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Concelleiros do PP de laracha baten 
nos edís socialistas 
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Raxoi aparta a Lugo e Ourense 
do programa .Urban 
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PERIÓD ICO GALEGO SEMANAL 

Elias Rozas e Ramiro Paz, 
insubmisos nos cuarteis: 

11Desertamos para mostrar 
a responsabilidade 

do exército'1 
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Fracasa a estratéxia informativa do PP para a 
televisión dixital 
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0 libro galego logra as mellares marcas 

no Nada! 
------15------
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A especulación presiona sobre o tecido industrial da beiramar de Vigo 

A pesca inm~biliária 
Un denso cantil de fábricas, estaleiros, talleres e armacéns de conxelado atra

, en a cobiza especuladora sobre a beiramar de Vigo nas horas baixas· da pesca 
e do naval. Queren cambiar un capital industral histórico por apartamentos de luxo. 

Xavier Lorenzo Tomé 

O PAXARO QUE CANTA UN NOME 
(Premio Blanco-Amor 1996) 

Un brillante exercicio 
narrativo que recupera a 

memoria da Galicia vilega 
dos anos sesenta. 

ga ta 

\ 

){avier lJ.m.117.0 T\'J1l16 

orAXARº. . 
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\ 
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Governo amigo, 
vaca regalada 

As profundas diferéncias existentes no PP de Galiza apresentábanse 
ante a opinión pública, as poucas veces que conseguían traspasar o fe
rrollo informativo, como meras circunstáncias personais na loita pola 
sucesión de Fraga. Agora está a aparecer tamén o trasfondo político. 
Conde Roa (alineado co grupo foráneo) foi moi esplícito cando o-6 
de Decembro afirmou que se opoñia á designación de Cuiña como su
cesor de Fragá "por razóns políticas e ideolóxicas". Non é circunstan-

". cial tampouco que Cuiña Crespo na sua reunión coa Mesa do Leite, 
afirmase que apoiaba as suas reivindicacións, nen que Baltar Pumar 
contradiga a Pérez Vidal, firme un compromiso cos pataqueiros da Lí
mia e declare que este problema, que levaba meses enquistado, "ten . 
fácil solución". Como tampouco non o é o respaldo de Baltar a Cabe
zas, calificando a exclusión de Ourense do Plano Urban como "unha 
cacicada" de Mariano Raxoi. Ou o de Cacharro ao alcalde de Lugo 
cando ameazou con dimitir polo mesmo motivo. É o grupo autóctono 
o que ten que recadar os votos na próximas eleicións e os que te
ñen máis que perder ante a agresión constante do Governo amigo 
contra Galiza. Agora non chega con botarlle a culpa ao PS<?E· + 

1907· 1997 , 
• , , , WJ • , 

90 anos de -
~v. ~,, 

A Nosa Terra -

ldentidade colectiva e 
proxecto de futuro, 

por Alfonso Eiré 
(Páx. 1) 

Aportacións á história 
dun xornal en galego, 

por Víctor Cosas 
(Páx. 2-3) 

Adianto do libro de estilo 
do Diário A Nosa Terra 

(Páx.4) 

A modernidade chegou ao 
xornalismo gál~go da man da 

Xeración Nós, 
por G. luco de Tena 

(Páx. 6-7) 

O derradeiro artigo de Castelao 
publicouse 

en A Nosa Terra 
(Páx. 8) 

Un cabecilla, versión galega do 
conto de Valle lnclán 

(Páx.lO) 

Reivindicación da memória 
nacional, de Antón Vilar Ponte, 

director de A Nosa Terra 
en 1916 
(Páx. 13) 

Blanco Torres, o exemplo 
dun xornalistq 

(Páx. 12) 

De Castelao a Xosé .Lois, 
o humorismo nas portadas de 

A Nosa Terra 
(Páx. 15) 

Evolución gráfica dunha 
cabeceira histórica, 

por Xoselo Toboodo 
(Páx. 16) 
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ANOSATERBA 2 DE XANEIRO DE 1997 

A operación busca o cámbio de uso de quilómetros de costa urbana 
. --

A especulación quer desindustrializCJr.:e.:< :~.: 

recalificar a beiramar de Vigo 
-0- H. VIXANDE - G. LUCA DE TENA 

O incéndio nun armacén da conserveira Bernardo Alfageme ria noite do 24 de Decembro súmase ao que se pro
duciu recentemente nas instalacións da empresa pesq'ueira Mar, situada como a conserveira Alfageme, no litoral 
vigués. Estes dous sucesos coinciden nun tempo en que aumentan visibelmente as presións para desindustriali
zar e recalificar a beiramar no marco dunha operación especulativa que abranxe a vários quilómetros de costa. 

- - Ultimamente os proxectos de recalificación son móis visíbeis ·nas póxinas de suce~os:-'Na foto, incé ndio en Casa Mar. 

lume en Bernardo Alfageme co= 
mezaba na Noiteboa cando o re
tén de bombeiros estaba baixo 
mínimos, na· véspera dun dia na 
que non se publican xornais. 
Mália o servizo de 
extinción controlar 

as indústrias auxiliares do naval e 
da pesca debido que _están en 
crise . A segunda, continuaria até 
Bouzas na marxe esquerda da 
Avenida 9ie Beiramar, xa que a 

própria beiramar 
pertence á Aüto

o incéndio, do que 
resultaron danos 
menores, á produ
ción da conseveira 
-Alfageme -situada 
nun edificio singu
lar catalogado co
mo conservábel 
por -ser un dos 
poucos exemplos 
de arquitectura in
dustrial que que
dan na cidade-, 
sofreu un parón. 

