro Moreira (Maestro de Coro) 

Víctor Pablo (birecfor) 

Programa: 

MANUEL DE FALLA 
Homenajes, suite* 

MANUEL DE FALLA 
La vida breve* 
(Versión íntegra en conciérto) 

.............................................................................................................. 
Xoves 22 
Agosto .. 96 
21 '00 horas 

~ 
SUPERMERCADOS· 

CLAUDIO 

CONSTRUCCIONES FONTENLA, S.A. 

Mércores 28 -
Agosto'96 
21 '00 horas 

ARIAS HERMANOS 

Sábado 31 
Agosto .. 96 
21 '00 horas 

Sábado 17 
Sept .. 96 

21 '00 horas 

• ©FUNDAciON CAiXAGAUCIA 

Agustín León Ara (Violín) 

Víctor Pablo (Director) 

Programa: 

ROBERTO GERHARD 
Sinfonía n!!3 ''Collages"* 

JOAQUIN RODRIGO 
Concierto de estío* 

MANUEL DE- FALLA 
El sombrero de tres picos* 
(Suites I y 11) 

Rosa Torres-Pardo (Pi.ano) 

Víctor Pablo (Director) 

Programa: 

ROBERTO GERHARD 
Don Quijote* 

ENRIQUE GRANADOS 
Suite sobre temas gallegos** 

MANUEL DE FALLA 
Noches en los jardines de España* 

Raquel Pierotti (Mezzosoprano) 

Víctor Pablo (Director) 

Programa: 

GONZALO DE ÜLAVIDE 
Sinfonía homenaje a Falla* 

MANUEL DE FALLA/ERNESTO HALFFTER 
Siete canciones populares 
españolas* · 

MANUEL DE FALLA 
El amor brujo* 

A determinar (Clave) 

James Ross (Director) 

Pro_grama: 
JESUS VILLA ROJO 
Recordando a Falla* 

MANUEL DE FALLA 
Concierto para clave en 

. Re mayor* 

JUAN ÜRREGO SALAS 
Tangos, op 82* 

MIGUEL ANGEL CORIA 
Falla revisited* 

ROBERTO GERHARD 
Alegrías: Suite de Ballet* 

r 

• 
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A Conselleria de 
Cultura asinou un 
convénio coa Caixa 
Galicia por valor de 
dez -millóns de 
pesetas: A 
correspondente rolda 
de prensa contou coa 

-asisténcia de 30 
xornalistas, 14 
fotógrafos e cinco 
cámaras de 
televisión. Os 
informativos em.itiron 
a notícia en lugar 
sobranceiro. Se 
chegan a asinar un 
convénio por vinte 
quilos teríao 
retransmitido en 
directo a CNN~ 

Aviso: A 
comercializadora de 
produtos para 
controlar o peso, 
denominada Herbalife 
ten as trazas de ser' 
un calote, baseado 
no coñecido sistema 
da pirámide. Alguns 

1 dos xornais máis 
prestixiados 
dedicáronlle estes 
dias planas enteiras 
de publicidade. 

Ao novo 
responsábel da Zona 
_Franca de Vigo, 
Pablo Egerique, 
púxolle o P P dazoito 
millóns de pesetas 
brutas de salário 
anual. Como as 
dietas xa lle abondan 

18 
Nº 736 - ANO XIX ANOSATERRA 

Carta a M. Pilar 
Garcia Negro 

Querida Pili. Lin, o outro dia, un 
escrito en forma epistolar asina
do por Manuel Cao, ·no que se 
citaba a Pilar Garcia, en princí
pio, nada, non me daba co,nta, , 
mais logo, si referiase a ti. E tal 
o costume que ternos de non di
sociar nos apelidos -asi como 
noutros asuntos relativos á iden
tificación__.:. a parte do pai da da 
n_ai que me resultaba lonxano. 

·Ao millor era o efeito que perse
guia. Pero ben, logo de rematar 
dinlle várias voltas porque non 
chegaba ao miolo da cuestión; 
de súpeto fixose a luz: trátase 
dunha c·antiga de-amor, iso sí 
actual, non me atreve ria a dicer 
que moderna pero actual, con
temporanea, sí. Vexamos: 

O namorado, amigo ce_gado de 
amor, só ve unha imaxe parcial 
da amada. As veces aparte de 
cegado seniella tamen ter a ca: 
pacidade cognitiva nublada. E 
contradictório á par que ambiva
lente. Claro, tamén. Mesmo 
danme gañas de escribir que 
máis que unha cantiga é un au
téntico alarido desgarrado. Pe
ro, cada quen, emite en -relación 
directa. coa sua própria canfor- , 
mación. -

É amigo despeitado, Pili, non 
apreciaches que te sigue, coñe
ce os teus pasos -boeno, o 
que se reflexa nalgún órgano 
de .. prensa- sabe per:teitamente 
que iniciativas presentas -boe
no descoñece o seu contido, 
·pero algo lle soan- é admira
dor, parece ser teu, mesmo di-

riamos que pretendente, pero 
gostarialle verte doutro xeito (en 
realidade non sei se se pode di
cer aqui xeito ou arrastre) dese
xate cristiana (Pili, por Deus 
non me digas que agora te con
vert_iches ao islamismo, toda a 
nosa família é cristiana, polo 
menos asi se se manten naquel 
declaración de cristiano vello 
que din os de Pamplona que te
rnos) querete, pretendete ale
gre, positiva con tillos, mellar de 
Samas que sei que ao seren 
froito dun acto revolucionário xa 
saen idem, quérete, en fin ou
xeto dos seus desexos de ami
go á imaxe e semellanza da 
muller que a él lle dia valor. Tes 
que_ cambiar un pouco e logo xa 
desapareceria esa tensión de 
amor própria da _cantiga que fai 
remar ao namorado. 

Deciamos de amor pero tamén 

A muiñeira do Faro 
Ata o monte do Faro 
fo¡ o Señor Presidente, 
para bailar a Muiñeira 
que !lo prometera: á xente. 
Mais cando ía comezar, 
alguén lle dixo na orella 
-'-Como saias a bailar 

chorándolle ó Presidente 
-que baile o Rato con Cascos, 
·para que se ría a-xente. 

quen moi farruco dicía 
-non esperedes por min-. 
A xente quedou calada 
dando mostra de respeto, 
entón dixo o Presidente 
-que baile o "Zarabeto-" 

non tocas máis a "Botella-" 

Bailar, bailar, 
non saben bailar 
a nosa Muiñeira 
que é tan popular 

O "Q~eimadas" que dicía, 

O Rato moi asustado 
deu cara atrás un chimpiño 
e sinalaba co dedo 
á señora do "T ouciño" 

Bailar, bailar, 
non saben bailar 
a nosa Muiñeira 
que é tan popular 

Todos dun golpe miraron 
cara ó Xosé de Lalín, 

Bailar, bailar, 
non saben bailar, 
a nosa Muíñeira 
que é tan popular 

Durante toda xomada 
non houbo demostración, 
esquecendo a promesa 

pode haber ódio, porque o na
morado revólvese de seguido 
nunha situación dorosa e ás ve
ces se lle nubla o entendimen
to: mesmo cando di: eu non po
do estar dacordo porque non 
son feminista; digo eu que non 
fara falta ser galileista para 
concordar con que a Terra xira 
sobre si mesma. Por iso consi
dero un poLJco nublado creo 
que polo ódio. E ti diras, ódio a 
quen, eu creo que non é a quen 
senon a qué, pero iso xa per
tence a outra clase de analise 
distinto desta. Atopo tamén un
ha paisaxe algo neboenta can
do cita as referéncias á análise 
econónica como aseveracións 
pontificais.' Qué va, muller non 
fagas caso, haiche de todo, co
ma ti ben sabes, pois de cién
cias socias tratamos. Nen son 
únicas, nen ainda senda creo 
que serian as formuladas por 

de antes da votación. 
. Se fose un baile calquera 

tal como unha Sardana, 
seguro que o bailaba 
aínda que fora sen gana 

Bailar, bailar, 
non saben bailar, 
a nosa Muiñeira 
que é tan popular. 

MIGUEL PÉREZ 
GONZALEZ 

(VIGO) 

· 1\fstaurante 

OlS~ :f .fléJ{'lJ 19{0 ~ 
Cociña Tradicional Gale a 

Rúa Vilanova N2 1 
Teléfonos 44 22 16 - 44 00 02 
ALLARIZ 

1 -
l __,,,. 

,---..,;,. ' 

· [lOJílXle~ia~lOJS 
ClOJ íl Sle nu ia s 

~¡atia~~mu 

SANTIAGO 
Praza de Abastos, posto~ N2 195 - 301 - 350 

PADRÓN 
Praza de Abastos, posto N2 2 

BARRO (Po)' 
Estación, 31 - Portela 

• SERVICIO A DOMICILIO e e PAGAMENTO CON TARXETA e 
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un namorado nublado. E xa non 
digamos ás pretendidas demo
gráfico-políticas. Don Manuel 
Fraga expresa preocupacións 
polo naso decorrer povoacional 
que imediatamente atopan un 

· dilecto executante nun alcalde 
do PP, que a sua vez, concita 
acordo de ideia e obra en M. 
Cao. O que dubido é que o 
acordo co alcalde empece si
quera polo primeiro desta série. 

Maxinemos unha declaración 
política acerca dos perigos do 
alcol na saude. Unha secuéncia 
semellante imporia a lei seca 
por munícipios. Pode ser unha 
maneira coma outra de preten
der solucionar o problema ainda 
que estexa a anos luz de cal
que ira das nosas propostas 
(tuas e de algúns nacionalistas, 
nunca pretendimos todos). 

En fin, querida deixo aquí os 
meus comentos porque as cau
sas do espiri -
to para que 
fagan efeito 
hai que lles É amigo 
dar un repou-
so adecuado despeitado, Pili, 
e e u non 11 e non apreciaches 
quero roubar 
tempo a que te sigue, 
aqueles que coñece os teus 
aparte de ti le-
an esta misi- pasos sabe 
va. Non deixo, perfeitamente 
non embar -
gantes de que iniciativas 
lembrar por- presentas 
que se me fi-
xo presente 
ao escribiren 
a Conferéncia 
Mundial de Direitos Humanos, 
Viena 1993, na que se declaran 
como cuestións de direitos hu-

. manos internacionais os direitos 
das mulleres, asi que xunto coa 
libertade de expresión de todos 
os non feministas sigamos co 
noso camiñar que ás veces ato
pa comprensión, colaboura e 
empuxe proprio dos ªí!ligos. 

Sen máis, espetando non ter 
ofendido a ninguen, que non o 
pretendin, nen tampouco retrun
carei. Unha apreta da tua irma, 
que a é. Mari Carme. + 

M. CARME GARCIA NEGRO 
(C MP ELA) 

Pátria Galega ou 
Santiago 
Matamouros 

A dicotomia Pátria Galega-Dia 
do Apóstolo, tem umhas conno
tagons qu~ nos levam ao confli
to aberto desde a época dos 
Reís Católicos que na Galiza 
enfronta irreconciliavelmente, ao 
menos de momento, ás partes 
em litígio: Galegismo-Espanho
lismo, Nacionalismo Galega-Im
perialismo Espanhol. Cabe po
rém, pensar que a eleigom do 
vintecinco de Julho como Dia da 
Pátria Galega por acordadas ir
mandades da Fala e do partioo 
Galeguista, foi umha decisom 
multo consciente e premeditada 
de craro marcagem reivindicati
vo, contrapondo a defensa da · 
ldentidade de Nagom Galega ao 
assqvalhamento aniquilador do 
Estado Espanhol, que para im
plantar o seu centr?lismo ~nifor
mista contranatura, agatunhou 
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. Sabe vostede o que:'pasou no 36? 

PepeG. Óscar M. Vicenta A. Belén G. X. Pereira 

Xubilado Entubador Ama de casa Estudante de Filoloxia Xubilado 

Eu só tiña eis anos can
do e talou a guerra. 
Aqui1o todo era medo. O 
pior foi que e enfronta
ron membro dunha mes
ma família, mesmo ir
mán . Todo o mundo a
be o que trouxo a guerra 
civil; milleiro de mortos 
e o que viu de pói . Para 
qué contar? Quén non 
coñece o que foi o fran
qui mo? Non val a pena 
andar remexendo ni o.• 

Ao meu avó matárono no 
36. Afusilárono na zona 
de Nigrán, cando os ·do 
Movimento remataron co 
que chamaban o derra
deiro recuncho comunis
ta. Polo que me contaron, 
o máis crú da guerra en 
Galiza foron as represá
lias. Non houbo batallas 
coma noutros lugares de 
E paña, pero a represión 
contra o focos de resis
téncia foi sanguiñenta. • 

Hai xa sesenta anos que 
foi o levantamento militar 
e a xente segue sen talar 
con liberdade do tema. 
Durante o franquismo ca
laban por medo, agora se
mella que para esquecer. 
Os 3 anos da guerra mar
caron unha etapa impor
tantísima da nosa história 
e non deberan quedar co
ma unha parte da memória 
dos vellos. As institucións 
terian que arranxa1o. • 

Sei que houbo unha guerra 
civil entre rojos e na
cionais, pero non sei canto 
tempo durou. O avó con
toume o dos pasadizos que 
os comunistas construiron 
no monte de Puxeiros pará 
escapar dos nacionais e 
dos linchamentos. Desde o 
Ministério de Educación 
non fan porque se trate o 
tema da guerra nas esco
las, por iso a xente nova o 
descoñece.t 

Tiña doce anos e viña da 
ribeira cando eiquí mes
mo, na Porta do Sol, os 
militares proclamaron o 
estado de guerra. Houbo 
grande barullo e un tiro
teo. En Vigo o Movimen
to fixo unha matanza, so
bor de todo cos ferroviá
r i os. Afusiláronos no 
frontón, en Maria Berdia
les. O meu pai era un de
les, pero intercedeu o seu 
xefe e non o mataon. • 

dos pavos da lbéria tuda-o que 
a estes mais lhes feria; quer di
zer, o que lhes dava precisa
mente entidade histórica. 

A comemoragom já que lago, 
do "Santiago Aposto! Patrón de 
las Españas" nom é um feito 
casual; antes o contrário , é o 
mantelo com o que quigérom 
tapar e lapidar a tuda umha 
vasta cultura, por certo a mais 
Europeia da Península, que se 
desenrolou na Galiza e em Por
tugal, e que deu como fruitoen
tre outras muitas causas, a fer
mosa llngua romanea Galaico
Portuguesa, anterior ao Espan
hol. Assim se entande que nem 
a nossa Rosalia, nem Curros, 
nem Pondal pudessem escre
ve r nem deleitar-nos com o 
conhecimento de esse impor
tantíssimo legado dos nossos 
devanceiros que se achava 
mergulhado sob o mantelo fe
dorento da Raf nha Isabel de 
Castela e que apodreceu, des
pois de passar quinhentos anos 
abrangendo desde os regimens 
totalitários dos Austrias e Bor
bons até os nossos dias, nom 
sem antes passar polos despó
ticos ilustrados e palas ditadu
ras militares africanistas e neo
coloniais. 

O mantelo apodreceu, mas os 
romances que sobrevivérom ao 
ver-se ceives, rebrilarom como 
o ouro do ·Sil ou o torque de 
Burela. E foi assim como Rodri
gues Lapa, entre outros muitos 
bardos estudossos contempo
ráneos, no los amosárom fres
quinhos e descontaminados, e 
soubemos de Dom Denis, de 
Martim Codax, de Meehdinho, 
de Afonso X, ect. .. que a nós, • 
os galegas, nolos queriam fa
zer passar por estrangeiros. 

Velai pois, galegas e galegas: a 
Pátria Galega do nosso ·Santia
go (Prisciliano?), pelegrim e re
sinado, . mas nom morto. Nomo 
outro Santiago guerreiro, ir]lp;e- . 

rante o ano leva a cabo o Na
cionalismo em tudas as suas 
vertentes ideológicas. Assim, te
rnos o acto principal que o BNG 
convoca na Praga da Quintana, 
onde se dan cita milheiros de 
pessoas ano tras ano, a FPG, 
queo fai na praga do Toural, ou 
EU que junto com outro partido, 
já de carácter centralista que os 
fam em Santo Domingo de Bo
nabal de jeito mais simbólico e 
testimunhal. 

Caberia salientar que a cele
bragom da Pátria Galega nom 
sempre gozou de beneplácito 
das autoridades e mais umha 
vez a policia cargou indiscrimi
nadamente contra as pessoas 
que, indefensas, se manifesta
vam ou escuitavam as arengas 
dos poliicos, sindicalistas e con
vidados das Organizagons con
vocantes. 

Polo que atinge a emigrac;om e 
ao exilio, nom podemos deixar 
de sulinhar a intervenc;om ou a 
presenc;a senlheira de compa
triotas comprometidos como o 
fórom e som: 
Arturo Cua
drado, · um 
dos ponentes O Diada Pátria 

rialista, estrangeiro ·e assolador vivo,s do es-
que nos impugérom á torga. tatuto do trin- Galega, como 

O patriotas galegas, e nom ga
legas, que $e acham ria Galiza 
o Vinte e cinco de Julho, cele
bram todos os anos o Dia da 
Pátria num acto de solidarieda
de, de rememorac;om e de rei
vindicagom de tudo aquelo que 
nos foi negado e se nos nega 
como pode ser a nossa cultura" 
uns portas nossos, uns astelei
ros nossos e· tuda um compen
dio de arelas e desejos sociais e 
humans, que só desd_e umha in-

. dependencia política e económi
ca se poderia levar a cabo. 

ta e seis; Elí- .dixemos antes, é 
gio Rodri-
gues e José o memorándum 
Velo Mas- d d 
quera, patrio- . e tu as as 
tas e luitado- luitas que 
res anti fas- durante o ano 
c istas na 
guerra civil, levaacaboo 
e h e g a n d o N · 1. . Elígio Rodrí- ac1ona ismo 
gues, a estar 
preso · em 
campos de 
concentrac;om nazistas de Fran
za; José Velo, fundador das pri
meiras Mocidades Nacionalistas 

O· Dia da Pátria ·Galega, como e cérebro do Directório Revolu-
dixemos antes, é o 'memorán- cionário Ibérico (D.R.l.L.) que 

~·c:furr(qe tLl.qa:s as 'lµi~~~ ~€{w~·.-~9 .. . ,·.: l~iJ~T(_~~-~·~r~:a~ . ~.i~.~~.~r~s -~-e 

Portugal e do Estado Espanhol, 
autores do sequestro em alta 
mar do trasatlantico "Santa Ma
ria". Neira Vilas, emigrante em 
Cuba, e que ninguém como él 
elaborou umha crónica da emi
grac;om com tanta autenticidade 
e crueza realista. E tantas e tan
tos galegas e galegas que vive
rom e morrerom defendendo .a 
nossa dignidade como Povo; 
mesmo na Galiza ou auto-exilia
dos, como na longa noite de pe
drada emigrac;om. 

ENRIQUE FERNANDEZ SANCHEZ 
(DA A.C. ALOIA,BARCELONA) 

1 

para vivir, _e .salva.ndo 
ós impostas·, 
.quédanlle .cando .. 
menos noye rJJillÓns · 
líbres ao ano. E logo· 
perguntan porque no 
PP sempré se 
resolven as 
disidéncias. 

Despois dé moito 
galeguizarense no 
monte Faro, sacaron 
na televisión á Vitor 
Moro falando de 
Laxeiro e ao Xan 
Fernández palicando 
do pacto de Ferrol. 
Ambos cortando o· 

·castellano. · 

Outro galeguista do 
P P é o alcalde de 
Xinzo, Isaac Vila, que 
está pendente da · 
execución de duas 
condeas por 
irregularidades 
cometidas no 
concello e póde 
acabar inabilitado. 
Nas festas puxo dous 
mastros de bandeira, 
coa insíg~i~ española 
e a europea. A 
galega nen se lle 
acordou.+ 

• 

· I 

• 
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Museo dos Oleiros 
Centro Cultural das Torres de 

Santa Cruz 

Horario de visitas 

Verán: 
De martes a domingo: 

· Mañáns de 11 a 14 hs. 
Tardes de 17 a 20 hs. 

Inverno: 
-De martes a domingos: · 
Mañáns de 12 a 14 hs. 
Tardes de 18 a 20 hs . 

• • i. •• 
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n memoria e de barro. 

MUSEO DOS 

SANTA CRUZ 

••••• 

~· - -

CONCELLO DE OLEIROS 



A NOSA TERRA ~- Nº736 

( 

~. -

~ :· 

ANXO IGLESIAS 

Morreu Laxeiro, -
o pintor do humor e do horror galegas 
Foi soterrado aos sons da Marcha do Antigo Reino de Galiza 

* X.C. 

Na tardiña d D ming 21, 
m rria n Vig , a ano d 
idad , pintor de Lalin Xo é 
Otero Ah ledo, Laxeiro. Ainda 
n n hai m ita mana inau
gurá ba e n Centro de Arte 
Contemporán o unha antolóxi
ca da ua obra, qu ainda coa 
pre éncia d obra men re , 
erviu como homenaxe final ao 

entrañábel home, galego de 
cerna, que d ixa o vacio que 
produc n o grandes artistas. 

Lui e ane, outro dos grand s 
da pintura galega, definía c n 
perícia hai anos a persoalidade 
galeguísima de Lax iro, "en li
teratura Valle- Inclán, Prudéncio 
Canitrot, un escritor esquecido, 
e antes Neira de Mosquera, ou 
Ojea, outros esquecidos, como 
Castelao máis tarde, souberon 
manifestar antes que Laxeiro o 
humor e o horror galegas, pero 
en pintura ninguén atinxiu a re
velalo como Laxeiro". A des
cripción de Seoane é certeira, 
porque ademais coñeceu ben ao 
personaxe, durante anos afinca
do en Buenos Aires. 

Laxeiro tiña un trato amábel, 
sempre disposto á solidariedade, 
comprometido. Esa atitude, que 
prolongou sempre, manifesto1he . 
en múltiples ocasións e fixo que' · 

· desµe hai anos os seus cumprea- . 
nos fosen unha verdadeira festa. · 

Vivía en Vigo, onde o eu cami
ñ a r ca racte rf tic , tocado de 
chap u, facendo tertúlia na ~a
feteria aya e levedando a todo 
oa ua alegria, non f i detida 

p la enfermidade. Completou e 
a i unha bi grafía humaRa e ar
tf tica que ó recebeu gabanza . 

O r trato rtCtico p rfilábao 
c n nitidez un Seoane que s 
amo aba xen roso na ua aná
.li e: "Na coincidéncias de La
x iro co primeiro informalismo-

uropeu norteamericano está a 
procura dun expresionismo 
irónico e desgarrador, o prazer 
do artista pola independéncia - · 
expresiva dos próprios mate
riais, no seu caso o óleo e a 
acuarela, ou as tintas, o gostb 
por unha paleta xorda onde se 
destacan o negro e as terras, e 
polo abocetamento ( ... ) ·Para 
alguns que coñecemos a .obra 
de Laxeiro, este entóntrase en
tre o grupo de artistas solitá:
rios que atoparon no seu pró
prio c.amiñ.o de traballo un dos 

. estilos .da nosa época". 

cando afirmaba como colofón, 
"agardemos que axiña desapare
za do e pácio a ameazadora inte
rrogación do fungo atómico, 
deixando paso a unha nova so- . 
ciedade na que o artista será 

se, manantio aberro para os ullqs 
dos eleitos, os ellos do auténtico 
artista, eses ollos que miran cara 
fóra e cara dentro de si mesmo, 
os ollos do xénio criador». 

mái~ libre· qu.e;...,.o~ Plzaq~res. ~e Mais-"'.adianre Lax.eiro·explicába-
reno ··das ro~·ae Altamira? ' __ - sé sóhie y~µl--:-posidón ante as 

~ -~ ~ -~ ~ . in0das e-_a>d!"anta-ido -rñercado á 
O motiva _primitivo tfñalle ser- · .hor:r.,.Ele- marcar os camiños da 
vida para énsr-ríll11~ q_s SÚaS ideas. arte, ,CQfi . afir~ap-éns · que non 
"Non sei 9_mie ~~pifltor pode- p~rdercn~ ·vI~irida «apesar de ter 
ria expre&ar, ~lan~ó: ~Q!xen _di-- pasado.· }4 .ano's~ ... -, · . 
cet que o..:hé);m~ cq~ ,palabra~.- . :/'-. - ~~ " ·-. :-- - . '~ 
hunca .pbd~rá a)J"'ri_dle._'ás xetli:.es ~.·e-:- «Á maiof!a\ h. i~nfo estase que
ª xane1a -pg;1a g~~ 's{it 91la .?- au·-. - · - d~dó ya_c.i~; {tó~ ten .mundo pró
tén ticá_ pintur?-·~ l).n _pili-tor <fü; '. pri0:. Se o' tiñá, esqufuceuno, ou 
téhtko € todá a@~ yida esgqta'.: :~:'nlellór dJ.tQ, -m.g.~áfofla obsesiona-
d a na ,pro'cma d-00:se:u tp.undo- do§ poli .qt.i~ e&tá tle~: moda. E se 

'plá.stirn-;) 'un-noirre:'nuh bosco non' mir_en:.Yos~~desj~. panorama 
descobrindo florés silvestres ou pictórico?~i~lld é'~~os facendo 
_mm.ha enorme montana procu- os mesmd ~~~~bs~ '.~.qu-i; xa non se : 
-randa _pedras predosas, até mo- sabe que~{qú°?fi';:hal_é}qJOSicións 
rrer insatisfeito. colectivas: qué =aS.~12.Qd,~- .asinar un 

López e (!s~éntiS ~ó:as visiten 
»Houbo uns homes libres que dirán: Canto rta.báJ.EQU.:d:i5pez!" .. 
descoñeceron a xeira da explota- . ··-'/;.;_~~~-:':< 
ción do home polo home. Estes »O pintor profuñfI&;¡&resinte que 
viñeron-ao mundo en plena na- a farsa está che:~:rj-~fo ao fin. 
tureza, á lus do dia ou no interior .Pensen que esta:é á-.era da psica-
dunha cova; alimentados. pola · nálise . O horµ·e -P1*fcanalízase 

1Jnha conferér~cia de Laxeiro . caza e a pesca, único .traballo e porque nori. _q.üe( s_~r el, tense 
deporte que facian, quedándolles . medo· a . si ·-me§·1,_nG>;-:estórballe o 

Vivindo en Bos Aires, onde pa- moito tempo _libre chegaron a -. s~;~ .eu}· a· sua lQ~t':i}°'-desfacerse 
soü. longas teinpadas, LaX:e.iro set .os filandes mes~res filo debuxo: ·.- ~el, é úq.h~· esfu.é.~üf ~e--demo pe-
deú unh.a conferé1._1c,t? Q_ u de, . e da 'cqfhJ A aque~ home· d~-,' . _~queniñq q~~ .. l-~~?I1,~lesta_ ~aque
Outubro do.1962 no.Ceñtró. Be- -- . antes d.o'home. débenselle"as gran- .. la tertta: muqar:?l!!e ..P.ersoahdade, 
tamÓS, no qbe detx.aba~a-Ígunhas · de obra~"ae ·debtfy.o e· cót·:das co·~ ." · pasa a _S'e.I uri':-q~itf'e~':vivo" cun 

' 9~s ~uas idé.a~:-~ohre arte p;.nt!:ira.· ~ = va.5· a~ fi.Ltamir.~(a5.~gue· ~e_guirot(- . ,._ ·<IBdªv_ie··?enti0 :··- ~4fi:so· , en todo 
- Daquefa am-O~abas~~compro111e:- .;·. ->~ 'S'egúfrfm i ser eµ'fodos :os tem- ". ·~ que fai e cria, esti\.má'fS pre-

tido coas suas ideas de progreso pos leción de recriación e sínte- sente a morte que a vida» • 

Novas e 
menos no vos 

¡ 
PILAR P ALLARÉS 

Nos últimos tempos xa se vai 
tomando habitual ouvir falar dunha 
xerazón poética dos 90 diferenciada 
e mesmo contraposta a que se deu a 
coñecer na década anterior. Poesia 
dos 80, poesia dos 90: rótulos, 
epígrafes, clasificazóns; fórmula.S pa-

· ra a crítica lacaceira, os temários de 
opósizón, o mercaclo. Ou máis ben 
para linha crítica literária que 
abandna a análise e a reflexión para 
se confundir coa simples divulgazón, 
como tan atinadamente advertía a 
portuguesa Isabel Allegro de Magal-
haes hai unhas semanas. Unha 
divulgazón mascarada de labor críti-
co que adoita ter detrás intereses 
económicos ou ideolóxicos, o qúe 
case sempre ven sendo o mesmo. 

Hai evidentemente novos poetas nes-
tes 90; o que está por veré que haxa 
unha nova poesía e que esta coincida 
con fronteiras tan arbitrárias como as 
da cronoloxia_ Moitos dos chamados 
poetas dos 80 están a criar agora a sua 
mellor obra. Abonda pensar en 
Xavier Seoane, Baixeras, Cesáreo 
Sánchez Iglésias, Cáccamo, Xúlio 
Valcárcel... Noutros casos trata-se 
dun proceso apenas iniciado. Que son 

· tres, catro livros nunha vida? Que son 
quinze anos nunha literatura? Vilano-
va, Paulina Vázquez, Víctor Vaquei-
ro, Pexegueiro han ter con certeza 
moito que dizer nesta década, 

Que fai de Lois Pereiro un poeta da 
xerazón do 80? Cal a diferenza entre 
a sua Poesía última de amor e enfer
midade e a que fan "os novos"? Me
nos compromiso, menos experimen
tazón, menos radicalidade? Máis? 
En realidade o que salienta na poe
sía de Lo is non é o compartir os tra
zos dunha ou outra xerazón, senc?n a 
sua seriedade, a sua verdade -
tamén estética-, o feíto de perten
ter a unha categoría de obras que 
evitan o prescindível. 

Disque é normal que os novos 
reaxan contra os vellos. Tal vez 
nunha cultura e nun país normais, 
normalizados, e creo que non é o ca
so; tal vez. cando os vellos o son real
mente e pertencen a outro tempo, a 
outras coordenadas materiais, a ou
tros valores éticos e estéticos. Non é 
un pouco anacrónico fazer cumprir o_ 
papel de "vellos" aos autores e auto
ras .dos 80!E non só agora que 
alguns os queren converter en alvo 
da sua iconoclástia, senón tamén 
cando son entroni'zados como mes
tres e modelos, institucionalizados, 
historiados. Os mestres cham'an-se 
Manuel Maria, Luz Pozo, Uxio No
voneyra, Xohana Torres, Antón To
var, Ferrin. E outros nomes, incluí
dos os daqueles que nos foron arre
batados tan a destempo, como Avi
lés ou Carvalho. Xa veremos se os 
que comezainos a publicar nos 80 lo
gramos ou meramos os nosos froitos. 

O bon é que a fraga inzou con poe
tas moito ou algo máis xovens, des
pois duns anos de aparente seca. O 
que nos distáncia e nos achega son 
causas bastante máis transcendentes 
que as fronteiras entre décadas e as 
batalliñas entre novos e menos no-· 
vos, tan de marketing. E non ·parece 
a menos irrelevante a nosa posizón 

-ante unha estrutura cultural oficial, 
nacida e crescida co rexime autonó
mico. Viver a conta dela, aproveitá
la, cuestioná-la, enfrentá-la, subver
ti-la: aí está a fronteira. • 

• 

-.. 
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.. J ... :.;;: .......... ,.; .... , ................................................. . trárnit€s necesários para solven- Maria, entre outros. Os critérios 
de avaliación foron basicamente 
os de calidade e interese artísti
co, tendo en conta outros como ,. 
a traxectória das compafüas soli~ 
citantes e das suas equipas técni
cas, artísticas e_de-.xest;ión. Ta
mén se valorou a capacidade éle 
espertar afeízón teatral, a contri
bución á recuperación do patri
monio cultural e a forma de 
axeitarse ao espado escénico ga.
lego. + · 

-
·~. 

· seu traballo a prol dunha convi
vénda d~mocrática e do p~og¡-:e-
so da Gahza. , · 

· ·Pecten-que :,·: . 
Poqteveara ·· 

· Aden;iais·, Cés.ar Mo~quera_, en; . 
rec©ñeza a .'-""···''.. . carregado de ·apresentar a . ' 

B ~ ~ d .. ,:_.;:~;:~: : .. ~~~:~t.':;;·~'\.... mociójl soli~itou que o pr9ptio . 
oye a ··.{~ ·'?,''t~--~ .. concello se sumara á hoi:nenaxe ' 

· 1. . :~;,,:J:~,J: " . . ' que: se celebrar~ o próxín;io 17 
Os c~néeUeirns nacionalistas de de agosto no lugar de. Caeira-
Pon~evedi:a solicitarnn do Poio . .O grupo do BNG qúer que·_ 
gov¿mo municipal ª 'aprobación Pontevedra nomee a Bóveda fi--

· dunha moción na que se · · llo adoptivo e que se lle conce-
_recCíñeza a nível institucional a da a medalla de Ouro do conce-
fig~ra humana e política de Ale- llo de_ Pontevedra, a título pós-

. '. . . 