A excusa para 
recalificar é -
financiar as 

ridade Portuária 
e os estaleiros ali 
situados están 
en réxime de 
concesión admi
nistrativa. 

empresas en 
crise, qu~ . 
venderian os 

A excusa empre
gada p-olos pro
motores destas 
in iciativas é d.e 
cote a recalifica
ción dos terreas 
para financiar ás 
empresas en cri
se ali situadas, 

seus terrees ria 
beiramar 

Un documento teó
rico elabÓrado por 
Pascual Silva 
-mentor do PP en vários proxec
tos urbanísticos locais e na recali
ficación de terreas coma os da 
cerámica Álvarez. en Cabra!-, 
postula para toda a beiramar vi
guesa que vai do porto pesqueiro 
do Berbés até Bauzas, e abran
gue vários quilómetros, unha zo
na residencial a construir en duas 
fases. A primeira deica a rua Co
ruña (situada a meio camiño), 
d~sprazaria ou eliminaria todas 

que buscari~n 
unha reubicación 

e venderian os terreas. Con esta 
filosofia, os proprietários da con
serveira Hijos de António Alonso 
recapitalizaron hai anos a em
presa ao conseguir unha licén
cia de edificación para a planta 
da rua Garcia Barbón; previa
mente, venderan para a cons
trucción de vivendas os solares 
das suas fábricas na beiramar 
de Vigo a~ conseNeiras Hijos de 
J. Curbera e Fernando Portanet. 

Hai anos, máquinas de co ser 
Refrey, convertida en Sociedade 
Anón ima Laboral (SAL), mar
chou de Bauzas e deixou tras 
de si un espazo ben amplo para 
edificar vivencias. Pero previa
mente á formación da S.A.L. , a 
Refrey segregara a parte comer
cial da produción e deixara a es
ta última sen canles de distribu
ción, algo que compromete se
riamente a sua continuidade co
mo empresa. 

Xunta, Zona Franca e 
Autoridade Portuária 

No caso da empresa pesqueira 
· Mar, cun grande edificio na bei
ra mar, nas proximidades do 
Berbés, sucedeu algo semellan
te. Despois de entrar en crise, a 
patronal convenceu aos traballa
dores da necesidade de vender 
o edifício para pagar débedas 
atrasadas aos próprios empre
gados. Acto seguido, a Xunta 
suxeriu comprar o edifício e 
transladar ali as oficinas da Co
munidade autónoma espalladas 
pala cidade. Dentro do plano 
Abrir Vigo ao Mar, que finanzan 
a Xunta e a Zona Franca de Vi
go, as representacións da Admi
nistración autonómica intégran
se nun edifício comun, proxecta
do a carón do da. Autoridade 

Portuária. O Al cald.e de Vigo 
non recusa o inesperado cámbio 
de uso de Mar, mentres defende 
o planeamento previsto en Abrir 
Vigo ao Mar para as oficinas au
tonómicas. Cun axente econó
mico como a Administración, a 
recalificación de todos os terre
as desa franxa litoral a penas 
prevé dificuldades. 

En Vigo, a economia especula
tiva ten puxanza. Os cartas ne
gros e o diñeiro do aforro, que 
renúncia a apoiar a renovación 
da indústria local, ven na cons
trución un sector seguro que 
daria grandes benefícios. Tanto 
o PP como o PSOE comparten 
a filosofia de facer da localida
de un centro de servizos, pero 

. non entrqn a explicar concreta
mente a-que resposta ese mo· . 
delo e cales serian as suas ba
ses económicas. 

Parella.mente aos sectores 
econó,q_!icos que pulan pola 
recalificáción dos terrees da in
d ústria viguesa no litoral, hai 
dous organismos que secun 
dan esta política a meio de fei
tos concretos. Eis a Autoridade 
Portuária e a Zona Franca, que 
están a levar unha política de 
criazón de chan industrial que 

Pasa á p .µdna s~guinte 
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Ven da páxina anterior 

serva de xustificación ao trans
lado das empresas desde o li
toral. Unha argumentación re~ 
petida é, por exemplo, que ho
xe "para construir barcos non, é 
necesário estar na beiramar". 
Para afianzar esta xustificación 
cítase o caso de Rodman
Polyships, que ten unha nave 
industrial en Mos. Pero o 
exemplo é errado. En Mos, 
Rodman construe barcos de fi
bra de tamaños pequenos por
que non pode acometer a 
construción de embarcacións 
de metal. Precisamente a ad
quisición das vellas instala
cións do estaleiro Ascón, en 
Meira -na beiramar-, permitiu 
estes dias a Rodman volver ao 
ferro. 

As instalacións de Ascón sem
pre foron cobizadas por Facto
rias Vulcano, estaleiro que pre
tendía transladar a factoria vi
guesa ao pé do monte da Guia 
para asi poder recalificar os te
rreas, financiar a operación e 
permitir a construción de viven
das no bairro de Teis. Esta ini
ciativa poderia ter un novo so
porte agora que o Governo mu
nicipal ven de acordar coa Com
pañia Loxística de Hidrocar
buros a reversión ao concello 
da parcela de Teis onde esta
ban ubicados os seus depósitos 
de combustíbel (sobre un es pa
zo expropiado pola Campsa por 
razóns de interese público) a 
cámbio de recalificacións urba
nísticas na cidade. 

ESTA SEMANA 3 
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Os recheos forman parte dos proxectos de recalficaficación do litoral. A. IGLESIAS 

Os estaleiros privados 
apoian 

deputado do BNG , Guillerme 
Vázquez, seria outra das pedras 
angulares na recalificación do li
toral. A venda dos amplos terre
es do estaleiro público poderian 
rematar na construción de vi
vencias dentro dun proxecto que 

Unha cidade sen centro 
Dentro das iniciativas de recalifi
cación do litoral vigués, o presi
dente da patro-
nal estaleira pri
vada, Fernando 
Fernández Tá
pias, daba o aval 
do sector a estas 
operacións pos
tulando para a 
área que vai des
de o Berbés a 
Bouzas o recheo 
da dársena para 
construir unha 
praia artificial in
m ed i a tam ente 
despois . A ope
ración implicaba 
o translado dos 
estaleiros a ou
tras zonas. 

A privatización 
do estaleiro Ba-

Mar e Alfageme 
arderon, Hijos de 
J. Curbera, 
Fernando 
Portanete 
Retrey do litoral 
marcharon 
vendendo os 
seus locais 

se baralla desde 
hai vários anos. 