. tar e§i~ sit~ación. Segundo Xo
sé Antón Freire, representante 
da platáformaJ .unha das causas :· 
que leva'.l9i;t, ab: ~ctq~l estado de ·. 
ab'!:.':9f}<;Í~9-.J?.á.Jrjln?.t:f io;~_assó 

.(t1i::P ~flf,tfasQ. i!{. }.J~rn~s-~na. pu-
:-,' htociid~~dC)::CpnjelíÍ{q·._~cftl.i :.~.' 
·t,(IHí' fügar a qu~ p~sárán~a~~ -~-~t~ 
.)"embargos sobre alguns te~ás~1 1 
·· o que impediu as obras de -.,~~-

xanclre Bóveqa, . .destacando o tumo.• 

•••••••••••••••••••••••••• : ••• ~ •••••••••••••••••••••••••• '• ¡, •••••••••••••••••••••••••••• ~ •••• ; ... .¿~~:·~ · .. ~ ...... : 

ampliación do museu; Os meÍ{l
bros da plataforma xa . ' ;· 
solicitaron das autoridades mu
nicipais, da Consellaria de Cul
tura e das distintas forzas políti
cas o compromiso necesário pa
ra que se solvente a conflito 
provocado polo Convénio, a 
adxudicación do proxecto mu
seístico e a ampliación do Mu
seu. + 

· •Homenaxe a 
Pura e Dora 
Vázquez 

• Daspastoras 
exporá na- Festa 
do Cómic · 
Xulio Martínez, máis coñecido 
polo :;ilcume de"Daspastoras" 
amosará. unha retrospectiva da 
sua obra nunha exposición den
tro das VIII Xomadas de Banda 
Deseñada de Ourense, que se 
celebrarán do 4 ao 12 de Outu
bro. Daspastoras, que naceu en 
Santa Uxia de Ribeira1 reside na 
actualidade en Barcelona e co
mezou a sua caneira a princípios 
dos 80 na revista Zero pasando 
logo por revistas como Comix, 
Zona 84, El Víbora, Madriz, Ci
moc ou Makoki. A técnica do 
autor ribeirense caracterízase 
pola caricaturización das figuras 
humanas e a esaxeración das 
formas. Os afeizoados poderán 
desfrutar directamente das acua-

relas orixinais no Museu Muni
cipal de Ourense. ·• 

• Vilaboa non 
_quer patrocinar o 
Blanco Amor 
O concelleiro nacionalista Xa
bier Míguez apresent.ou, ,o p3.sa
do 23 de Xullo, unha moción na 

que ~olicitaba a 
incorporación 
do concello de 
Vilaboa como 
patrocinador do 
prémio "Blanco 
Amor" de 
novela longa. 
Para que o con
cello figure en

tre os patrocinadores, o pleno 
municipal ten que aprobar que 
se contemple unha partida de 

50.000 pesetas nos Órzamen~os. 
Míguez xa s.olicitara a incorpo
ración ·do concello ao prémio, 
pero esta fora denegada, polo 
que o edil nacionalista acusou 
ao alcalde da vila de non estar 
interesado en nengun proxecto 
para o país, nen en promover 
actuacións que axuden ao medre 
da identidade galega.• 

•Protestas 
polo abandono 
do Patrilnónio 
de Massó 
A PlataforIJla pola Defensa do 
Patrimonio Histórico Artístico 
de Massó .ven de denuciar o es
tado· de deixadez no que se .a to
pa o Museu e responsabiliza á 
Xunta de non ter axilizado os 

•OIGAEM 
subvenciona 
a 24 compañias 
de teatro 
Só 24 das 34 compañias profe
sionais de teatro que solicitaron 
as axudas poderán d~frutar das 
subvencións concedidas polo 
IGAEM para produción e distri
bución de espectáculos. Un to
tal de 15 obtiveron axudas en 
ambas modalidades, distribución 
e produción, 4 só-para 
produción e 5 para distribución. 
Entre as que recibirán axudas es
te ano atópanse Ollomoltranvia, 
Sarabela Teatro, Teatro At/4nti
co, Teatro de Aquí, Teatro do 
Noroeste, Matarile, Compañia de 

Festa da Palabra Silenciada adica 
o seu monográfico do número 
12 ás poeta ourensás Pura e 
Dora Vázquez co pr pó it de 
dar a coñecer en profundidad 
a obra destas irmás que compar
tiron tant a sua vida c mo a 
ua criazón. De feito, mália per

tencer á Xeración do 36, e r 
cultivado todo os x 'nero lit -
rário , cunha aten ión e pecial 
á literatura infantil, daqucla 
con iderada un xénero de 
segunda orde, a obra da irmá 
Pura e Dora Vázquez, non 
transcendeu de reducido círcu
los culturais. 
O monográfico comeza cunha 
entrevista realizada por Mª Xo é 
Queizán na própria casa das ir
más, na que se resalta o aspecto 
máis humano da ua vida como 
poetas, mestras e nais, cos seus 
amores e frustracións. Despois 
oferécese unha análise polo 
miudo da obra de Dora e Pura.• 
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A NOSA TERRA. 

Vanitas 
Vanitatis 

1llullt: A casa de Adara. 
Autor: Alfredo Conde. 
lditorial: Edicións Xerais. 

Unha das cualidades de roáis 
estimación é a prudéncia. 
Obríganos a nos afastar a dis
tancia difumina todo e faino 
dun xeito tan especial qúe per
mite ver aquelo que substan
cialmente un desexa. Cría un, 
ha mentira útil, distorsiona pa
.ra que poidamos observar des, 
de ou tro ángu lo sen estarmos 
mediatizados pola perspectiva 
anterior. Ou algo asi. Ao que 
vou é que examinei eu A casa 
de Adara porque, como ti ben 
sabes, unha das miñas máxi
mas v~tais di que "de calquera 
grao, mellor ou peor, has de 
agardar colleita e, se cadra, al
gun grao podre pode ufanarse 
do mellor froito, a causa dun 
milagre, dunha choiva, un 
vento, unha xeada non caída 
ou simplemente porque a pe
neira estaba furada". Lino ta, 
mén cun pouquiño de morbo 
porque me permitiría unha 
aproximación fria á tua aceira, 
da perspectiva, que ás veces 
me ten parecido excesivamen
te intransixente coa carne e 
demasiado ríxida co espírito. 
Velaquí o que atopei. 

As 142 páxinas do libro distri
búense entre un limiar e oito 
cont9s. Comecemos polos con
tos. E obrigado comentar que o 
primeiro deles --Confesión de 
parte- é antesala forzosa. A 
narración non é mala, é un 
conto moi decente se se upri, 
me a páx ina Z2, necesária non 

Alfredo Conde. 

para o narrador senón para o 
próptio escritor xustificar a sua 
escrita. Ben se puidera dicer 
que é un segundo limiar e, a 
maioría das veces, segundo li
miar precisase cando o primei
ro non resulta convincente. 
Pero é de xustiza recoñecer que 
se hai algo que une os contos 
-ese pequeno fio conductor 
que os enliña- debe buscarse 
neste e no derradeiro. Sen em, 
bargo haL aí algo que me des
concertou: algunha vez lin nal
gún Jornal de Letras unha en> 
trevista ná que un importante 
escritor portugués afirmaba que 
o escritor ía morrendo pouco a 
pouco en cada liña que escri, 
bía. Aquí afírmase o contrário, 
o escritor é máis vividor. Se ca
dra isto ten moito que ver coa 
autenticidade da escrita, pero é 
ese un problema que non irnos 
resolver aqui e que podería dis-

. traemos donoso obxectivo. 

G~uieirQ 
CULTIJRAt 

O segundo conto é A morte de 
Blas. Descorazonador. Ao lelo, 
é imposibel non lembrar a Cas, 
telao en Cousas. Este conto 
non é máis 
que a .reescri, 
ta daquela 
cousa que 
Castelao es
cribira, se fo
rc! escritoríen 
dous la.nces. 
Recoñezo, 
calquera non, 
que o de 
Conde é moi 
inferior; ain
da que se lle 
estime a ou, 
sadia, algo 
.imprescindí, 
bel en todo 
progreso, en 

As teorias 
Hterárias de 
Conde non 
son máis ca 
un remedo 
burlón dos 
fundamen:to 
s líricos de 
Cañita 
Brava 

toda superación, queda un re, 
gosto amargo. E ese regosto per
manece a medida que avanza-

qios na leituia dos demais con, 
tos. Os dous_ seguíntes reñen ~en 
comun certo humorismo tráxi
co, mellor explicábel no segun, 
do porque o anterior .._Q loro 
de Baracaldo-:. parece máis ben · 
unha grácia desgradada, é un 
de eses contos que un le e que
da como estaba: non move nen 
conmove. Logo vén O proúlo e 
xa deixa de haber ése humor, -
ainda que ao princípio par~za · 
que _se continua igúal. Pero dá 
que pensar: un pensa en Lorena 
Bobbit e ... A seguir está o me
llor conto: Cubita la bella. Un 
correcto conto ao· que lle so, 
bran as tres últimas palabras, 
esa suficiéncia narratoria! (se
mella que o narrador é un bo
neco nas mans dun escritor que 
sentaos seus reais cando quere) 
inoportuna, burlona e pedante.' 
Como algo de pedantería ta
mén hai no derradeiró, que dá 
nome ao libro e que, como o 
anterior, se estrutura en tres 
unidades narrativas. E a mellor -
idea, ten a mellor imaxe e pode 
considerarse atrevida metáfora 
do ciclo vital. Pero a súa segun
da parte debera ser reducida a 
15 ou 20 liñas. 

Debe ser confe~o que aínda fal 
ta por comentar o Limiar. Un 
limiar que se o lera Don Vicen
te Risco , imaxino moi ben o 
que diria. Coa escusa da súa 
volta a Xerais, Conde esérebe 
unhas liñas que son boa mostra 
das súas ideas literárias, e'· pro, 
cederes ... Nunca somos como 
nos vemos, senón como somos 
vistos - disimúleseme a des
contextualización- deixa ver 
ben visto que importa máis a 
im~e que a esénda, deixa ver 
ben vista a preséncia dun espí
ritu débil para quen o traxe de
lata a ideoloxía. Segundo eu 
coido, pensar así só leva a en
garrnrse e que o enganen facil-
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Confustón e mqrte 
de Maria Balteira 
Marica Campo escrebe Confwión e 
morte de Maria Balteira en Bahia Edi
cións, unha incursi'.'ón no mundo das 
lendas e da máxia. A autora do Val do 
Mao do lncio apresenta doce novelas _ 
en síntese que rachan coa convención 
dos xéneros e percorren a vida das mu
lleres desde Maria Balteira até os nasos 

· dias. O nexo é a condición de persona
xes femininas recollidas da tradición 
oral galega marcadas pola singularida-
de no seu tempo. t ~ 

História 
de Euskal Herria 
T xalaparta edita a História de Euskal 

· Herria en tres tomos, que xa están nas 
librarias. O primeiro, Los vascos de 
ayer, viaxa pola prehistória e a história 
antiga e medieval e é da autoria de Jo
sé Luis Orella. O segundo tomo está 
escrito polo historiador galega residen
te en Euskadi Xosé Estévez. Del hierro 
al roble encárgase do periodo que trans
curre desde o século XVI ao XIX. El 
nacimiento de una nación é o título do 
terceiro volume, cuxo autor é José Mª 
Lorenzo Espinosa. Nas suas páxinas. 
canta a história máis achegada, o sécu-
lo XX.• . 

Orilla Seijas escrebe 
sobre as mestras 
do rural 
O último libro de Otilia Seijas, escrito 
en galega, chámase Ninguen suspira 

por ela e está · 
publicado en 
Ediciós do 
Castro. Canta 
a história 
dunha mestra 
destinada 
nunha aldea 
do rural ga
lega para 
impartir 
clases aos 
nenas. A 
autora 
quere ren-

der homenaxe á canti
dade de mulleres que viviron esa expe
riéncia antes e despois da Guerra pero 
tamén quere facer un chamamento ca
ra a un mundo que se vai. Un mundo, 
que para a ~u tora, non só está . 
representado nas aldeas senón nos 
maiores, polos que ninguén suspira.+ 

Contra saudade 
Xosé Manuel-Vélez reune.en Contra 
~saudade os seus últimos poemas, cos 
que gañou un accésit do prémio de po
esia Miguel González Garcés i995, da 
Depuración da Coruña. Despois daquel 
primeiro libro Ritos de auga, o poeta de 
Ourense oferece un poemário comple
xo onde as palabras están traballadas 
polo miudo e o autor recurre á 
trad ición para interrogarse sobre a sua 
identidadc. O libro está ilustrado por 
Cruz Pérez Rubido. + 



2 4 25 DE XULLO DE ~ 996 ~ Nº 736 

mente: unha paraugas aberto 
non significa que chová, pode 
abrasar o sol. Non comentarei 
nada de Lola Flores, do Quixo
te sempre direi que a primeira 
parte é espantosamente mala e 
a segunda unha obra mestra. 
Claro que hai obras mes tras!, e 
cegueiras que impeden recoñe
celas. Pero dicer que un é escri
tor desde o momento en que 
escrebe e xa está é un c'hiscó 
bruto, por moitos prémios que 
teña quen o di. 

Non quero agora eu entrar no 
vello, e falso porque ti e eu sabe
mos a resposta adecl.1ada - de
bate de quen é un escritor gale
go. O que si se pode afirmar é 
que Conde non é unha figura li
terária como el se pretende can
do di unha das maiores parvadas 
que se poden dicir de min é que 
son unha promesa literaria, un 

. escritor novo, un eséritor mozo. 
Debera saber que un dos primei
ros exerdcios para escritores no
veis consiste en facer que elimi
nen todo o supérfluo. El aínda 
non superou esa fase. Despois 
ensínaselles a unir as diversas 
partes do escrito, requírese téc
nica e sensibilidade: cando non 
lle falla unha, carece de outra. 
Quédalle moito por mellorar, 
ainda que posua un moi estimá
bel vocabulário -en canhdade 
e cualidade non ten sentido da · 
oportunidade. Cómpre sinalar 
tamén cerras escollas gráficas 
que a única trascendéncia que 
teñen é a de personalizarse dian
te dos demais. 

Celebro e celebrarei sempre que 
se divirta escribindo e lle permita 
poder facerlle a autopsia a unha 
necoriña, pero sempre desconfia
rei dos estómagos agradecidos. 

En definitiva as teorías literárias 
de Conde non son máis ca un 
remedo burlón dos fundamentos 
líricos de Cañita Brava. E o dis
curso, a utilidade máis inmedia
ta para o leitor, é manifestamen
te pobre e moi inferior as de .al
guns escritores noveis actuáis -
que se distinguen precisamente 
por entregar unha obra be'n 
coidada. Non hai motivo para a 

.pretenciosidade . Xulgado polo 
visto aínda lle cumpre para che
gar a promesa.• 

XOSÉ M. EIRÉ 

O valor de ser 
ti mesmo no 
medio da 
tormenta 

ntulo: Parado na tormenta. 

Autor: Suso de Toro. 

Editorial: Galaxia. 

Non sei se Suso ten lido a Witt
gesq:in no seu ''Tractatus" cando 
ven dicir que a linguaxe é unha 
figura da realidade cuxa función 

é represen
tar o mun
do para 
nós, mais 
coido que 
poucas de
fin ic ións 
serian máis 
axeitadas 
que ista pa
ra encurtar 
a intención 
do autor de 

Parado na tormenta nas 225 páxi
nas que fan o libro. 

Por moito qu~ fixen memoria, 
mesmo axudeime da dalgúns 
amigos, non atopei libro ningun 

·na literatura galega dos últimos 
40 anos que a nivel temático se 
poida asemellar a este. 

O ensaio (xénero onde cabe de 
todo) do que estamos a falar ven 
pois tapar un oco importante na 
nosa literatura. 

A cabalo entre a crónica e o en
saio filosófico o libro de Suso de . 
Toro está na liña do que se anda 
a publicar co selo da posmoder
nidade ( outro saco se'n fondó) 
nos países do muhdo anglosaxón 
e francófonos ainda que cumpli
ría subliñar que este tipo de pro
sa non é frol de agora, lembre
mo$ senón a Osear Wilde ou 
Bemard Shaw e tamén, ¿por que 
non?, a Ramón Piñeiro. 

No libro o autor vainos facer es
coitar as súas opinións sobre te
mas tan distintos coma o sexo e 
os ciganos" a literatura e a socio
loxía, Rosalía e Madonna ou na
cionalismo e crítica literaria. 

Estructurado a xeito de dez 
apartados, en principio temáti
cos, o libro lese con aleive faci
lidade por mor da excelente . 
prosa de Suso de Toro e ise 
chisco de ironía que pinga en 
todas e cada unha das tefle
xións que fai o autor. 

Isa facilidade narrativa pódenos 
facer perder de vista o feíto de 
que tras das 
o pin ións hai 
un ·pe'nsador 
cunha sólida O libro ten 

. formación fi- · moito de 
losófica e li-
teraria sen combate e 
esquecer, 
asemade, a 
súa longa ex
periencia co
mo militante 
e como escri
tor. Pódese 
estar ou non 
dacordo con 
el, mais coi-

teno tamén 
de "streap 
tease" 
anímico e 
intelectual. 

do que ninguén lle poderá ne
gar a Suso a seriedade e rigoro
sidade das súas propostas mes
mo ás que asemellan máis irre
verentes como "R,,osalía, amor 
puto" ou proVócativas como 
_"Pragmática pouco práctica do 
irracional" ou "Entre nós". A 
seriedade da que estou a falar 
non pode agachar unha auten
ticidade que · case pódese 
apalpar. Non podía ser doutro 
xeito pois se o libro ten moito 
de combate teno tamén de 
"streap tease" anímico e inte
lectual no cal quedan núas as 
tensións, e mesmo contradic
cións, do autor. 