As famílias que 
tradicionalmente 
lideraron a indus
trialización da ci
d ad e cambian 
hoxe o seu papel. 
O apelido Barre
ras xa non está 
na construción 
naval, senón de
trás da inmobiliá
ria Meridional. O 
propritário de 
Rodman, Manuel 
Rodríguez, e o fi
lio de Valenti n 
Paz Andrade, ins
pirador da pesca 
do conxelado, 
apadriñan a ins-

rreras, algo que o Governo cen
tral recoñeceu coa boca pecha 
despois de ser interpelado polo 

talación dunha grande estación 
de subministración de combustí
bel a barcos na ria de Vigo.+ 

A recuperación do uso público 
urbano da beiramar central de 
Vigo representa a actuación par
cial de máis calado na história da 
cidade. A primeira vista non de
beria ter opositores a idea de re
formar como lugar de encontro o 
vello porto trasatlántico inaugura
do ao compás da Marcha de Cá
díz xusto cando desaparecía a 
emigración por mar. 

A cidade ten nestas importantes 
obras un estribo para recuperar 
o Casco Vello, gravemente de
gradado, e o bairro de Vigo-Cen
tro. A diferéncia doutras cidades 
galegas da beiramar, Vigo non 
soubo criar sinérxias arredor dos 
investimentos públicos. O tran
quismo expulsou do centro ~o 
Concello, nunha operación des
vitalizadora que inmolaba, por ri
ba, un dos visqs históricos da ur
be: o castelo de San Sebastián. 
Ao mesmo tempo, unha visión 
reaccionária prefería cuartelizar 

os estudos universitários no cú
mio dun monte para evitar que o 
fermento estu-
diantil levedase na 

do Abrir Vigo ao Mar atopa de
centado unha fronte crítica entre 

os proprietáriós 
de vivendas da 

cidade. Ao centro, 
privado de re
ferentes de uso 
público, naceulle 
nos 70 un polo di
v e rx ente que 
acentuaba a es
quizofrénia cida
dá, ao abeirar ca
r a á extrema do 
Oeste os edificios 
dos xulgados e a 
Facenda. A re
constitución do 
Concello demo-

A díferéncia 
doutras cidades 
da beira~ar, Vigo 

beiramar, que 
temen un recor
te de usos na 
exclusión do 
tránsito rodado; 
os traballadores 
da · indústria Mar 
pechada, propo
ñen, ao mesmo 
tempo,- renun
ciar á construc
ción do edifício 

non criou 
sinérxias arredor 
dos investimentos 
públicos institucional da 

Xunta a cámbio 
áe retor.mar a 
vella indústria crático fai máis 

evidente que o 
porto é unha parte 
vital da cidade na que o critério 
dos cidadans non pode actuar 
ou influir. 

Contado, o ordenamento titula-

. de conxelado 
para o mesmo 

uso. Ao alcalde do PP non lle 
parece mal esgazar a actuación 
de Abrir Vigo ao Mar, e enceitar 
a urbanizació[l da indústria pes
queira da beiramar. + · 

A beiramar de Vigo non debe descapitalizarse 
A pesca, a construción naval, e as industrias de 
transformación dos alimentos do mar (salazón, 
conserva, conxelado) son o eixo económice das 
cidades do litoral. As redes do cerco foron coma unha 
semente que, fixo da beiramar un cantil vizoso de 
peiraos, salgadoiros, fábricas, carenadoiros e enormes 
caixons de formigón para conxelar. O capital para 
erguer estes· campamentos pesqueiros saiu da 
agricultura, moito antes que se establecesen as 
primeiras oficinas de préstamo. 

Foi esta actividade a que deu lugar ás cidades 
pesqueiras, da que pode ser é paradigma Vigo. O 
desenvolvemento vigués serve de modelo a unha 
forma de ocupar a beiramar sen outro ordenamento 
que as necesidades úrxentes de contar con docas 
para atraque, varadoiros, fábricas e talleres. A 
ocupación da bejramar mediante concesións de 
interese público foi dando lugar a un porto largácio e 
estreito que serve de fronteira entre a urbe e o mar. 

Coa extensión da Zona Económica Exclusiva á 200 
millas no ano72 cambian as relacións do mundo da 
pesca. Dando mostra de vitalidade e experiéncia, o 
porto de Vigo ensaia formas de relación co mar que 
servan para entenderse cos-hovos tempos e asi nace 
un novo conceito de producción pesqueira máis 
próximo da intermediación comercial que da actividade 
extractiva tradicional. 

A presión da especulació.n déixase sentir sobre a 
beiramar urbana tan logo coma as manifestacións 
incipientes dos noves usos. Para o límite marítimo do 
centro da cidacie viguesa aparece unha proposta 
limitada de reordenamento no que participan a Zona 
Franca, o Concello e a Xunta. Por tora desta 
actuación concreta, á beiramar industrial aparécenlle 
ben de noivos promotores que queren casas onde 
agora hai estaleiros e fábricas. O tecido industrial
pesqueiro que custou tantos anos capitanzar e 
consolidar debe ceder urxentemente o paso, polo que 

expresa este opo.rtunista grupo de presión, ás 
inmobiliárias e aos servizos urbanos. De facer caso a 
esta posición sesgada (últimamente máis visíbel nas 
páxinas de sucesos que no debate público), a crise da 
pesca e das actividades anexas é irreversíbel, polo 
que estamos obrigados a saldar o máis valioso do 
noso património industrial da beiramar. 

As cidades teñen direito ao ordenamento, en particular 
sobre un espazo no que o.intercámbio é tan intenso 
como é a beiramar, pero no caso de Vigo hai quen 
pretende liquidar a grande fábrica litoral en neme do 
urbanismo. 'Non debe de nengun xeito descapitalizarse 
ese sector nen baixo o pretexto dunha crise pesqueira, 
que xenera unha dialéctica anovadora como a diário 
estamos a ver, nen a beneficio do interese 
especulador de luz curta que quer sacrificar a comun 
riqueza.+ 

A NOSA'TERRA 
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GAL IZA 
Representantes do PSOE, na oposición, foron ~tendidos no centro de saude 

O autoritarismo do PP en Laracha 
remata a golpes 
*A. ESTÉVEZ 

"Nos somos ~s élexidos para 
governar", dixo o alcalde de 
Laracha, Xesus Rama como 
xustificación para rematar o 
pleno do dia 24 de Decembro. 
A partires dese momento, o 
enfrentamento entre os popu
lares e os socialistas, na opo
sición, rematou no centro de 
saude con este ultimos lesio
nados. A situación política no 
concello, na que non se con
vocan plenos ordinários e se 
coartan as intervencións dos 
grupos da oposición, facia 
previsíbel un suceso coma este. 

A corporación municipal de La
racha, concello con perto de on
ce mil habitantes, está formada 
por 12 representantes do PP, 4 
do PSOE e 1 do BNG. Como 
neutros concellos governados 
coa maioria popular, a oposición 
quéixase do escurantismo e as 
prácticas caciquis que pon en 
práctica o alcalde Xesus Rama. 
Entre Xosé Suarez, o voceiro 
socialista, e o alcalde, as rela
cións están moi deterioradas, 
con várias querelas interpostas 
polo primeiro. Por esta razón, 
Xosé Antonio de la Fuente, re
presentante do BNG, afirma que 
os feítos do dia 24 "tiñan que 
pasar algun dia". Testigo da pe
lexada, tivo que acudir a decla
rar á policia municipal xa que os 
concelleiros do PSOE interpuxe
ron unha denuncia. 

"Cando estaban terminados os 
cinco pontos da orde do dia e no 
turno de rogos e perguntas, o al
calde sáltase a orde e· mándalle 
ler ao tenente alcalde duas mo
cións de urxéncia do PP. Na pri
meira, pretende que o pleno vo
te en contra de acatar unha sen
téncia do xulgado que obriga ao 
concello a readmitir a unha lim
padora despedida ilegalmente. 
Desde a oposición sinalamos 
que non é de recibo votar unha 
decisión xudicial e só vota o PP, 
en contra. A segunda das mo
c.ións retírese a só deixar apre
sentar tres mocións e tres per
guntas . A nós isto parécenos 
unha decisión ditatorial que cor
ta os nosos direitos. O que o al
calde non queria é que se discu
tira unha moción nosa na que si- . 
nalabamos que o alcalde está 
cobrando po~ diferentes concep
tos unhas 600.000 pesetas ao 
mes. Este salário non foi levado 
ao pfeno", conta Xóse Suarez. O 
voceiro nacionalista Xosé Anto
nio de la Fuente, a partires dese 
momento, decidiu expoñer as 
suas mocións para o PSOE, e 
para un xornalista presente no 
salan. Enton, ·o alcalde decidiu 
levantar o pleno. 

Dous minutos para intervir 

Na saida, o tenente alcalde Xo
sé Manuel López Varela empu
rrou ao voceiro socialista Xosé 
Suarez animado polo alcalde 

~,, ... ,,~ 

~·~ . 

,,¡;y. 

Os dirixentes do PSOE, Enrique López Soco e Salvador Femández Moreda acudiron a 
Lorcha a apoiar aos concelleiros agredidos e pedir "respeito para a oposición". 

que lle dixo que " se tivera o teu 
corpo mallábao". Coinciden ao 
relatar os feítos os dous vocei
ros pa oposición. A intervención 
do concelleiro do PSOE, Xosé 
Manuel Regueira impide que se 
chegue a máis pero nese mo
mento aparece o concelleiro da 
parróquia de Soandres, Xosé 
Manuel Iglesias, e, pelas costas, 
pégalle tres balouc;:azos aos 
dous representantes do PSOE. 
"Os golpes foron ao salvaxe, 
dos que che deixan feito unha 
pegatina.Un militante nacionalis
ta, que asistira ao pleno, incre
pou a Xose Manuel Iglesias po
los golpes e este díxolle que 
queres levar ti unhas hostias ta
mén ?'', comenta o voceiro do 
BNG. Suarez e Regueira rema
taron no centro de saude e pu
xeron unha querela no xulgado 
de Carballo contra o alcalde, o 
tenente alcalde e o concelleiro 
de Soandres. En troques, o go
verno municipal do PP afirma 
que Suarez "actuou con preme
ditación" e laiase de que os 
meios de comunicación reprodu- . 
ciran as suas "mentiras e babo
sadas". 

Segundo a oposición, calquera 
disensión co"a alcalde, é tomada 
como unha aldraxe persoal. Os 
plenos ordinários non son con
vocados nen coa periodicidade 
que marca a lei e os extraordi
nários cO.nvócanse á hora de 

xantar para que .non acuda pú
blico. Xosé Suarez ten postas 
várias querelas contra -o conce
llo e o alcalde: unha referida á 
malversación de fundos públicos 
por ter o salário sen aprobar, 
outra por rion convocar os ple
nos, outra por arrendar unha fin
ca própria para impartir un curso 
e a última por ter as limpadoras 
das escalas unitárias durante oi
to anos sen seguridade social. 
"lsto é inédito, cunha base de 
17.000 pesetas de salário que 
lle podia custar a el adscribilas 
ao Réxime de Seguridade So
cial? Ao final, tivo que facelo 
con cinco anos de antelación. O 
que é incríbel é que Augusto 
César Lendoiro permita que for-

. me parte da Comisión de Perso
al da Deputación da Coruña" , 
conta Sua(ez, que engade que 
xa notificou a Facenda as su
postas irregularidades no patri
mónio de Rama que, segundo o 
PSOE, está valorado en 600 mi
llóns de pesetas. En temas co
mo os orzamento, nen PSOE 
nen BNG tiveron máis de dous 
minutos para as suas interven
cións por unha fórmula aproba
da polo PP. "Négasenos reitera
d amente información, agora 
ben, encubrindo a negativa con 
modos tales como permitir revi
sar cantos de fólios de docu
mentación durante alomenos 
media hora!", comenta Xosé An
tonio de la Fuente.• 