Só por cousas como "Panfleto 
contra min mesmo" ou "Un 
anormal simula normalidad ... " 
pagaría a pena mercar este libro 
que nos oferta, ademais da orixi
nalidade da que falaba, a oportu
. nidade de pensar un pouco, exer
cicio este último-non moi común 
nestes tempos. e nembargantes 
máis necesario que nunca. 

Coido que Suso fixo .neste seu 
último traballo o que di Paul 
Ziff que fan os nenos cando es
tán a piques de romper a falar: 
"Observou a linguaxe, observou 
o mundo e mirou ao un e mirou 
ao outro". • 

X.MA DE CASTRO ERROTETA 

ANOSA TERRA 

- 111 conta de discos 111 

Bill Evans. 

Música viva 

ntulo: Sunday ac che Village Vanguard. 

Autor: Bill Evans Trio. 

Editorial: Riverside FCE 60-017 

Un, que pasa bastante tempo nas tendas 
de discos, sente un pouco de pena can
do leva mirando desde xa hai un tempo 
este disco nos estantes de máis de un 
comércio. Pena, porque este disco debe
ria esgotarse cada vez que sai unha ree
dición e máis, se pensamos que esta vez 
nun só CD compílanse pala mesma 
arde na que foron tocados a maioria dos 
temas que integraban os dous vellos 
discos (Sunday az rhe Village Vanguard e 
Waltzfar Debby) que se editaron da 
célebre sesión que nun clube de New 
York gravou o trio do pianista Bill 
Evans un 25 de Xuño do 61. Pero o 
disco non é só recomendábel por isto, 
nen por ser a última gravación da fonte 
melódica que era o baixista La Faro tan 
só uns dias antes da sua marte, nen tan 
sequer por existir unha respiración mu
sical case ao unísono entre os tres músi
cos nun día en estado de grácia, no que 
o entendimento que xurde na improvi
sación é modélico. Este disco é sobreto
do recomendábel porque é un perma
nente antídoto contra a fatiga, porque a 
"subxeci:ividade" que desprende é con
taxiosa. A música é o camiño emprega
do para mostrar aqueles sentimentos 
que as palabras rion conseguen explicar. 
Hai discos que conteñen música que fai 
que as persoas se sintan mellar porque 
transmiten emocións. Este é un deles.+ 

Acústica 
de alta fidelidade 
Título: Acousric pecial. 

Autor: Antoloxia. 

Edi1orial: Sharnrock 1022-2. 

Sesenta e nove minutos de acústica 
limpa e brillanr& dan fe da calidade de 
son das 16 gravacións que 
compoñen esta antoloxia <leste pouco 
coñecido selo austríaco. 
Temas maiormente de raíz "folk" tra
'tados libremente, 
uns con máis e outro con menos 
acerto, pero cunha calidade que 
aguanta ben calquer 
anál ise. 
Resalto 
dentro 
do con
xunto 
un ha 
belrsima 
peza do 
folclore 
popular an
dino" ánta
ro Ojito de 
Agua" tratada 
polo grup Nahual u a participaci n 
das moza de 
Leilía nun tema do gru br tón 
Bleizi Ruz. Un disco máis que 
agradábe l de coitar a un bon 
prezo. + 
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Non hai política de reinserción 
para os 10.000 emigrantes que retornan cada ano 
II Xornadas de Debate sobre a Emigración da CIG 

Dez mil emigrantes regresan 
cada ano á Galiza para desco
brer que o seu país de orixe 
non pode acollelos porque 
non ten planificación nengun
ha para os retornados. Os par- · 
ticipantes nas II Xornadas so
bre Pasado, Presente e Futu· 
ro da Emigración, organizadas 
pola CIG-Migración critican a 
caréncia dunha política auto
nómica que afronte o proble
ma da reinserción, nun intre 
no que o proxecto de volta é 
comun a todos o emigrantes. 

A c nv cat 'ria do d parta
mento de Migra ión da C n
f d raci n lnr r indica! ale
g aca no 40 ani r ári o 
hi tóric C ngre o da Emigra
ción Galega de Bo Aire . 
A i ten a e ta xuntanza en Vi
go, Xoan Martinez Castro, que 
t ra ecretário do l Congre o e 
Antón Moreda, membro das 
M cidade Galegui ta de Bo 
Air . 

Na apertura da X macla , o 
ecretan de Relación coa 

Comunidad Galegas do Exte
rior da Xunta lembrou a Xo é 
Otero Abe ledo Laxeiro, inyirn
d o ao debate da CIG como 
a i tente ao l Con re o e fale
cido un dia ante da inaugura
ción. O ecretário inalou que 
p de documentar e unha emi
g ración de 4.0 O alego a 
América a p na· cin u nta 
ano de poi da primeira viaxe 
de C Ión. acord coa e tatf -
ti a da Xun ta, ha1 ne te mo- ' 
ment l. 00.000 galego emi
rado · qu on 10.000.000 e 
u f miliare . 

A integración na UE ero ionou 
de f i to a calidad da in tala
ción dos emigrantes nalguns 
paises do continente e de feito 
alguns Tratados bi-laterais supe
raban as vantaxes que oferece o 
tratado de Maa tricht aos gale
gas residentes. 

Problema comun de solución 
emerxente é a aplicación de ba
ses de cotización prévias aos 
emigrántes reto'rnátlos para o 
cálcu lo dos benefícios de retiro e 
paro. En todo caso, os emigran
tes que agardan o regreso red.a
man un posto de traballo e non 
subvencións. 

O aforro emigrante que nos anos 
70• e 80 permitia a instalación 

dun pequeno negócio ao regre
so, non ten agora onde ser in
vestido. Co protagonismo, inter
vención e garantía da facenda 
pública autonómica, eses capi
tais poderian ser de grande utili
dade para obras de interese co
mun, no canto de se perder en 
fondos de investimento para a 
exportación.+ 

De esquer.da a direita 
Carlos Lópe:z:, Carlos Penelas, 

Amália Durán, Carlos Xoan Día:z:, 
Gustavo luca de Tena e 

Ramón Maceiras que interviron 
nas Xomada de Debate 

sobre a Emigración 
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As gaitas foron as protagonistas do Festival de Ortigueira 
Concertos, exposicións e cursiños .completaron unha variada oferta 

* PAULA CASTRO 

Máis de 25.000 persoas desfrutaron desde o xoves 18 ao domingo 20 
de Xullo dos concertos do XII Festival do Mundo Celta de Ortigueira. 
Houbo opcións variadas para satisfacer os gustos dos presentes, , desde 
exposicións de artesanía a concertos de folk, cursiños, vídeos conferén
cias e coloquios. Habia x€nte· de todas as idades, desde nenos chegado
as da man dos seus país até maiores de 50 á busca do reguste da mú
sica popular. Pero a protagonista indiscutJbel foi, sen dúbida, a gaita. 

O XII Festival do Mundo Celta 
acadou os resultados esperado~, 
superando incluso ás previsións 
máis optimistas polo que xa se 
pode falar duriha vertixinosa re
cuperación tras dun p~queno 
período de crise. De todos os . 
rincóns da Europa chegaron os 
amantes do folk para desfrutar 
un ano máis dun Festival que 
ten ben merecida a sua conside
ración ~e Internacional. 

A XII edición viu acompañada 
de numerosas actividades progra
madas para satisfacer as necesida
des dos presentes. Ainda que de 
todas elas, a que máis atraiu á 
xente foi, polo seu caracter nov~ 

dosoJ o 1 ª Congreso Europeo do 
Mundo da Gaita, que .contou coa 
participación de numerosos espe
cialistas, tanto a nivel de investi
gación como de interpretación e 
mesmo contou coa presencia de 
mestres artesáns. Tamén resula
taron de · un grande interese os 
cursiños de gaita galega imparti
dos por Xosé Manuel Budiño, gai-· 
ta escocesa impartidos por Patrick 
Molard e gaita irlandesa imparti
dos por Mick O 'Brien. 

O Teatro da Beneficecia foi o 
centro escollido para que tivera 
lugar este encontro, no que ad·e,. 
mais se celebraron máis de quin
ce conferéncias impartidas por 

·especialistas chegados daqueles 
lugares nos que a gaita ten unha 
especial preséncia. 

Pero ademais dos cursos, a gaita 
tamén estivo presente no festi
val coa actuación de grupos que 
deleitaron aos espectadores co 
seu son, entre eles a Banda de 
Gaitas Robaleira de Cedeira e a 
Escala de Gaitas de Ortigueira, 
entre outros galegas. 

O grande foco de atención foi o 
concerto que cada ano atrae 
máls público. Quen máis e quen 
menos comen~aba 2. sua satisfac
ción ao remate das actuacións, 
pero se houbera que resaltar o 
papel dalgun dos grupos que ac
tuaron teriamos logo que facer 
unha referéncia obrigada a Bágoa 
da Raiña, que provocou desde o 
princípio até o final a entrega 
dos presentes. Se cadra influiu o 
feito de ql!e os membros foran de 
Ortigueíra e, se cadra tamén ha
bería que lembrar que medio po
vo estaba alí para apoiar aos seus 

Rock en Caminha do 9 _ao 11 de Agosto 
Segue unha tradición iniciada no 1971 

* MANUEL ESTÉVEZ 

Renace baixo o lema "Con sabor auténti
co': o Festival de música Rock de Vilar de 
Mouros en Caminha, que se celebrará en
tre os dias 9 e 11 de Ago~to. O evento 
contará cun total de 21 bandas que subi
rán a dous palcos para tocar ritmos desde 
o reggae do veterano Pato Banton até o 
funk-groove dos Freak Power, pasando 
por grupos como _os Stone Roses ou os pró
prios Madredeus. 

de Vi/ar de Mauros a Sé de Tui por D.Gar
cia". A celebración foi cancelada a ausa 
dos problemas que provoou na vila, ainda 
que o actual alcalde, de Caminha, Valde
mar Patricio sinalou que "postos na ba
lanza pesan máis os aspectos positivos que 
os negativos", ainda que lembrou que des
ta edición haberá unha maior preséncia 
'das forzas da orde. 

rapaces. Ainda así, é obrigado 
recoñecer que a emoción conta
xiou a próprios e estranos. 

Pero non todos quedaron. plena
mente satisfeitos cos acto~ ou 
coa organización. Para poder 
acoller aos visitantes que por es
tas datas se transladaron á vila 
de Santa Maria de Ortigueira 
habilitouse o campo de futbol, 
de modo que as tendas de cam
paña puideran· in talar e de for
ma gratuita. Os problema foron 
provocado polo Ól, porque a 
ter que instalarse no campo e ao 
non haber sombras, o campistas 
víronse surprendido a hora 
consideradas intempestiva tras 
dunha longa noite de in omni 
voluntário, de modo que entr 
as oito ou as nove. da mañá xa 
estaban rndos en pé. 

Exposicións 

O atractivo do festival non se 
reduciu unicamente aos concer
tos, moitos dos visitantes ache-

gáronse unicamente para ver os 
po tos instalado n as rua con 
numerosas mostras de artesania 
popular. Habia todo tipo d ob
xecto , cunha grande cantidade 
de pezas relacionadas co mundo 
celta, desde traxe até instru
mentos musicais, e incluindo 
mesmo pezas de cerámica elabo
radas artesanalmente. Tamén 
habia mostra de di cos, obre to
do, de mú ica folk expostos nal
gún do p sto in talado no 
arredore da zona onde tiñan lu
gar a actuación . 

O festival de Vilar de Mouros 96 ven de 
recuperar unha tradicign musical que co
mezou no ano 71 coincidindo coa con
memoración do "IX Centenário de doQ_fao 

Entre os grupos invitados estarán como 
teloneiros De Weasel, Líderes da Nova 
Mesagem e Um Zero Amarelo o primeiro 
dia e, o segundo dia Reponer Estrábico, 
Cool Hipnosie e Tara Perdida. No último 
día tocarán Astinishing Urbana Pall, Pinhe
ad Society e Ramp. 

No que respeita ás actuacións principais 1 Freak Power, The Young Gods, Herdeiro 
atópanse grupos como Black Out, Primiri- da Crus , Xutos & Pontapés , Tinder ticks 
ve Reasson, Kussunduola, Paco Banton, como broche de ouro Madredeus. • 

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

. 
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Xunqueira 
de Ambía 
celebra a 11 
Festa Castrexa · 
Por segundo ano conse
cutivo celébrase en Xun
queira de Ambia a Festa 
Castrexa,. Será o próxi
mo dia 2 7 de xullo nas 
beira do rio Arnoia. A 
celebración consiste 
nunha festa popular am
bientada na época castre-

xa, tendo como referente 
a tribu dos T amaganos, 
habitantes castrexos da 
z-ona que rendian culto 'ás 
ninfas das augas. 

A festa está organizada 
pola mocidade e os parti
cipantes deberán asistir 
vestidos de castrexos, cos 
traxes que os próprios or
ganizadores proporciona
rán aos interesados . . Ta
mén haberá unha proce
sión, xogos para nenos, 
rapaces e vellos. Ademais, 
a Festa Castrexa inclue 

unha loita da ·tribu dos 
Tamaganos contra dos 
malos espíritus, que por 
suposto, son vencidos. Po
la noite está prevista un
ha "cea castrexa" precedi
da da coroación do cam
pión dos xogos e dunha 
oferenda de velas nq río. 
A cea, a base de carnes 
asadas á brasa acompaña
das por cervexa rematará 
cunha festa na que os gai
teiros "Bate Certo" e as 
"Pandereiteiras de Cea" 
animarán aos presentes a 
bailar sen parar.+ · 

O lntercéltico 
do Morrazo 
chega á 
XII edición 
O XII Festival lntercélti
co do Morrazo celebrara
se os dias 1, 2 e 3 de 
agosto. Como en anterio
res edicións grupos de 
música folk achegarán ao 
público á música de raiz 
no campo de futbol de 
Moaña, e apesar de certa 
premura na convocatória 
espérase unha grande 
asisténcia, nun certame 
que colleu durante vários 
anos o testigo ausente de 
Ortigueira. 

Entre os grupos que parti
ciparán no festival esta
rán, o 1 de Agosto Belado
na, Sinnania e Celtas Cor
tos. O dia 2 Os Papaquei
xos, Berrogüeto e Carlos 
Núñez e xa para rematar, 
odia 3 .de agosto actuarán 

grupos trad icionai · . O 
Festival rematará cunha 
Verbena Celta na que e 
espera a participación de 
maiores e pequenos. • 

III Revoltallo 
de Música 
Emerxente 
en Valadares 
O Monte dos Pozos en 
Valadares, Vigo, será ce
nário do III Revoltallo de 
Música Emerxente que se 
celebra do 1 O ao 18 de 
Agosto baixo o lema "O 
Teu Gozo no Monte dos . 
Pozos". Como nas ante
riores edicións contará 
cun concurso de bandas 
de estilos variados, como 
New Age até Jazz, Pop
Rock ou Metal-Punk. 

Este ano hai tamén a ac
tuación de numerosos 

·grupos de música fo lk, t.'.m 

dia adicad 
Lu itana , entre u 
e tarán ]ournay-bee, No 
Tolerance for Silence , 
Turbo ]unkie e Ramp. A 
temp qu c lebr n 
concertos haberá num -
ro as activid de c 
x go de r 1 
mountain bike. + 

I Festival Folk 
de Maraña 
Dentro dos actos de cele
bración da tradicional 
festa do Cameiro ao Es
peto celebrarase o próxi
mo domingo 28 de xullo 
o 1 Festival Folk de Mo
raña. O festival dará co
rn ezo ás 9 da noite na 
Carballeira de Santa Lu
cia. Entre os grupos invi:.. 
tad os ao concerto polos 
organizadores, membros 
da Asociación Xuvenil 
"A Cabana", atópanse 
Berrogüeto, Liorna e 
Verbo Xido. + . . 

································································~·························· 
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OPtNIÓN 

PÁTRIA E LÍNGUA, POR ÚLTIMA VEZ 
T oca,nos um novo 25 de Julho, urna nova cele, 
brac;ao colectiva de identidade. Bom, sejamos cla, 
ros: uma nova celebrac;ao minoritária de valores 
absolutos: Pátria, Língua, Identidade. Nunca po, 

· derei desbotar da minha pele a inquietude e náu, 
sea que me produz a palavra "pátria" (rnais concre, 
tamente, Patria, sem acento), recitada dos catecis, 
mos fasci tas e panhois durante miserentos anos 
de incultura. Porém, reconhec;o também que ás 
v zes as Pátrias e outros construtos ~ao úteis para 
distorsionarem tacticamenre um sentir colectivo. 