ANOSATERBA 

A llla de Arousa 
xa ten governo municipal 
O Luns 30 de Decembro quedou constituido o governo 
municipal do 315 concello galega, a llla de Arousa. O pri
meim alcalde e presidente da Xestora até as eleicións 
mi.micipais de 1999, resultou eleito o integrante de Arousa 
Unida, Manuel Dios Oubiña. A lila era unha festa cando 
ás-seis da tarde, no cjnema Capital, quedaba constituida 
a corporación municipal, integrada por once respresentan
tes e formada por duas forzas: Arousa Unida e o Partido 
Popular. Arousa Unida, un partido GUxos compoñentes 
proveñen do PSOE, é a forza con máis peso no concello, 
xa que conta con nove representantes. Os outros dous 
corresponden ao PP. A eleición dos concelleiros fíxose 
conforme aos resultados el~itorais das últimas municipais. 
O alcalde de Vilanova de Arousa, concello do que se se
gregou a lila, non estaba presente na constitución da cor
poración "por motivos profisionais'', pero si acudiron outros 
alcaldes de localidades próximas. Oficialmente, a llla é con
cello indép!:!ndente desde o primeiro de Xaneiro de 1997. + 

Galiza segue a perder emprego 

5 

Os dados do lnquérito da Povoación Activa publicados o 
pasado Xoves 26 de Decembro e referidos ao mes de· Se
tembro indican que a Galiza é unha das comunidades nas 
que en pior situación está o mercado laboral. De Agosto a 
Setembro baixou o paro no noso país, pero fíxoo en 21 O 
persoas, o O, 1 º/o, cando a baixa rexistrada no conxunto do 
Estado foi de 18.430 parados, o 0,5% do total. Ante esta 
situación a Xunta ignorou o novo dado e resaltou que a 
Galiza ten un paro do 18%, cando no Estado ~sta porcen
taxe é do 21,8%. Contado, Galiza a cada achégase máis á 
media do paro estatal, e por exemplo, no último ano, foi 
un ha das catro comunidades nas que aumentou o paro.+ 

Condena a Novas Xenerpcións 
de Boqueixón por calúmnias 
ao voceiro do BNG 
O xulgado de Prime.ira lnstáncia e Instrucción de Compos
tela ditou senténcia, o pasado 29 de Novembro, coñtra No
vas Xeneracións do PP de Boqueixón por ter vulnerado a 
honra do concelleiro e voceiro do BNG, Xesus Ares, a quen 
acusaron de ter talado unha carballeira e de -incumprir a 
normativa urbanística- vixente. Ares cónsidera que a cam
paña _do PP contra o BNG de Boqueixón comezou cando 
os nacionalistas se converteron en alternativa de governo, 
superando en votos ao PSOE nas municipais de 1995. Os 
dias 9, 1 O e 11 de Xaneiro de 1996, NNXX dirixiron a vários 
xornais galegas a denúncia dunhas supostas práticas ile
gais que teria realizado o concelleiro nacionalista. Entre 
elas, destacaban a tala dunha carballeira en montes en 
man comun -o que foi definido como ''terro~ismo ecolóxi
co"- e incumprimento da normativa urbanística na cons
trucción da sua vivencia. Ares explica que a casa non é 
sua, senón dos seus pais e que foron eles os que cortaron 
os carballos.-"Desde que se levou a cabo a concentración 
parcelária, meus pais son os encarregados do coidado dos 
montes e o que fixéron ·toi unha limpeza. Para iso non se 
precisa nengun tipo de permiso e, en calquera caso, eu 
non tiven nada que ver". Durante o xuízo os representantes 
de NNXX negaron ser responsábeis das notas, pero o xuiz 
considerou que había evidéncias claras de que si foran 
eles. A senténcia non recolle pena nen multa e non teñen 
que retractarse porque "o ton do debate político no concello 
de Boqueixón alónxase de ser pacífico e moderado".+ 

A Xunta. ignora a Baltar na crise da pataca 
O presidente da Deputación de Ourense, Xosé Luis Baltar, 
creu que ia marcar un tanto político cando apoiou, como 
presidente do PP de Ourense, unha· solución á crise da 

pataca -afectada polo 
dumping da pataca fran
cesa. Os agricultores da 
Límia, entre os qu.e hai 
un grande número de vo
tantes do PP, pediron a 
Saltar. un compromiso 
para rematar cun proble
ma que, segundo o pró
prio Ballar, "tiña fácil so
lución". Pero as palabras 
do presidente da Deputa-

. ción foron ignoradas po
lo conselleiro de Agricul-: 
tura, Tomás Pérez Vidal, 
de modo· que tivo que pe
dir audiéncia unha Fraga 
(a celebrar o Xoves dous 
de Xaneiro) para que se 

Xosé Luís Baltar. sufraguen as perdas 
desta campaña. No caso 

de non atopar resposta do seu próprio partido, Ballar 
adiantou que dimitiría do seu cargo na Deputacióry. • 
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OPtNIÓN. 

EUFÓRIANOS 
.MERCADOS 

MORRE O COMUNISMO~· OS DIRIXENT'Es· .SOCIA- . 
LISTAS ENTERRAN OS SEUS GOVERNOS, E ME
NOS EUROPEUS CREN"CADA DIA NO,CRISTIAN.IS-

MO ,PERO ESTA A CHEGAR O RECAMBIO DUNHA 
·NOVA RELIXION (TAMÉN PRACTICADA EN NORTE
AMÉRICA) QUE SE CHAMA BANCOCENTRISMO. 

·, 

·" '. XosÉMEJUTO 

Un rasgo típico da ideol9xia das elites 
do noso país é a sua queréncia por de
xergar .o que sucede na Galiza, unha 
n~zón colonizada (de acordo: depen
dente, cómpre non escorrentar ás men
tes bempensantes), coas categorias 
mentais ou cos conceitos cos que se , 
adoita esrnlcar a realidade da Metrópo
le. Por exemplo: o discurso oficialista 
considera que os alcumados como paí
ses en vias de desenvolvimento son-o 
permanentemente (ou sexa: estamos 
ante un rnovimento estático), é dicer, 
que evoluen sine die en direción ao de
senvolvimento, coma se for necesário e 
inevitábel e fatal que avantaran rumo 
aos estándares tracexados polos gurús 
ga economia dos países privilexiad()s. 
E-che _indiferente que os dados obxec
tivos teimen xusto no contrário: que o 
medre da diferenza de riqueza entre o 
Norte e o Sul é exponencial, que o sec
tor privado da economia galega non é 
quen a criar emprego por moito que se 
precarice o aínda existente e que a 
chamada globalización da economia é 
un eufemismo co que se tenta agachar 
o agresivo xeito co que o imperialismo 
(por que o medo a chamarlle ás cousas· 
polo seu nome?) aproveitou o remate 
da Guerra Fria para abrir un novo pro
ceso de concentración da riqueza no 
planeta. Nada, mexericadas: isto vai-se 
desenvolver porque si, por efeito do 
voluntarismo histórico, se cadra tamén 
pola munífica influéncia das políticas 
decretadas polo Bundesbank, esa tecno
crácia omniscente e capaz de. convert~r 
por ensalmo ao ainda non nato euro 
nunha réplica cuspidiña do todopode
roso marco alemá. !monos desenvol
ver. Ponto. Cando? É o de menos. Có
mo? Tampouco importa~tanto. A que 
prezo? Se cadra ao da desaparición co
mo povo? Nada, pada: ou es competiti
vo (estilo tigre asiático: contratos lixo, 
penetración masiva das multina
cionais, .. expólio sistemático das tuas 
matérias primas en benefício alleo) ou 
simplesmente morres, esvaes-te, perdes . 
a tua língua, contemplas a paseniña 
conversión do interior do teu país nun 
ermo, e finalmente desenvolves-te, xa 
non existes como povo, pero acabas 
cumprindo cos deberes macroeconó
micos, has facer feliz aos estatísticos, 
has levar a eufória a6s mercados.• 

O .BANCOCENTRISMO 

O bartcocentrismo ten, coma ~~das as reli
xións, un deus supremo, simbolizad.o na 
moeda estábel, e un demo baixo forma de 
inflación. De sentido común é estar contra 
a inflación pero só pode entenderse como 
fé cega a que se atreve a recusar amáis mo
derada manee de inflación, mesmo que se
xa a cambio do aumento esaxerado do paro 
e do estancamento económico. 

Coma na maioria das relixións, o banco
centrismo "ten os seus santuários que irra
dian o mesmo respeito que as grandes ca
tedrais: desde o maxestático Banco.de In
glaterra deica os templos gregos da Reser
va Federal, pasando pola modernidade 
masiva do Bundesbank ou o inevitábel 
Umbertino do Banco de ltália. Igual que 
as grandes telixións, o bancocentrismo ten 
os seus sumos sacerdotes que defenden 
continuamente a sua autoridade contra o 
asexo dos parlamentos, os políticos e a 
opinión pública. Ainda que o seu salário 
veña dos impostos, coma o de todos os 
funcionários, os bancocentristas. reivindi
can o direito de ignorar á cidadania e re
mitirse a unha autoridade máis alta: a 
moeda. 

Cando están no exercício da autoridade, os 
bancocentristas arrodéanse dun aura de au
toridade que non pode alumear aos minis-

. tros , nen aos xefes de governo, simples 
mortais que as masas ignorantes nomean e 
destituen. 

Xa que a fonte do seu poder é o comando 
supremo da cruzada contra o demo da ·infla
ción, os bancocentristas ven a presencia do 
Maligno en toda parte. As veces son preo
cupantes síntomas de inflación ou mesmo 
avisos de que a marea inflacionária comeza 
a abalar e asi que aparecen indicadores es
tatisticos, chaman a baixar ainda máis os 
xuros para forzar o crecemento. 

XOSÉ MEJUTO é xornalista 

A mellor proba da supremacia doutrinal 
do bancocentrismo pode verse no desleigo 
co que se trata calquer iniciativa política 
adxectivada de inflacionária. Pola contra, 
o termo deflacionário non ten connota
ción negatiya, emprégase coma expresión· 
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meramente técnica e nunca no senso de 
· criticar ·politicas fiscais e monetárias res

trictivas que coartan o crecemento e que 
conduciran nos anos 30 á Grande Depre
sión, ao caos político, á ditadura e á gue
rra. Mentres a inflación dana a moeda so
bre todo, a deflación ten un efecto inme
diato sobre a poboación á que lle nega o 
direito ao traballo, a gañar un salário e a 
adquirir ben~ e servizos que permitirán a 
outros traballar e gañar. 

Non é imprentando billetes de banco co
mo se cria riqueza e rendas; a inflación 
dana aos máis pobres 
desproporcionad amen
te e tamén a todos os 
que viven dun salário 
fixo (o imposto máis 
ruin) ou de rendas. A 
inflación mellora aos 
que teñen ben capital 
en terras e casas e aos 
especuladores túzaros. 
Pero o mesmo pasa coa 
deflación: A inflación 
é ruin e a hiper-infla
c ió n pésima, pero é 
igualmente éerto que a 
deflación é perniciosa 
e a hiper-inflación 
desatrosa. En purídade 
teórica, a deflación 
non ten por que ter 
consecuéncias porque 
calquera suba no valor 
d3:. moeda anúlase pola 
redución compensató
ria de prezos e salários. 

da oportunidade de comezaer sequera un 
traballo. Ainda mais os bancocentristas 
teñen a seguridade moral dos dos sacerdo
tes aztecas. O pasado Agosto xuntáronse 
con Alan Greenspan, presidente da Re
serva Federal, en Jackson, Estado de 
Wyoming, para celebrar o exito de ter 
amarrado a inflación polo sistema de 
manter os xuros altos. Non repararon os 
miseros indices de crecemento, senon que 
fixeron unha poxa de ribeira. O crece
mento do 96 para os os sete primciros pai
ses industrializados será de 1.8 de média 
o que asegura un aumento xeral do paro, 

sequera porque a pro
du ti v idade do traba
llo e a forza de traba
llo soben ao mesmo 
tempo. En Jackson , 
os representantes dos 
bancos centrais com
petían por ver quen 
baixara máis os índi
ces de inflacións. 