A Pátria é aliada natural da Língua: urna outra 
categoría absluta que também nos impede ver a 
glotodiversidade e o silencio quotidianos, ou que 
nos ajuda a converter essa variedade de fala e esse 
ilcncio num totalizador es lógan de batalha. Por, 

que há mu ita gente que nao pode falar. lsto é: que 
pronuncia (também galega), mas as sua palavras 
nao pertencem á Linguagem. A Língua acarreta 
sempr urna Linguagem e um Di cur o. O discur, 
o rtodoxo é di curso de enno , e e te Di cur, 
e luta mpre contra outro di curso locais, o 

d procurarmo,no como povo na heteroglossia 
diária c. na ruptura lectiva de fronreiras. 

Na realidad , Língua e Pátria ao metáforas. Am, 
has metáforas uprcm as sua noc;oes paralelas (fa, 
la pavo ) em aliarn;a contra a emancipac;ao hu, 
mana. Ambas, Língua e Pátria, ao o emblemas 
avanc;ado do reino imperiais. Porém, ambas 
noc;oe art iculam também alguma forma de re, 
i tcncia. Como qualquer noc;ao, "Ungua" e "Pá, 

tria" r volvem, e no multíplice campo discur i, 
vo , onde ao nego iadas, apropriadas e ré,apro, 
priad por grupo · ociai tangívei . O potencial 
criati o d con truto teórico --e mai o meta, 
fóricos- r id n em le erem maleáveis, em e, 
rem dócei para e pr tarem ao j go do aberes. 

Por i o qualquer crítica global á "Língua" e a 

CELSO 

ALV AREZ CACCAMO 

'A 
resistencia passa 

por criarmos 
novas vínet,ilos 

transfronteiri\:OS 
que vulnerem a 
lógica histórica 
da' domina\:ªº 
espanhola, por 
impormos sobre 
Portugal (nao 
obre Espanha) 

a nossa 
d if eren\:a" 

i 

"Pátria" está limitada desde as origens por pres, 
cindir do seu sentido de uso. Ainda como metá, 
foras, há Línguas e Pátrias plurais, simultaneas 
no território e no d iscurso. O debate deveria 
consistir ern desmonrarrnos críticamente ambas 
as noc;oes para ré,situarmo,nos como pavo corn 
capacidade transformadora da sua própria auto, 
percepc;ao. P0r contra, na medida em que a sa, 

. cralizac;ao das Línguas e d:as Pátrias impida a 
crítica, o questionamento, e mesmo a possibili, 
dade da sua auto,destruic;ao, a cerimónia da ex, 
dusao social seguirá a reproduziMe, da mao das 
elites políticas e intelectuais, as novas ou as de 
sempre. E isso está a acontecer aqui, ali e em tó, 
da parte. Como apoio acrítico de .todos. 

Dita singelamente: Galiza é urna questao de Esta, 
do. Muito mais do que Catalunha ou o País Basca 
(os nossos desnecessários pontos de referencia). A 
Galiza é a última excrescencia dum estado estran, 
geiro e duma cultura vista como estrangeira den, 
tro do Reino de Espanha. O verdadeiro problema 
nacional do Estado Espanhol nun!=a foi Euskadi, 
nem muito menos Catalunha, mas a Galiza. A 
Galiza oferece o grande perigo de chegar a enten, 
deMe com Portugal. Para ~em e para mal, a Gali, 
za sempre estivo demasiado longe do controle. 

Por isso caiu Fraga Iribarne por estas terras. Por, 
que, como pode Fraga Iribarne estar a falar agora 
sobre a mesnia Língua do que os activistas lin¡ 
guísticos que sofreram e sofrem as diversas fonnas 
de repressao do Estado por utilizá,la? Como pode 
Fraga lribame, censor e sequestrador de cultura 
galega, estar ? referiMe a méSL11ª L_íngua do que 
vós ou nós? Por que, se nao -pór urna questao de 

. estado, o feroz anti,comunista Fraga Iribarne se 
reuniu ao pouco tempo de aceder ao nosso trono 
corn um conhecido intelectual -galega chegado 
das filas d~comunismo, para pedir,lhe recomen, 
da\:ªº sobre os pasos a seguir na "normalizac;ao"? 

Música Popular Galega 
arranxada de manera novidosa 

por unha banda chea de 
personalidade. 

Neste primeiro traballo de 
Chouteira, ternos que suliñar a 

abraiante voz de Ux1a Pedrerro e 
o tratamento bailable dos ternos. 

Alguém sabe a que estará encaminhado verda, 
deiramente o ingente projecto (mais de 100 
milhoes) do Mapa Sociolinguíst-ico, que tanto se 
cita e se venera? . 

E nesta questao L-le Estado, nao se luta efectiva, 
mente contra Úm estad0 sem· implicar o outro 
no confronto. Por isso, aqui e agora, a resisten, 

. .cía efectiva passa por articularrnos uma sub, 
missao rebelde ao anibito portugues, ao seu es, 
tado e a sua cultura: por ver,nos como urna flo, 
rescente excrescencia sua, nao do Reino de Es, 
panha nern da cultura espanhola. A resistencia 
passa por criannos novos vínculos transfrontei, 
ric;os que vulnerem a lógiéa histórica da domi, 
nac;ao espanhola; por impormos sobre Portugal 
(nao sobre -Espanha) a nossa diferenc;a; por 
inaugurarmos urna nova linguagem e um novo 
discurso de identidades em conflito; por situar, 
mo,nos num novo ·campo discursivo onde tam, 
béin levemos as de perder, mas com integridade. 

Eu nao quera ter urna "Língua própria" porque a 
"Língua própri¡( sempre é a de outros, a do poder 
que a construe. Reconhec;amo, lo já: a Galiza nao 
tem "língua de seu" mas língua de Eles. Eu prefi, 
ro saber qtte a minha Língua Imperial (pois sem, 
pre se tem urna), e a dó meu povo, é a mesma 
que sofrem doutras maneiras outras gentes ao Sul 
do -meu país e ·além do oc_eano, q~e por isso esto u 
sujeito a lógica do seu poder simbólico (e nao ao 
do espanhol), e que dentro do seu ambito em 
fragrnentac;ao e reunificac;ao constante sempre 
ocup¡:irei (e ocupara.o os poucos aos que acom, 
panho) ~ margens do Discurso. -

Mas a resistencia efectiva também consiste ern 
saber que escrevo essa Língua e falo essa lTnglia 
como podo ou rne dá a gana, para chorar - hi, 
pocritamente, como tantos outros que o ne, 

, gam- pela -perd;i da minha Pátria: a utopia. + 
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MANUEL RIV AS 

Fábula da muiñeira· no Monte Faro 

Ao principo dos tempos, Jo, 
sé María · Amar acudía ao 
Monte Faro co aspecto en, 

collido e perplexo dun convida~ 
do romano na aldea gala de As, 
terix e Obelix. A romaría era 
algo así como un Meduliño e o 
PP presentaba a fachendosa fa, 
ciana dun Partido Popular de 
Galicia que andaba ao seu aire. 
Xosé Cuiña, como valeroso es, 
pal da mallada do T ex, Mex, 
aventurábase pala fronteira da 
autodeterminación. 

E ran tempos divertidos, con
moito sal e pimentón no 
polbo. O convidado José 

Mari notaba un sabor picante 
no padal a unha sustancia de 
acebolado melting,pot na em, 
panada, pero compuña un xes, 
to agradecido. Era el quen ad, 
miraba aquel gran acto ·políti, 
co,gastronómico no qu~ se 

idolatraba a D. Manuel como 
a un indiano que retorna 
triunfante. Galicia era un hó, 
rreo de cen pés, ateigado de 
grao. Unha reserva nutricia de 
votos conservadores. El obser, 
vaba e calaba mentres Asterix 
e Obelix daban boa canta do 
xabar,ín. 

Agora Aznar volve ao Mon, 
te Faro por un sendeiro al, 
fombrado. A aldea gala é 

un poboado manso. A pócima 
do mago, qué daba fortaleza aos 
hravos, revelouse ao cabo que 
non tiña segredo. Era un simple 
caldo de galiña. E o pretor ro, 
mano come con desenvoltura 
os rabiños do polbo con pimen, 
tón doce. Molla o pan no acei, 
te e non deixa nada no prato, 
nin sequera_esa simbólica sobra 
á qué chamamos "a vergonza -
do galega". En canto á empana, 

da, e como bo romano, deseo, 
briu que é unha variante autóc, 
tona da pizza. 

Xa non mira con envexa o 
hórreo dos cen pés. Ese 
grao e seu e tamen os xa, 

móns que estaban a curar. El 
administra as rendas e os Aste, 
rix e Obelix de antano son sim, 
ples aforados. O idolatrado ini, 
djano ten folgos aínda para ci, 
tar a Tito Livio e mira no fon, 
d~ do vaso de ribeiro un pauso 
de soberanía, aquela que lle 
premite sucederse a sí mesmo. 
En canto a Cuiña, xa non sabe 
é delfín ou sardiña en lata. En 
todo caso, apartouse da frontei, 
ra co lombo rabuñado polos 
aramios. 

Este é un pobo que apreza moi, 
to os actos simbólicos. E fai 
ben. Sen o esteticismo do sim, 

bólico, a vida é un prato insípi, 
do. A xente do Monte Faro, o 
que alí había de · base popular, 
non era esixente. Era a Galicia 
de mol que cando o Himno fala 
de "iñorantes imbéciles e du, 
ros" prefire pensar que se refire 
a uns tipos de Burundi que an, 
dan a mallar nos nenos. Non 
estaban alí para reclamar xusti, 
za histórica nin sequera unha 
mazá de postre. O que querían 
era un símbolo. Un detalle . 
Unha carantoña. Un mimiño. 
Unha muiñeira. 

Pero Amaré un político 
frío e s;erio. Un cas~ellano 
que so ergue o pe para 

chantalo no estribo do cabalo. 
Desde alí enriba mirou para a 
infantería galega e dixo que 
agora 0 ritmo o marcaba el. 

Punta, tacón.+ 

FRANCISCO A. VIDAL 

Entre a mOral e a fantasia 
Os dolmens deberon ser unha 
homenaxe-de amor e gratitude. 

Tiña que ser moito o apre, 
cio dos antergos polos seus 
mortos, para que lle ergue, 

sen tan grande templo encima 
da slía sepultura; porque eran 
os seus amigos, familiares e ve, 
ciñas, os que ·decidían inmor, 
talizalos con estas construc, 
cións <liante das que se sente a 
emoción da monumentalidade 
e da posible razón que provo, 
cou tan grande obra a carón 
dos vellos camiños pólos qye 
andan os vivos; feitos unhas 
veces para unha so.a persoa e 
outras para unha colectivida, 
de, pero sempre marcando fir, 
memente o lugar na. que re, 
pousa!l os seres queridos, como 
un sinal no entorno. 

Véndoos e admirándoos, 
¿quen non vai sentir a 
forza da historia?, ¿quen 

non se vai identificar con 
aquelas x~ntes das que nós her, 
damos o culto e a veneración 
polos mort.os? . Porque é case 
seguro que, se. eles non nos en, 
sinaran a querer ós nasos de, 
vanceiros, nós non teriamos 
velorios, nin días de defuntos, 
nin misas de cabodano. , 
O ap;eciar un dolmen ta, 

men ha1 que ter en 
canta o difícil que de, 

bía ser naquela época erguer 
semellantes laxes; a grande 
profusión de enxeño e tempo 
empregado, necesario para que, 

· nun lugar escollido, ficase o 
monurnento que ensalzase a 
gloria do defunto, deixándonos 
con el a idea da dureza, da for, 
za, da loita contra as precarie, 
dades, da teimosía imposta na 
procura dun obxectivo: o de 
perdurar a memoria de quen 
repousa debaixo del, cando se 

sabe que o carpo non vai ter 
máis remedio que desaparecer. 
Quizabes a niesma tenacidade 
que os defuntos tiveron en vi, 
da para ben dos seus. En fin, 
que todo leva a pensar que 
quen tal enterramento mere, 
ceu tivo que ser moi boa per, 
soa, un verdadeiro santo. Tal 
que, se de min dependese, eu 
nón pañería os osos que apare, 
.cen nunha mámoa-dentro da 
vitrina dun museo, poñeríaos 
nunha urna sobre un altar. 

Pero sobre todo, os dol
mens, traspasaron a 
fronteira do monumento 

funerario para dar vida a len, 
das que, seguramente, con to, 
da a carga de fantasía que e 
lles queira supoñer, lembren . 
un ¡JOuco a quen acubillan. 

Elas fálannos duns seres que, 
pola súa -maneira de actuar, 
déixannos a súa mensaxe de 
h onestidade, rectitude, picar, 
día e soma que, durante sécu, 
los, serv iunos de exemplo de 
conducta, s1,1bstituíndo ós li, 
bros de fil osofía e moral. Eles 
cóntannos fermosas e entraña, 
bles historias nas que os se us 

.. protagonistas se caracterizan 
pala bondade cos que demos, 
tran boas maneiras. Eles ofré, 
cenlle o ouro que custodian a 
quen lles leva .cada amencer 
unha x.erra de leite; danlle as 
cadras do lugar no que se aga, 
cha unha ola de alfaias a quen 
a cambio lle dá mostras de 
amor e aprecio; e castigan coa 
pobreza, e incluso a marte, a 
quen se amasa . cobizoso, men, 
tireiro ou palanquín. A gloria 

para os bos e o tormento para 
os malos. 

As lend as que rodean ós do}, 
mens son as máis amenas histó, 
rías de santos que .coñezo. 

P ero os dolmens tamén 
fomentaron fantasías 
alleas, como aquela que 

un velliño de Axeitos lle con, 
taba ó neto , como prob~ do 
forres que eran os rapaces do 
seu tempo, dicíndolle que 
aquel era unha cabaniña que 
fixera para xogar cos seus ami, 
gos cando aínda non foran 
chamados a quintas. 

,E un pouco máis abaixo había 
outra casotifia máis pequecha, 
que dou a pedra da casa dun 
veciño. + 

ANOSA TERRA 

Suso de Toro 
'Se provoco 
é para fomentar 
o debate sobre o país' 

Que libros recomendaría? 

Góstame moito Agosto e O caso 
Morel de Rubem Fon eca, un ra, 
ileiro do que e pod n con eguir 

edicións en portugués na libraria 
galega . Teño para ler Temor y 
temblor de Kierkegaard e a biogra, 
fía de Joyce feita por Richard El, 
man. Para o verán recomendo En 
brazos de la mujer madura de S. Vi, 
zinczey, que reconcília co pracer 
de ler e o Cancioneiro de Poe ia 
Céltica de Pokom (Galaxia) unha 
obra importante como proba <lo 
e forzo de normalización que hou, 
bo na re isténcia galegui ta para 
enxertar no paí gromo da cultura 
europea, como a tradución de 
Holderlin que fixo Piñeiro. 

Que está a ler· neste momento? 

Pen ando na praia comprei un lote 
de obra de Ruth Rendell, que 
sempre mantén grande dignidade. 
T amén lin a Crónica do bons ma, 
land.ros de Mário Zambujal. 

Ven de sacar unha obra nova 
Parado na tormente. De que ai? 

rárias. 

A lealdad c a língua egu a er 
a principal característica dun 
critor galego? 

O que en últim t rm <l fin e 
unha bra pcrtcncc a unha lir r , 
tura ou outra non é a n ci nalida, 
de de orixe do escrit r nen a t má, 
tica que trata, senón a língua. 

Exerce a provocación, pero ás ~e, 
ces non se capta o que é ironia e 
o que é tese. 

O Manifesto Kamikaze era literatu, 
ra, non o meu discurso. Habia un 
diálogo con textos que se levaban 
a contrária. Verbalizaba o nihilis, 
mo autodestructi~o dos galegas pa, 
ra poñelo en evidéncia e mesmo 
enfrontalo. Amasaba un descon, 
texto rexeneracionista porque a 
quen non lle doe o país non lle 
importa a sua desaparición. 

Hai xente que xoga con xuizos pré, 
v ios. Quen non quere entender 
non vai entender. . lnterésame a 
p.o lémica sobre os temas que me 
preocupan e penso que deben sa, 
carse a debate. Dóenme os desafios 
que .ten a cu ltL~ra da miña nación.+ 
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O Trinque 
Festas 

O Domingo, dia 28, ten lugar 
~ subida automob ilística a 
Chantada. T an interesante co
mo o bruar dos coches é o am
biente nas adegas da ribeira esa 
mesma noite. Esta fin de sema~ 

na comezan tamén os actos da 
Festa Viquinga de Catoira que 
culminará coa cenificación do 
desembarco o Domingo dia 4. 
Participarán de legacións dos 
países invasores.+ 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Cambados 
• FEIRA DO VIÑO 

FESTA DO ALBARlÑO 

A XLIV edición desea festa 
do 1 ao 4 de Agosto. O Xo
ves 1 abren a Expogal'96 á 
unha da tarde, e pouco máis 
tarde o pavill6ns de degus
tacit'.in. A feira ramén ofere
ce a actuación do Ballet de 
E tónia e o grupo T erra no
va á 10 da noite na l;raza 
do concello, ademais Jo 
cnnccrto de Mikel Ercnt
xun e o Pirata á 11 da 
n< ite na Praza d Fcfifián . 