Pero nengunha inde
pendénc ia pode ser 
tan magnífica e abso
luta coma a do Banco 
Central Europeu: non 
pode receber instruc
cións dos paises mem
bros nen de nengun
ha outra institución 
da Unión Europea. 
Eis o status soberano 
da in titución, que di
r ixe un banqueiro 
central eleccionado 

Pero na prática, os 
prezos mantéñense á 
baixa mentres son moi 
poucos os asalariados 
que pasan sen guerra 
por unha reducción de 
salário, mesmo nos Es
tados Unidos, co mun
do de traballadores in-

'A· fonte do seu poder é 
o comando supremo da 
cruzada contra o demo 

polo outros banquei
ros centrais que, pola 
sua parte, foran ese -
Llidos e formados po
los eus antece re . 
O c ntr l da p lítica 
monetária de todos os 
pai e m mbr erá da inflación" 

migrantes que ten, un 
mercado de traball o 
cada vez máis disputa-
do e sindicatos inte-
grados. Contra o que 
di a teoría, a deflación 
derrama a economia 
mesmo sen ter conta do mecanismo súb
xectivo que reduce a demanda real e, 
consecuentemente, a produción real e o 
emprego real e todos sofren a baixa real 
dos seus valortes e da propriedade inmo-

. biliária. A inflación e deflación deberian 
polo tanto merecer a obxección de políti
cos e cidadania en xeral e deberian ter 
nos nosos oidos ·a mesma resonáncia per
niciqsa que teñen as inundacións ou as 
secas, o furto e os atracos. 

Como todas as relixións, o bancocentrismo 
demanda sacrifícios dos seus fieis. É como 
a fe dos aztecas que demandaba holocaus
tos. Ainda nos queda por ver a Hans 
Tietmayer ou a calqueroutro banqueiro 
cun coitelo de obsidiana na man a gabear 
por unha pirámide para arrancar o cora
zón dunha moza virxe. Pero a nengún de
les lle treme a man cando se trata de im
par niveis de desemprego que un ano si e 
outro tamén privan a millóns de persoas 

total e abs lu ta de de 
1 de Xaneiro do 99. 
Libre de t da intcrfe
réncia democrática 
Banco Central Eur -
peu terá liberdade pa
ra interferir en todo o 
que teña relación cos 

carros nos paises membros. Nengunha ins
titución pretendeu semellantes prerrogati
vas desde os tempos do Papado medieval. 
Amais de intervir as · cotas de interese en 
todo o horizonte da vida eco11ómica e por 
riba de controlar o crédito en xeral, o 
Banco Central terá capacidade para super
visar bastantes regulamentos específicos, 
incluidas tres proibicións sacrosantas: os 
bancos eentrais no finanzarán os defices 
dos Estados (o que significa o regreso a 
unha contabilidade cadrada de gastos e in
gresos das facendas); non prestar con inte
reses preferentes a nengunha institución 
pública oü empresa estatal (au revoir Air 
France, arrivederci Alitalia) e nada de sus
creber débeda entre Estados.• 

EDWARD LUTTWAK é director do departamento de 
Xeo-economia do Centro Internacional de Estudos 

Estratéxicos de Washington. O presente a·rtigo é parte 
do traballo Central Bankism, A New Religion 

(Bancocentrismo, a nova relixión) publicado 
na London Review of Books .. 
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Vostedes xa eran insubmisos. 

Ramiro Paz. Si, pero decidimos 
incorporárnos á míli co obxecti
vo de desertar, algo que tive
mos que demorar até que a xu
risdición civil non sobreseeu o 
noso caso. lricorporámonos a fi
las a princípios de Novembro. 
Os tribunais sobreseeron o caso 
de Elias antes que o meu, por 
iso el desertou a finais de No
vembro e eu o 27 de Decembro. 

Esta é unha nova estratéxia, 
son os primeiros insubmisos 
nos cuarteis, por que razón? 

Elias Rozas. En primeiro lugar, 
hai que ter en canta que é unha 
nova estratéxia para que o Exérci
to asuma a responsabilidade da 
insubmisión, xa que se hai insub
misos é porque hai servizo militar 
obrigatório e tamén por que hai 
Exército. En segundo lugar, nos 
últimos cinco anos a lexislación 
mudou e a insubmisión, tanto á 
míli como á Prestación Social 
Substitutória, pasou á xurisdición 
civil, de modo que ante a socieda
de os militares quedaban á marxe 
de calquer responsabilidade na re
presión dos insubmisos. Ademais, 
a nova reforma do Código Penal, 
que inclue a penalización da in
submisión, e mesmo a cadea can
do se trata da míli, é moi dura por
que condena a unhas inabilita
cións de dez ou máis anos para, 
entre outras causas, ser funcioná
rios ou beneficiarse de axudas pú
blicas. Parellamente, a nova lei 
conquire dar a sensación de que o 
problema da insubmisión xa non 
está presente, que xa non hai xen
te no cárcere, pero non é asi. Por 
todos estes motivos, conviña im
pílcar direitamente aos militares e 
forzar a ir a cárceres do Exército 
por deserción ou desobediéncia 
permanente durante un periodo 
de entre dous anos, catre meses 
e un dia e seis anos. 

R.P. Por outra banda, o noso ca
so é inédito no Estado, pero non 
significa que sexamos os únicos. 
Vários movimentos antimilitaristas 
no Estado coinciden na mesma 
estratéxia; non asi os bascas, que 
están tan ben organizados e o 
seu movimento ten tal fortaleza 
que lles é posíbel enfrentar o pro
blema da insubmisión e das inabi
litacións sen ter que recorrer a es
tes mecanismos. E se somos os 
pioneiros é por unha cuestión de 
datas. A nós coincidíunos que 
nos chamaron a filas agora, en 
Novembro, pero se chega a ser 
en Marzo do ano 1997 haberia 
unhas vinte persoas na mesma 
situación en todo o Estado. Neste 
sentido, nos próximos meses irán 
aparecendo casos semellantes 
no Estado e na Galiza. 

Levaban tempo preparando es
ta nova estratéxia? Non sabian 
nada as autoridades militares? 

E.A. Levabamos preparándoo 
desde ser aprobado o novo Có
digo Penal, aínda que era unha 
idea vella. Con respeito a se o 
sabian as autoridades, o Cesid 
funciona moi ben e na Guerra 
do Golfo demonstrou ter certa 
capacidade de infiltr~ción nas 
organizacións antimilitaristas. 

R.P. No meu caso particular, no 
cuartel, tiven unha conversa cun 
cabo a instáncias del. Cando fa
labamos suxeriu que esperaban 
que Elias e máis eu entráramos 
no cuartel para organizar algun 
tipo de protesta. lmaxino que al
go sospeitaban a respeito das 
no?as intencións. 