•MÚSICA 

KABEZABOLO E 
A NIMALE M UERTO 

Xunco Animale Muertos 
o Xoves 25 de Xullo. 

Cangas 
• EXPOSICIÓNS 

Ex Po 

O Coléx10 <le Arquicecros 
de Cali:a abre esta mo era 
até o 31 de Xullo na Ca a 
da cultura. 

• GASTRONOMIA 

FE!RA DO PERCEBE E 
DA AMELXA VEADA 

O Domingo 2 nunha car
pa á beira da lnnxa, terá lu
gar a segun<la ed1c1ón da 
Fe ta dn Percebe e da 
Ameixa VeaJa, unha va
nedade d,1 ame1xa rúb1a. 

•MÚSICA 

TRADI 1 E 
1 ID DE 

Os dias 26 Z7 de Xullo 
no 1rndo do o tal ten lu
gar o femval J · grupo f< lk 
do Morrn:o, Tradición e 
mocidnde . 

O Carballiño 
• EXPOSICIÓNS 

XIL ROM 
PARA QNEMA CALE 

entro .cultural do ar-

ball iño acolle do 27 de Xu
llo ao 3 de Agosto a mostra 
producida rolas Xornadas 
de Cinema e Vídeo de Cali
za (XOCIVICA), e realiza
da rolo rintor Saúl Otero. 
Son 25 obras de distintos, 
fonnatos e texturas rara un
ha exposición que, en pala
bras de Saúl Otero "fa¡ un 
percorrido por filmes e per
soeiros que tiveron algunha 
releváncia non contexto do 
cinema galego, desde as cur
tametraxes Galicia de Carlos 
Velo, ou O carro e o home de 
António Román, á Mama
sunción Je Chano Pif1eiron 

• LEITURAS 

FEIRA DO LIBRO 

O Carballiño acolle a feira 
do Libro en catálogo, do 26 
ao 28 J e Xullo. 

Cedeira 
•MÚSICA 

FE TlVAL CELTA 

O de Cedeira (A Coruña) 
ten lugar o Veme 26 de 
Xullo, coa actuaci6n de vá
rio grupo de ga itas e con
xunco folk, e ntre os que 
de taca o Vai de Roda. 

A Coruña 
•DANZA 

ATURUXO 

O conxunto de baile acrua 
no Teatro Ro alia de Ca -
tro, ns dias 26 e 27 Je Xullo. 

• EXPOSICIÓNS 

Ü O - O ESPAÑOL 

Kw ko Afon ' O aco lle 
unha e colma de cadro do 
arti ta dad{i francé Franci 
Picabia (1 7 -1953) . 

nmprende 52 cadn) Jo 
tempo que va1 de 1902 a 
l 950, aberto an público 
a té n 25 J e Agt1 tn. 

• LEITURAS 

fEIRA D LIBRO 

o libro do l at 10 de 
Ago to , O Quiquilláns 
animan coa Viaxes fantásti
cas o Xove 1 ;1s 7 do er<"Ín. 

QU~~PERDE 
ASUA ()RIXE 
Pt~lll)E A SUA 
1 J)t~NTll)Al)E 

otabulair 
COUSAS ART~SANS 

Rúa Reai 1 A Coruña · Telf. 20 81 08 

Carteleira 

~ANTONIA. Filme holandés que 
acaclou este ano o Óscar á mellar pe

lícula estranxeira. Como é bon castígannos 
marxinándoa das carreleiras. Fonnidábel 
epopeia, feminista e tinxida de saber facer 
con pouco diñeiro e un espléndido guión 
cine de alta calidade. A~trices espléndidas, 
emoción e unha leción de vida. 

~TODOS ESTAN TOLAS. Fil-
me francés que contáxia simpatía, 

gañas de festa e toleráncia. Unha boa 
opción para estes tempos de todo o con
trário. Ben os actores e sobre todo 
Fanny Ardanc. 

~ OS AMORES DUNHA MU-
LLER FRANCESA. O prezo de 

casar cun home que quere ser heroi. _O 
prezo de ser muller e tomarse a liberdade 
pola man. Falta profundizar nas persoa
xes e unha actriz que o foéese mellor que 
Emmanuelle Beart. 

lk§?_ MISION IMPOSIBEL. Versión 
cinematográfica da vella série tele

visiva. A nosralxa axifia se dilue coas ce
nas aburridas que quedan por baixo de 
calqueira filme da série Bond. Cruise: 
guapo cando sorri; como actor fáltalle • 
moito ainda. 

~ FARGO. Un suceso violento 
nunha pequena cidade. Narrado co 

estilo directo e reporteril de T ruman Capo
te. Os innáns Coen (Morte entre as frores) 
conseguen cerra orixinalidade fonnal, pero 
non profundizan no carácter das persoaxes. 

~ AS DUAS CARAS DA VER
O ADE. Richard Cere é o gancho 

C.X. LÓPEZ-PAZOS 

comercial desrn película que ten como 
engado principal o peculiai: funcionamen
to do sistema xudicial americano. Xogan
do coa paradoxa da culpabilidade dun 
adolescente, un arcebispo voyeur asasiña
do e un advogado que se sinte chamado a 
redimirse do seu valeiro afán de protago
nisn;10. O de sempre, desta volta adubiado 
coa marabillosa voz de Dulce Pontes. 

~ FOUR ROOMS. Carro histórias 
asinadas por Allison Anders, Ale

x andre Rokwell, Robert Rodriguez e 
Quentin T aranrino, .cun botóns e un hotel 
como fio condurar dunha morea de chis
tes facilóns (de noite de café e téquila) 
onde Tin_ Roth (mm1ipresente e xa inves
tido da categoría de gran histrión ao Cary 
Oldman) fai wiha homenaxe á máscara de 
Charlot e Jerry Lewis (autor do xenial O 
botóns), ademais de outros actores de co
média. Tamén está Banderas nesta tréc-Ola 
de película sen pes nen cabeza. 

lEff'r ABERTO ATÉ O MENCER. 
Outra vez os mesmos nomes. Rodrí

guez. asina e T arantino escrebe e interpre
ta. As paixóns cinematográficas infantís 
de Rodríguez, mexicano de pro, asoman 
neste filme de homenaxes e referéncias 
(gore, cine de vampiros mexicanos e tru
culéncia a esgalla) de mestura ·abrupta e 
gratuita de xéneros, fabricado para solaz 
dos s~us autores. Que fai un gran actor 
coma Harvey Keitel nesta película? 

tr?f'_ O CARTEIRO (e Pablo Neru-
da). Continua nalguns cines e 

paga a pena mesmo viaxar para vela, se 
;:ca non a botan na sua cidade. Protagoni
zada por Massimo T roisi. • 

de Pardiñas, baixo o epígra
fe Feira e fesw da música e da 
arte. Música e e arte van da 
man na III mostra de arte
án de in trwnentos tradi-

Mal pica 
•MÚSICA 

FESTlV AL FOLK DE . 
MALPICA-LEILOLO 

Manolo Kabezabolo. 

Ferrol 
•MÚSICA 

MANOLO KABEZABOLO 

O Venres 26 no Santa 
Compaña, xunto Animales 
Muertos . 

Gondomar 
•MÚSICA 

ARCO DA VELLA 

A formación folk ouren á, 
nada no 1983., está o Sába
do 27 'ás 23 h. na Alameda 
de San Bieito, con entrada 

. de balde. Para "o seguinte 
Sábado, 3 de, Agosto, o con
cello ten prevista a actua
ci6n doutra banda ourensá 
máis nova, Xaque Mate. 

Guitiriz 
•MÚSICA 

FE TfVAL DE PARDIÑAS 

O 3 ·e 4 de Agn to celebran 
en Cuitiriz o XVII Fe ·tival 

citma i , que inaugura o fes
tival o Sábado 3 ás 4 da tar
de. Á 7 do serán, comeza a 
maratón popular , e xa á 
noite actuán os Durindaina 
de Santiago, os irlandeses 
de Sugan e o cnnxunto dos 
~rganizadores, Xermolos. 
As 2 da tarde do dia seguin
te, abre a mostr<} de arte a
nia, xunto con nutras adica
das á gaita, pintura, cerámi
ca, forografia, ou actuacións 
de danza e corais por Xer
molo , Xosé Chao Rego, 
ocúpase do pregón ás 6 do 
erán, e á noite volea o folk 

con Aiala Dantza Taldea 
(Euskadi), Sons do Muiño, 
Front Range (USA) e Os
korri (Euskadi) , 

Lalin 
•DANZA 

BALLET NACIONAL 
DE ESTON IA 

O Mércnres 31 ás 11,30 da 
noite na praza da lgrexa. 

Este festival celebra a sua 
novena edición os días 26 
e 2 7 de Xullo, coa partici
pación de grupo da T erra, 
entre eles Chouteira, Ul
treia e Brincadeira. 

Me ira 
•MÚSICA 

MUTENROHI FOLK 

Actua o Xoves 25 de Xullo 
dentro da programaci6n 
dos Circuftos culturais. 

Moaña 
•MÚSICA 

XII FESTIVAL lNTER
CÉL TlCO DO MORRAZO 

Os dias 1,2 e 3 de Agosto, ás 
10,30 da noite no carnpfl de 
futbol de /\l{oañ~ terá lugar 
outra edición, á décimo e~ 

gunda, do Festival Incercél
tico do Morrazo. Comeza. o 
Xoves 1, con Beladona, Sin
nania e os Celtas Cortos¡ 
Venres 2 actuan Papaquei
xos, os recén fonnados e xa 
coñecidos no Morrazo, Be
rrogüeto e o Carlos Núñez 
coa banda. O Sábado 3, acú~ 
pase coa aéruación e desfile 
de grupos tradicionais no 
Paseo de Beiramar, que re
matará cunha Verbena Cel
ta. As entradas para os dous 
primeiros dias, n terceiro é 
de entrada libre, custan 950 
pta. antecipadas, e L200 na 
billeteira. A venda en Moa-· 
fia (Blue Iguana e Punto de 
Encuentro), Cangas (La 
Competensia), Bueu (Atu
ruxo), Pontevedra (Yarley e 
Est. Rádio Pontevedra) e 
Vigo (Elepé). 

Moraña 
• GASTRONOMIA 

CARNEIRO AO ESPETO 

O Sábado 27 de Xullo un
ha alineación do R.C. Cel / 
ta en(rontase á nova equi
pa Moraña F.C., o encon
tro forma parte dos enga
dos da Festa do Carneiro 
ao Espeto que ten lugar ao 
dia seguinte, Domingo 28. 

Mugardos 
•MÚSICA 

DHAIS 

Concerro folk, o Xoves 1 de 
Agosto no Cantón de Cora. 

Oia 
•MÚSICA 

FEUx RCCK EN MouGAS 

Planta Baixa Produccións 
artella o primeiro Felix Rock 
do 1 ao 4 de Agosto, no 
campo de futbol do Cabezo 
(Mougás. Oia). O extenso 
cartel dívidese como sigue: 
Xoves l; Albert Pla, Extre
moduro e Los Enemigos. 
Venres 2; Amphetamine 
Dicharge, Blood Filloas, 
Buenas Noches, Club de 
Poetas Violentos e Rosen
do. Sábado 3; Raimundos, 
Os Diplomáticos, Tribu X, 
Compadres, Vancouvers, 
Inoxidables, Alhnaighters e 
E-330. Domingo 4; Ratos 
de Porno, Exploited, Mano
! o. Kabezabolo, Sex Mu
seum, Shocktratment, De
pressing Cleam ·e Malarians. 
O prezo da entrada para un 
s6 dia é de 1.500 anrecipada 
e 1.800 na billeteira. Hai un 
bono para os catro días de 
5.000 pta.,. con dereiro 
acamipada nun camping de 
2!! aregoria. Para calquer 
i11~ormaci{111 pt'ide e chamar 
a ) reléfonu de inf. irmacit1n 

. do fest ival (9 6') 3 l 06 82. 

Ourense 
• EXPOSICIONS 

MULLER XOVE E 
CRIA T IVIDADE 

A asociaci6n de mulleres 
Area organiza esta mosrra de 
pintura, gravado e fotografía, 
aberra até o 31 de Xullo na 
Cas(l da Xuventude. 
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dos artistas 
escolmados 

nasa 
Marimón de 

OURENSE 

ANOSATERRA 

~-·········~····· ~·······················~····························· · ····· 
MIRAR AO TRAVÉS 

A sá Volter oferece unha 
ni.ostra colectiva-con obra 
de P. Millán, A. Negro, L. 
Portabales, C. Rivas, M. 
Valdés e M. Vázquez. 

COLECTIVA 96 
NA SA MARIMON 

Comprende grande vari e
dade de técnicas e forma
tos, desde a figuración até a 
abstracc ión , con artistas 
nóveis e recoñec idos. Fican 
representados Alfonso Al
bacete , lgnácio Basallo, 
lgnácio Burgos, Alberto 
Datas , Maria Xosé Diaz , 
Almudena Fernández, Ra
miro Fernández Saus, 
Monserrat Gómez, Vicen- . 
te Prego e Manuel Saiz. 
Na S<-Í Marisa Marimón, até 
o 31 de Xullo e do l ao 15 
de Serembro, en Agpsto a 
ga leria pecha ao público. 

Palas de Rei 
•MÚSICA 

ROCK NO CAMIÑO 

A Asociación Cultural 
No Camiño, l)rganizou un 
ambicioso concerto para 
este fin de semana na ex
planada do mercado.de Pa
las de Rei. Rock no Camiño 
comeza o Venres 26 con 
Korosi Dansas, O Caimán 
do Rio Tea , Los Planetas 
e de remate Los Enemigos. 
No concerto do Sábado 27 
pódese esc~itar Cold 
Grow, Killer Barbies , 
Doctor Explosión e Bur
ning. Os concertos so n a 
partir das 9 da noite con 
entrada de balde. 

Pazos de Borbén 
• GASTRONOMIA 

FESTA DA CARNE 

Celéhrn;1a u Domingo 28 ~ 

Poi o 
• EXPOSICIÓNS 

XosÉ AcuÑA 
EN COMBARRO 

A tific ina de infn rmac i6n 
turística de Crnnbarro, ubi
cada na Escola do Campo, 
exp6 n vá ria s pezas en 
bronce do escultor ponte
vedrés de sona, discípulo e 
amigo de Franc isco Asorey, 
Xosé Maria Acui'ia ( 1902-
1991 ). A mostra ab re de 
Luns a Venres de 10,30 a 
14 e de 18,30 a 22 h . 

Convocatórias 

CURSOS DE VELA 

O concello de Baiona, xunto a Federa
ción Galega de Vela, artella uúha es
cola municipal de vela durante o os úl
timos dias de Xullo e o mes de Agosto. 
Os cursos son de acceso libre a todos os 
maiores de l2 anos, sempre que saiban 
nadar, '.4.¡ue aprenderán a manexarse en 
sqipe; vaurient e cadete na pra ia de Ri
beira. lnscricións na Oficina de T uris
mo, xunto o paseo de Ribeira, todos os 
dias de 1 O a 20 h. T amén atenden no 
teléfono (986) 68 70 67. 

Hispánica da subsecclón de Galego Por
tugués, en Filoloxia Galega ou profeso-

. -res funciorn1rios de língua en ensino se
cundário, acadarán entre 700.000 e 
dous millór1s de pesetas segundo o desti
no. A concesión das bolsas é por un-ano 
prorrogábel até tres. Pódense solicitar 
no Rexistro Xeral da Conse llaria de 
Educación antes do 4 de Agosto. 

deado de fragas ben conservadas ás 
beiras dorio Eume. Van dirixidos ara
pazas e rapazes de 7 a 13 alll)S, cun 
prezo por praza de 18.000 con direitt) a 
est<íncia do 5 ao 11 da Agosto. Maior 
información na CEM: (981) 26 56 40. 

sidade de Vigo, que quedan por impar
tir no centro cultural Caixavigo en 
Xullo. Parn mainr infmmción hai que 
dirixirse ao Reitorado (Rua Porto ): te
léfono (986) 81 36 36. 

CAMPAMENTOS DE EDUCAClON 
Aty!BIENT AL 

PRÉMIO DE POESIA ESQUlO 
CoNCUR o DE POE IA DA A.C. 
RO ALIA DE CA TRO 

BOLSAS PARA IMPARTIR GALE, 
GO NO ESTRANXEJRO 

A Cooperativa de Educación Am
biental propón dous campamentos. pa
ra rapazes e rapazas durante o mes de 
Agosto, que veñen completado con 
obrado iros de artesania, xom adas de 
·observación da fauna e xogns coopera
tiv os. O campame nt o dos Mui!'ios 
(Muxia ) va i emprazado nunha das 
praias máis fermosas e tranquilas da 
Costa da Morte , a Aula de Natureza 
Cabalar (As Po.mes) situa e na Serra 
da Faladoira, un lugar tranquilo arro-

Convocado pol<1 Fundación Caixa Gali
cia e a Sociedade de Cultura Valle-In
clán de Ferro!, oferece 1.000.000 pta. ao 
gm1ador. Os orixinais han de chegar por 
triplicado e baixo plica antes do 31 de 
Xullo á: Sociedade de Cultura Valle-In
ch:ln. Madalena, 234-2Q. 15402 F~rol. 

CURSOS DE VERAN DA 
UNIVERSIDADE DE VIGO 

A a ociación culrural Rosalia de as
tro de Comella (Barce lona) cónvoca a 
décima edic i6n do eu concúm de po
esia en língua galega. Admiten poe
mas que.anden entre o cene os trinta 
versos de tema li bre, se e remesan 
baixo plica e antes do 30 de 
Setembro. Hai tre prémin ·: 100.000, 
50.000 e 25.000 prn. que serán entre
gados na xnrnada culrurai da a o
ciación prevista para n Ourono de re 
ano. Envio á A. . Galega Ro alia de 
Castro: Federico ult:r, 71. O 940 
Cnrndla . BarcelnM . Teléfono ' : da 
oficina (93) 375 1 l 03, e do bar 'Ocia! 
(93) 375 10 54.• 

A consellaria de Educación convoca 
unhas bolsas para profesores de Língua e 
Literatura Galega que desexen exercer 
docéncia en universidades de Paris, Bar
celona, Madrid, Salamanca e, a partir 
de 1997, en Bahia (Brasil) . Os bolseiros, 
que han de ser licenciados en Filoloxia 

• GASTRONOMIA 

FESTA DA AMEIXA 

O Xoves 25 outra edición 
da fesra da ameixa en 
Campe lo. 

Pontevedra 
•CINEMA 

Ü DETECTIVE E 
A MORTE 

O Mércnres 31 ás 19.45 e ás 
22,15 na sá de Caja Madrid, 
dentro d() programa do C i
ne clube Pontevedra pasan . 
O detective e a marte (1994) · 
de Gonzalo Suárez. No re
parto figuran ] av ier Bar
dem, Maria de Medeirns, 
Carmelo Gómez e C haro 
López. Maior info rmac ión 
no teléfono (986) 85 95 84. 

•MUSICA 

N OITES DE ROCK 
NA PRAZA DO TEUCRO 

O Venres 26 ás 9,30 da 
noite na Praza do T eucro 
con Frente Frío, Rocas, 

~ Esmorga, Hijos de Ribera, 
Kromlech e Cuarentena . 
O Sábado 2 7 <Í. mesma hora 
e na mesma 'praza, es tan'ín 
Ansar, Champurrara, Exi
liados, Gloomiy House, 
Carpe Diem e Druos. 

Porto do Son 
• CONFERENCIA 

. 0 C ASTRO DE BAROÑA 

O histnr iadnr Francisco 
Calo uferece unha ch arl a 
sobn: o Castro de Baroña, o 
Xoves 25 de Xullo, ;'ís 8,30 
do serán na Casa da cultura. 

·• EXPOSICIÓNS 

Ao REDOR DO CINEMA 

Do 20 ao 31 de Xullo na Ca
sa da cultura oferecen pases 
comentados en· vídeo con 
pantalla grande, de 15 títu
los escollidos. A sesións son 
de 11 a 13 h., e de !9 a 21 h. 

•MUSICA 

BRINCADEIRA E 
BELADONA 

Os dous grupos folk actuan 
na Praza da Vila na noite 
do Xoves 25. 

Redondela 
•MÚSICA 

CHOUTEIRA 

Folk nas Noites máxicas dos 
viaductos, este Venres 26 ás 
11 da noite na ala meda. 

•TÍTERES 

TIT!RlClRCUS E 
MONSTROS DE RISA 

T anxarina, o gn.ipo de títe
res e marionetas vence1lado 
a Produccións Teatrais do 
Sur anda por várias parró
quias da vila oferecendo es
pectáculos de humor cunha 
coidada posta en cena que 
engaiola a grandes e cativos, 
avalada poi~ sva recente ac
tuación nos festivais de tea
tro de Cuba, Colómbia, 
Porto e Segóvia. Aimla han 
represen t~r Titiricircus en 
Reboreda o 27, e en San 
Martin de Ventosela o 28; a 
outra peza Ah, ah, ah ... esta
mos monstros de risa pódese 
ver en Vilar de Infesta o 30. 

XORNADAS PARA NENOS 

O espectácu lo de Tanito 
(o Xoves 25 ), e os títeres 
de D' Angelo (Venres 26 e 
.Sábado 27), a partir das 9 
da noite na alameda, cons
tituen -o programa das Xor
nadas para nenas das Noites 
_máxicas dos viaductos. 

Ribadávia 
•TEATRO 

M OSTRA 
INTERNACIONAL 

Até o Domingo_ 28 en Riba
d .. ívia, ainda se pode asistir a 
algunha da representacións 

Enerxias r eno vá beis e meio 
ambiente, Sintese propriedade e pro
cesado de polímeros, Eficiencia ener
xética e Prehistória e Arqueoloxia 
Galega on o carro cur o da Univer-

encaclrada na duodécima 
edic ión da Mostra Interna
cional de T earro. Teatro de 
n.ia, obradoiro e repre enta
cións das melis variadas com
pa!'iias europeas nun auditó
rio instalado no castelo, son 
alguns dos engado da mo -
tra teatral de máis sona da 
Galiza. Compre destacar no 
programa o grupo galo Hors 
Strate que oferece treatro de 

· rua Venres 26 e Sábado 27; 
ou Oé, oé, oé unha paródia 
sobre a incidéncia do furbo! 
na sociedade, escrita por de 
Roberto Vidal Bola!'io e in
terpretada por Teatro do 
Aquí, o Domingo 28 . 

O Rosal 
•MÚSICA 

FESTIVAL FOLK 

O Venres 26 co gallo dun
has adiantadas Festas do 
Pilar, ali actuarán Skewell 
da Franza, Doina de Ruma, 
nia e o·grupo galegn Do 
lusco e fusco . 

Santiago 
• EXPOSICIÓNS 

A NA MENDIET A 

Até o 13 de Ouruhro no 
Centro Galego de Arre 
Contempo r á 1~ ea, pódese 
visi tar a mosrra rerro pecti
va adicada a pintora cuba
na Ana Mendiera, finada 
na década dos 80. Ali reco
llet1 a traxectória da arti ra 
que va i dos seu trabal los no 
redor do corpo até as suas 
raizes afrocuba n as. A sá 
abre de Martes a Scíbadn de 
11 a 20 h., Domingos e fes
tivos de 11a14 h. 

ANTON L AMAZARES 

Unha intervención na .sá 
Dobre Espácin do Centro 
Galego de Arte: Contem
poránea. Eiqui Antón La
mazares bota man da pin
tura e volta facer referéncia 
a natureza ga la ica, unha 
constante na sua obra. Ho-

rário de visita de Marte a 
Sábado de 11 a 20 h., Do
mingos e fe ' tivn de 11 a 
14 h. Abre até a primeira 
semana de erembro. 

MAX ERN T 

A Fundación Eugénio Gra
nell expón pintura e gra
vados do pintor urrealisra 
ale1mín vencellado o dada
ísras de Colónia, Max Ernst 
(1891-1976). Abre de Lun 
a Sábado de 11 a 14 e de 17 
a 21 h., Doming() de 11 H 

14 h., Marte pecha. Só até 
o 31 de Xullo. 

•MÚSICA 

CARLO NUÑEZ E 
OUTRO 

O gaiteiro actua a noire do 
Xoves 25 na Praza da Quin
tana, na compaña dalguns 
dos interprétes de eu últi
mo disco lnnandade das es
trelas. Núñez apruveira o eu 
espectácu lo para dar paso a 
moiros dos colaboradores do 
seu disco como o conxLu1w 
de pandereiteiras Xiradela, 
oiro rapazas de Arreixo que 
estfo a facer un imporrnnre 
traba llo de rec~1pi l aci<m. É 
un concerto de suar bailan
do con ezas de rnoita 
arroutada e senón que se 
intente segu ir a pare ll a Je 
bail<1rins do cená rio, <1inda 
que tamén se pode disfrutar 
dalgunha trégna w fcrmoso 
Vals do Miño de orixe portu
guesa, ou face r hnmenaxe a 
mcstres galegos como o gai
teirn Perfecto Feixuo ou o 
violinista pontevedrés Ma
nuel Quiruga Lo ·ada , escui
tando pezas da sua autor ia. 
A banda intégrana músicos 
de grnnde ven1tilidade. 

CELTA CORTO 

O Luir 29 na Prn:a Roxa. 

CHOUTEIRA 

Noitc folk, n Venres 2 de 
Ago to na Pra:a do T t ral. 

KETAMA 

Dn mdl o r flamenc o , n a 
Pra:a da Quintana o Mar
ce 30. 

MIGUEL Bo É 

Actua na Quintana o Mér
cnre 31 . 

Sanxenxo 
• FEIRA 

GALIART'96 
EN PORTO OVO 

Do 28 de: Xull,1 an 1 l de 
Agu to no pa eo de Rafod 
Picó, celebran a IV Mu trn 
de arte ania Gali(lrt. Recolle 
obra de 40 arte ;'íns feita en 
cen1 m1c;1, cnim, madeira e 
vidro enrre ourrn mare 
riai . A a nc mción Afiga, 
organizadora do enconrro, 
rnmén pmgramnu unhn é
rie de dcrnnsrracións en vi 
vo do · proce~1 · de fohrica 
cit)n. Dt: Luns a Venrcs de 
18 a 23 h., e fin de cm;ma 
de 11 a 14 h. e de 18 ;1 23 h. 

Tui 
•MÚSICA 

GRUPO DE GAITAS 
DE GALICIA 

O Scíhadl1 27 no c lausrrn 
d<1 Catedral. 

Vig_o ___ _ 
•DANZA 

BALLET CLA. ICO DE 
M OSCOVA 

No auditóri o dt: Casrre los 
o Sábado 27 ;1s 11 J·~ rn>ite. 
O prezo da entrada é de 
700 pta. 

Antón 
La mazares 
no CGAC de 
Santiago. 

O NOSO TRABALLO SALTA Á VISTA 
•BER 

Está en todas partes, destaca pola súa calidade e so_bretodo vese. 

Comos os nosos rótulos en aceiro, latón, metacrilato, gravado, neón e m9rquesiñas . 
RÓTULOS E SINALIZACIÓN INTEGRAL 
VIGO: Gregario Espino 27 (Doblada) Telf.: 37 95 21 36204 VIGO. 
FÁBRICA: Estrada do Porriño a Mosende, Km . 1,5. Telf. : 33 08 79 Fax: 33 65 Ó5 . Aptdo. 31 '36400 POR RIÑO 
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Anúncios de balde 
• Alúgase piso en Cangas. Todo o 
ano ou na temporada de verán . Exte
rior, amoblado e ben comunicado. 
Chamar ao (986) 30 19 14. 

• Falcatruada. Fanzine con músi
ca, artigos de opinión, criación lite
rária ... No número O, entrevistas a' 
Ruin Bois, Brams, Nivel 30, Zenzar, 
Trasto e máis ... Se queres conquerir 
o n2 O de Falcatruada, manada un se
lo de 20 pesos a: Ramiro Vidal Alva
rin ho. Rua do Viouteiro, 5. 15179 
Lians. A Corunha. 

• Lume contra Espanha, mensagem 
que atoparás nos isqueiros que vem de 
editar a Assembleia da Mocidade 
Independentista. Por só 42 pesos ca
da um. Enviade em selos á Caixa dos 
Correios 561 . 36080 Pontevedra. Ou in
g_resar a mesma quantia na canta 2091-
0500-3000087782 de Caixa Galicia. 

• Alúgase vivenda unifamiliar ao 
lado da praia . Zona de Cangas . 
Chamar ao 31 43 00, á noite. 

• EXPOSICIONS 

MAMBRUS A GUERRA 

Lalo R. Vilar exp1ín 11 <1 

as<1 Ja-; Arres Maml>rus á 
R"1terra, unha e colma de fo
ru~rafias ao rednr J n i.:~rcc
r;ículn furhole1ru. Ahrc de 
Lun a Veme de 11 a 14 e 
de 1 7 a 21 h. áhaJo á 
rarde e Dom111gn <Í mafül. 
Até u 14 Je Agn to. 

o GABI ETE 
DO ~OLEC ro !STA: 

• Se queres un canciño pequer~e
cho chama ao (986) 36 73 91, e per
gunta por Lois. 

• R~g~lase un gatiño . Atende por 
Tomi. E un gatiño moi cariñoso e moi 
listo, anque as veces .morde para xo
gar. Perguntar por Nico no (986) 20 
18 25 ou no 20 16 65. 

• Grande oferta en discos e cas
settes. Preguntar polo sr. Baños, tefl. 
(988) 21 05 85. 

• Extraviouse "Diccionario maríti
mo y de construcción naval", bilín
güe inglés-español. O Mércores 26 
de Xuño no Auditório do Centro Cul
tural Caixavigo . Urxe recuperación 
pois é edición única esgotada. Telf. 
(986) 43 65 84 e 22 22 72. 

• Busco libros, revistas ou tebeos 
en galego ou portugués, xa que por 
eiqui non atopo publicacións nesas 
línguas. Antoni Raimón Martí Gimé
nez. Pintor Ferrer Carrera, edificio Sr. 

.. ; ... -

Germain 1. 1 º. 46400 Valencia. 

• Renova~ao. Embaixada Galega 
da Cultura vem de publicar o livro 
Contos do Outono do escritor Mon
cho de Fidalgo. Destribui Gralha; 
apartado dos correios 678 . 32080 
Ourense. Gal iza. 

• Para informac;om e solidariedade 
com os/as presos/as independen
tistas da Galiza, escreve ao· Aparta
do 875 de Compostela. Fai-te coa re
vista das JUGA A Treu. Distribuimos 
material para a solidariedade. 

• Aulas de inglés: estudante do últi
mo ano de Filoloxia inglesa, recen 
chegado de cursar un ano de estudos 
en Inglaterra dentro do programa 
Erasmus e con experiéncia, imparte 
aulas de inglés a todos os níveis. Ta
mén aulas de língua galega, língua 
española e resto das humanidades. 
Chamar ao 25 55 88 da Coruña e 
preguntar por Gúmer preferiblemente 
ao xantar e ás noites. • 

In , n Mércnres 3 1 ás 11 Ja 
nnite. Entrada: 500 pta. 

Vilalba 

A galer1a AJ hoc oferece 
c~re dias O Gabinece do co
lecciunisw nnJe reune obra 
en pequem> e medi;111l1 for
mato de tmii. de 30 artista . 
Leiro, Berta Cáccamo, Pe
dro Proen~ nu Antonio 
Murado, teñen representa
ción, má 1 de cen caJro , 
da mái variada tenJén
cía ·. A té 11 7 de Ago tn, 
Lw1. de 1 a 21,30 h., de 
Marte a Venre 

0

de 11 a 
1 3,30 e Je l a 21, 30, e <Í

bado · Je 12a 14h. 

rea l i:aJn por Lnxe1ru nos 
90, ao tempo que manten 
aberra a mo rra ancolt'>xica 
do mesmn auror. A sá abre 
de Luns a Venres Je 11 a 14 
e Je 1 7 a 21 h. ábadn ;Í 

tarde e Domingo· á mañá. 

LA UN!ON E 
PEDRO GUERRA 

Actuan o Xnves L de 
Agosto, ás 11 Ja noi te en 
c.;strelos. o prew da en
trada é de 500 pta. 

•MÚSICA 

A QUENLLA 

Concerto fnlk na nolte do 
Xoves 25 en Vilalba, en 
grupo A Quenlla. 

GRAVADO - oo· 90 
DE LAXEIRO 

,1 a d< Arre · acolle aré 
11 30 de temhro, grnvado 

•MÚSICA 

TITO PAR! 

Actua Jenrm da Noite émi
ca organi:ada pnl1) Cnncc
lln o Lun 29 ( l l da nni
te na Prn:a Ja Cnn ·ritu
ci6n, con enrraJa libre. 

KETA1 IA E 
V1croR CcwoTE 

n1te fl amenca en Castre-

• 
o·oezaseis 

Rúa de San Pedro I°6 
15703 Compostela * Tlf. 98157.76 33 

CAMANÉ 

Noite Je fado n Veme 2 ás 
11 da noite n a Praza da 
Constitución. Entrada lihre. 

FE TIVAL FOLCLORICO 

O Domingo 28 celéhrase n 
Festival folclórico por várias 
parroquias do com:elln. Xn
ve 25ás9,30dar10iteen 
Návia, ac ruan as agrupa
ci6ns folcl6ricas Giralda de 
Sevilla, e Bursa de Turquía, 
;1 mai s do grupo Je dama 
mexicana Tonalmatl. Ven
res 26 ;Í mesma hora, pern 
en ~ai;í n-, actuan Giralda, 
Bur a, e n grupo Je dama 
ucraíno Vesna. De remate o 
Dmnigo 28, n ;íhado l1l 1 

hai programaci6n do festival 
folclórico, <'ÍS 9,30 J ,1 noite 
en an AnLÍr ':; de Comesa
flil, suhcn ao ccn<írio Tona
lamatl, Yesna e Bursa. 

MANOLO l<ABEZABOLO 

O ;)bado 27 no Campo de 
futbol de Santa Marifia 
(Cabral), con Animales 
Muertos. 

BANDAS POPULARE 

O cid o de handa · populares 
arte llado polo concelln, re-

. colle nirias actuacións na 
Alameda (praza de Comp.1s
tela) du Sábado 27 de Xullo 
an Dt)mingo 4 de Agosto, 
se mpre a partir das 21 h. 
Participan Unión Musical 

. de Coruxo (S,1hadn 27), 
Unión Musical de Cabra! 
(Domingo 28, este é o único 
cnncertn que comern ás 12 
do meiodia}, Atlántida-Ma
tamá (Lun 29), Unión Mu
sical de Vigo (Martes 30), 
As .delícias do Caeiro (Mér
cu res 31), San Miguel de 
Oia (Xovcs 1 ), Unión Mu
sical de Valadares (Yenres 
2), Banda da A.V. de Can
deán (Sáhadt1 3), Escala de 
Beade (Oomingn 4 ). 

Barcelos 
Os dias 27 e 28 o Festival 
Inrernacional do Rio. 

ParedeS de C:Oura 
FE TIVAL DE Mu ·1cA 
MODERNA 

A IV edici6n do Fe tival de 
Música Moderna vai deco
rrer na praia fluvial dn 
T abao, en Agosto o dia 2 ás 
10 da noite, 3 e 4 ás 9 da 
noite. b 2 Je Agosto, As
tonishing Urbana Fall de 
Portugal, Sex Museum , 
Kick Out the Jaros tamén 
de Portugal e os ingleses de 
Raincoats . 3 de A gnsw; 
cun cartaz fcitn de grupos 
portuguc ·es Zen, Lulu 
Blind, Da Weasel, e a ac
tuación estelar dos Mao 
Marta. Domingo 4; Repor
ter Estrábico e Lovedstone 
de Pmtugal, Killer Barbies 
e os Shed Seven de Ingla
terra. Paredes Je Coura e~t<i 
apenas a 20 km. de Ya
lenr;:a dn Minho. O prezo 
da entrada, 1000 escudos 
dá direitn aos tres dia de 
conccrro e ainda <1 acampa
da no parque de campismo 
de Pare.des Je Cl1ura, situa
do <"Í heira do cenárit1. Nas 
tardes do festival prnm(>
ven e v;írias actividades, 
unha feira de venda de ca
misetas, discos e fanzines, e 
depmtes radicai. (ciclismo 
Je montaña, sa lto con cur
da elástica), saltimbancos, 
acníharas e expnsici<1n de 
ultralixeirns. M;1ior infor
mación hai que dirixirse ;1 
Associa<,:fü> de Incentivo ¡t 
Cultura Cnurense (07 , 351-
51) 79-10 96. 

Vrana do Castelo 
En Vi ;1na du Cnsrclu u 
Yrnrcs 26, o Festival lmer- · 
nacional do Folclore. • 

Encrucillada XOAN COSTA 

HORIZONT AIS 

l. Acordo entre Júas ou 1m1is persoa 5. An revés, inva
lida 9. Anxo da primeirn xerarqufa 11. Ao revés, voz mi
litar 13. An revés, puñan sclo. 14. Au revés, entrega a l
go a alguén 15 . Pronome de i:crceirn persm suxeitn 17. 
Fai un cigarro envolvendo o tabaco con papel 18. Lug;.ir 
onde se celehrn sac rifici<> 19. Que ten d mesmo valor 2). 
Rezumar humidade 23. Rio que dese mhoca na Ría de 
Arousa 24. Pasa de dentrn para fórn 25. Cor.pú:culti 
arredondaJo 26. Mozo xenril e heln 29. Pasas a vista so
bre un textu 30. Cada unha Jas rezas do esqueleto 31. 
Prnfira un discurso; rece. 32. Au revés, que non ten 
compañía 33. Instrumento musical de corda 35. An re
vés, decimo sétima letra do alfabeto grego que corres
ponde con R. )6. Aumentará de tamaño 38. Moi gordo 
39. Vaian para fóra. 

VERTICAIS 

l. Serei o dono 2 . Persna que destaca moirn nunha ac ti
vidade 3. Pnsúe 4. Parte externa Jo nuvidn 5. Pó r fea 
unha cousa 6 . A o revés, afluente dt1 Mif\\) 7. Ao re_vés, 
que non está vestidos·. Ir dun lugar a outro a pé 10. Na
que! lugar 12. Nalgunha parte 14. Lugar de que se tira 
area 16. Salas dun centro escolar 18. Utensilio que serve 
para dar ar 20. Nun lugar impreciso e distante 22. Ens i
no Secundario Obrigarorio 25. Ohxecto que ten forma 
arredondeada 26. Cocer sen usar auga uu aceite 2 7. Pro
pietarias 28. Terán existencia 30. Un dos cinco semidos 
33. Parte final das pernas, no plural 34. Fala en a lto a un 
público para o convencer de ;1 Jgo 36. Pronome persnal 
37. Nese lugar. 

Caldo de letras 

Ñ Q p V G G M Ñ Ñ Ñ I X 

o H z E R I Ñ M N B F p 

L A X e s p .... R z T V z N 

N I I H H' e E R B s I A 

N s u .A e N A T E p D T 

s A L V G I B G u R e L 

E N T E Ñ H e L A L T E 

G M N A M N o L A B N T 

A I s M e B L H I A A I 

F X _Q L T I E e D s H s 
T I R u· B s · o L o B M M 

R F F G p T I N s I B o 

Trece -nomes de deportes e xogos populares. 

SOLUCIONS A ENCRUCILLADA 

te · l f <IUI ·9f Blll ·+f s;;iJ 

'ff ºP!º ·of ue.1;;is ·sz se.u 

-op 'lZ JBSB ·9z llC]Ol<l ·sz 

SOLUCIONS 

AO CALDO DE LETRAS 

09 ·zz ºJ..,, ·oz om!t.p>. ·81 
SB J11 B ·91 011;:i;:irn "'7 I s;:i1 

-11t:l ]B ·z¡ l{B 'Q{ rnpuu '8 
lolíl . l S! 1 ·9 rn;,p>. . S ni l;lJO 
"v u;:i1 'f . 1>. ·z i;:i1;:i1·1 

LIB!HS 

·6f os;-l1..F1 ·sf crn 1 p;-lm 
·9f rn ·sr ·ouB1d 'ff so 
·zf ;:iJo 'lf nso 'Of s;:i l '6Z 
srnupB ·9z 0B1l'l·sz ;rns ·+z 

l'.!111 'fZ J;-\Lpl ·¡z ¡t!n:i! 
'6 I HJU ·g I P.!¡ "l l \!¡;:i 
·sr pt>. ·.¡;.¡ s;;i1;;iu ·n P..1 · 11 
UIJ P.DS ·6 eun¡c · s Oll'..ll · I 

31 ·-X <Q 
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A ,Quenlla 
estará o 25 
á noite en 
VILALBA 
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Abre a colección O fardel da memória de Edicións A Nosa Terra 

O Si~or Afranio, a· épica fuxida do deputado 
' . 

Antón Alonso Rios 
*X.C. 

"¡Ya cogieron a Alonso Ríos! 
¡Por fin cayó el gran zorro!", 
asi comeza o prólogo ~ue es
crebeu Xosé Maria Alvarez 
Blázquez p~ra esta portentosa 
obra. Ali canta con emoción, 
o seu encontro co deputado 
agrarista, na altura dos anos 
60 exiliado en Buenos Aires 
e secretário do -Consello de 
Galiza, Antón Alonso Rios. 
Cando ouviu a história da 

. sua fuxida, axexado pola Fa~. 
lanxe e os militares, prolon
gada por tres anos nos mon
tes de Galiza, soubo que esa 
história debia estar nun libro. 

Cantás nacionalistas descoñe
cen quen foi Antón Alonso Rios? 
Este libro amosa o drama que vi
viu Galiza durante este século. 
No momento de máis ilusión co
lectiva, cando se multiplicaban 
as posibilidades de erguer un 
poder próprio que nos tirara do 
atraso, caiu a gadaña militar. Pa
recia que non ia haber nada pior 
que _a morte facéndose dona e 
señora das terrás de Galiza, pe
ro a pauliña maior estaba por vir: 
a desmemória programada, cor
tarlle ás xeneracións posteriores 
todo coñecimento daquela xe_ira 
de sindicalistas, mestres, políti
cos e intelectuais que estaban 
mudando a face do país. Alonso 
Rios era un deles, e á fronte dos 
leais á República, con~>eguiu evi
tar que Tui caise en mans dos 
sublevados até o 25 de Xullo de 
1936. Despois fuxiu por tres 
anos, di~farzado de probe, polos 
montes do Sul de Galiza. , Nacia 
o Siñor Afránio de Amaral. 

Cóntao el mesmo no libro. Con 
49 anos, este home corpudo, " 
que viñera, xunto a Ramón Suá
rez Picallo, enviado polos emf
grantes galegas na Arxentina, 
para ser o seu deputado --.-e fai
no!!~, tivo que desdobrar a· sua 
persoalidade, «Afránio de Amá
ral era un naturalista brasileiro, o 
organizador dos modernos ser-

pentários. Eu ele
xin ese neme e ar
gallei a miña histó
ri a. O meu nace
mento tiña acorrido 
nun lugar perta de 
Lisboa. Cando só 
contaba cinco anos, 
meu pai, que tamén 
se chamaba Afránio, 
levoume con· el e, a 
pé, tomos pedindo es
mola para facer camiño 
e dormindo nas casas 
onde daban pausada 
aos pobres». 

Unha fuxida 
de cine 

Se non fose polo drama 
que enc~rra, a história que 
canta Alonso Rios poderia 
parecer un enorme guión ci
nematográfico. Pulcro nos 
detalles, minucioso nas lem
branzas e nas situacións, 
Afránio-Alonso Ríos é quen 
de emocionarnos e envolver
nos no drama que viviron to
dos os galegas/as de b~n aco
sados polo fascismo. Alvarez 
Blázquez, que perdera tamén a 
seu pai en Tui, fusilado, canta 
no prólogo o encontro e como 
recibiu tempo despois o manus
crito para aquela primeira. edi
ción que fixo na heroica Edi-
cións Castrelos. · 

»Promediado o mes de Santia
go de 1969 atopábame unha 
serán no Hotel Negará de Bue
n os Aires, descansando un 
chisco das emocións dos reen
contras i os afalagos impresio
nante& de amigos novos e ve
~ los. Estaba eu na Arxentina in-
vitado polo Centro Gallego da 
capital pra colabor-ar nas mag- . 
nas celebraciórfs do Día de Ga
lieia. -Os nosos ,xentís anfitrións 
deixárannos unhas horas de 
folga á miña dona i a mín. 
Av1sanme que un amigo quer 
saudarme. Baixéi ao vestíbulo. 
Na porta do ascE?nsor, a,gardán
dome, estaba .Alonso Ríos. Non 

me 
arrincaba dos 

seus brazos. Biquéino treman
do. E aínda tornéi a bicar nel a 
lembranza tensa, perenne, xa 
feita cerne vital, do meu pai 
martirizado. Adiviñóume. Cun 
fío de voz, que era salaio e ora
ción, acertóu a decir: 

»-¡Nunca me esquenzo del! 
»Antón Alonso Ríos, cos seus 
82 anos, liña a figura baril, er
gueita, de sempre. O talar vivo, 
a ollada franca, o aceno queren
doso, o sorrir ledo. Era un regalo 
estar á súa beira i escoitalo fa
lar. Durante catro tardes, en se
sións de dúas ou tres horas, a 
miña muller e máis eu escoita-

. mos dos seus beizos a historia 
alucinante, coasi incréíbel, dos 
seus tres anos de fuxido do fran
q u i smo, a historia do rispado 
das gadoupas da morte, do es
molei ro, do criado de labranza, 
do falso frade, do anacoreta, fa-

céndolle carantañas ás 
pistolas asesinas ... 
Alonso Ríos deleitába
se no recordo, traba
llando o detalle coma 
un miniaturista, perfi-
lando os persoaxes, 

. axustando o tempo 
no espazo atal que si 

. quixese traguer da 
man o sol daquila 
mañanciña outoni
za, o relanzo do re
gato, o tenro cobe
xo da camposa 
onde o fío provi
dente da auga 
deitaba dunha 
peneda. Nós se
guí amos coma 
nun enlevo mu
sical o seu mai
ne parolar, sin 
apenas inte
rrumpilo con · 
preguntas. 
Non se fati
gaba nin 
aceptaba a 

bebida que lle 
brindábamos pra que re

pousase. Tiña presa por seguir, 
porque o noso tempo estaba 
controlado. De unha sesión a 
outra collía o fío mesmo no cabo 
onde o deixara. A súa memoria 
era un prodixio, unha nota máis 
pra o naso pasmo.» 

Edicións A Nosa Terra abre con 
este libro unha nova colección 
de libros (O fardel da memória) 
para axudar a r~cuperar a me
mória perdida e derrotar, máis 
unha vez, a teima franquista de 
deixarnos coma nenos espidos, 
sós, no meio do camiño e sen 
pasado. Nas próximas semanas 
sairá o segundo número da co
lección: Vida, paixón e morte de 
Alexandre Bóveda, a biografia 
do dirixente nacionalista feita 
polo xornalista Xerardo Álvarez 
Gallego. Ambos e dous libros 
son unha contribución máis 
neste ano en que se cumpren 
60 anos do dia de verán que se 
escureceu o ceo de Galiza. + 
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Hai. 60 anos 

ISAAC DIAZ PARDO 

N a segunda e terceira déca
da deste século, nas que 
se xesta e impranta a II 

Repúbrica española, agromou un 
crima de renovación e esperanza, 
como se a humanidade fose a dar 
un paso adiante. 

Ás ideas de progreso social <,lestas 
décadas, descartadas utopias que 
tentaban levar a extremos ven
cendo a realidade da naturaleza 
humán,' débeselles o benestar so
cial das erases traballadoras, no 
·nivel que están hoxe, ainda o 
problema da desocupación, e os 
oito millóns de probes de solem
nidade na España, que a ninguén 
preocupa, incluindo ao Papa ... 
pero esto é fariña doutro costal. 

Nesas décadas, ademáis do pro
greso espectacular das ciencias e 
da técnica, apareceron personali
dades fundamentais nas artes e 
nas letras perdidas no exilio a 
partires do ano 36 polas circuns
tancias conocidas . 

Alá van 60 ano do comenzo da
quel drama. Os 40 anos de dicta
dura causaron unha desfeita pro
gramada na m maria das xentes, 
e os qu máis e o qu men fíca
mos orfos da experiencia histórica 
do aconteceder deste s 'culo. O 
retroceso intelectual forzosamen
te riña que darse. A desmemoria
ción programada nos tempos de 
Franco continuou logo da úa 
marte, pois ainda que veu a de
mocracia participativa, pouco 
máis que os nomes cambearon. 
N inguen do réxime anterior fo¡ 
destituido. Acó non tivemos nin 
unha "revolución do caravei ", 
coma o nasos irmao portugue
ses, que lle dira un cerro rumo a 
historia. Non cambearon nin o 
aparellos da xustiza, que mostra
ran o seu silenzo cómplice cos crí
menes que cometía o réxime. Os 
me mos xuice egueron "admi
nistrando xustiza" na democracia. 

Obviamo a mantenta falar do 
que aconteceu na Galiza, e que 
condiciona a realidade de hoxe 
Todo o ternos uper do. Non hai 
nengun re entemento por quen 
padeceron a historia. O único que 
non e pode p rdoar é que s ga 
fomentando a de mem riación. 

VOLVER AO REGO 

Ainformación é un ben 
cando serve para que os 
cidadáns se formen o seu 

critério. Velaí por que, mália re
cebir máis notícias que os nasos 
avós, non ll e sacamos moita 
ventaxa na comprensión do que 
sucede ao redor. Sábese canto 
custa a liposución dunha prince
sa, pero non en cantos consellos 
de administración están simul
taneamente algúns persoaxes. 
Internet debería poñ,er a disposi
ción de todos as hemerotecas 
dos periódicos: unha fonte moi 
valiosa á que se recurre pouco. 

VIAGENS 
SAIDA 00 PORTG 

1==~-a~i~'.informacións importantes e 
~ · efugallo, igual que hai ver-
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