Agora mesmo atópanse en si-
. ~\' ·f J t ~· ,. '.) l 1 1l 1 • 

GALIZA 
A NOSA TERRA . 

lnsub.misos nos cuarteis 
:. ~ . ; . 

Elias Rozas e Ramiro Paz 
'A responsabilidade pala ·insubmisión corresponde ao Exército, 

pero a iniciativa política témola _nós' 
-~ 

~· HORAq10 VIXANDE 

A INSUBMISIÓN NOS CUARTEIS É A NOVA ESTRATÉXIA DO MOVIMENTO ANTIMILITARISTA GALEGO PARA DEw 

VOLVER AD EXÉRCITO A RESPONSABILIDADE QUE TIVO ATÉ QUE A INSUBMISIÓN FOI CONSIDERADA UN DELITO 

CIVIL. E NESE MARCO, DOUS MOZOS, ELIAS ROZAS E RAMIRO PAZ-AMBOS DE 22 ANOS E NATURAIS DE VILA

GARCIA-, DESERTARON DO CUARTEL DO FERROL NO QUE FACIAN A MILI E PROXIMAMENTE ENTREGARANSE 

OIANTE DAS AUTORIDADES PARA SER ENCAUSADOS POLA XUSTIZA MILITAR E IR A UN PENAL DO EXÉRCITO. 

tuación de clandestinidade. 
- ·~~-----·----

R.P. Si/~que non comuni
camos a~ente que eramos 
insubmisos nos cuarteis. lso fa
rémolo o tres de Xaneiro nunha 
roda de prensa, de morr,iento· so
mos simples desertores e como 
eses casos hai a centos. Conta
do, eles teñen bastantes indícios. 
O feíto· de ser insubmisos previa-

.! i .•) : . ; ¡-..) ' 

mente, de proceder da mesma 
localidade e de ser ambos deser
tores ten que_ facelos sospeitar. 

. Até o momento IJOn foron de
tidos. 

E.A. Non. Fixeron algunhas 
pescudas rutinárias, pero supo

-ño que non farárr nada mentres 
dure o Nadal. Capacidade para 

, . l , . ' ' '. l t {_~ \ 

A. IGLESIAS 

localizarnos teñen dabondo, co
mo dixemos antes, -o Cesid fun
cioria moi ben. Entregarémonos 
nun acto público, en concreto 
durante unha manifestación a 
celebrar en Compostela o vin
deiro vintecinco de Xaneiro ás 
seis da tarde. As circunstáncias 
concretas da entrega serán de
terminadas en función de como 
se produza~ . os. ??~~t-~cin¡entos . 
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De todos xeitos, non hai certa 
incertidume? 

E.A. O feíto de sermos o primei
~o caso produce incertidume. 
Contado, imaxino que,seremos 
detidos e ingresados no cárcere 
de AIQalá, é! seiscenfos quiló
metros· da casa, iso é o pfor. No 
Estado só hai dous penais mili
tares e no outro, o de Cartage
na, non son ingresados este ti
po de casos. Con probabilidade 
estaremos sometidos ao segun
do grao penitenciário e teremos 
un réxime de horários máis. se
vero que nun cárcere civil por
que son _militares. Neste sentido 
ves.tiremos cun mono, porque 
para eles somos militares. De 
todos xeitos, seica as prisións 
militares teñen máis espácio e 
por isa contamos con ter celas 
individuais. Ademais, non hai 
problemas como o das drogas. 

A condena pode ser até seis 
anos. 

R.P. Si , pero aos militares non 
lles interesa ternos .presos duran
te tanto tempo porque iso cría a 
mesma alarma social que provo
cou que a insubmisión pasase á 
xurisdición civil. Aínda que non 
sabemos que pasará exacta
mente, estamos asesorados e 
meditamos esta estratéxia. As 
desercións fanse cunha perspec
tiva política e temporalmente si
túanse-en función das necesida
des e da capacidade do movi
mento. A responsabilidade da si- · 
tuación corresponde ao Exército, 
pero a iniciativa témola nós. 

O problema da insubmisión vol
ve ao Exército, pero na xurisdi
ción civil continua presente. 

E.A. Por suposto, hai trescentos 
insubmisos presos en todo o 
Estado e na Galiza tres. O nú
mero total de insubmisos é de 
catorce mil e hai moita xente 
pendente de indulto. O proble
ma continua a ser grave. 

E as reivindicacións, muda
ron? 

E.A. O noso obxectivo último é a 
desaparición dos exércitos, a sua 
abolición. Pero tamén pedimos a 
supresión do servizo militar ·obri
gatório xa, non no ano 2002, ou a 
despenalización da insubmisión. 

R.P. Hoxe a míli está en cues
tión grazas ao movimento anti
militarista, pero hai outros facto
res que provocaron que vaia a 
desaparecer. Os novos exércitos 
camiñan á alta profisionalización 
para ser máis operativos nas no
vas misións que agora levan 
adiante, que son intervencións 
rápidas por razóns económicas 
ou xeoestratéxicas. Hai que abo
lir os exérc~tos.__g as suas práti
cas porque agachan un imperia
lismo que busca impor modelos 
políticos ou que fomenta o en
fr.entamento entre duas comuni
dades para lle vender armas. Vi
vimos nunha fortaleza dedicados 
a explotar ao Terceiro mundo. 

Pero se cadra o obxectivo de 
abolición do Exército é moi 
utópico. 

R.P. Combinamos as reivindi
cacións inmediatas, como a su
presión do servizo militar obri
gatório ou a despenalización da 
insubmisión con obxectivos 
máis ambici~sos, que non im
posíbeis. Se non houber sufra
guistas que na Grande Bretaña 
se tirasen ás rodas dun carro, 
hoxe as mulleres non terian di
reito ao. voto. + 
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URBANISN9 

A oposición considera urxentes as axudas aos cascos vellos 

Lugo ~ Ourense enfrentadas ao governo 
estatal pola sua exclusión do plano Urban 
*A. ESTÉVEZ 

En Lugo veñen de denegar a concesión de axudas dentro do pro
grama comunitário Plano Urban para reabilitación de património. A 
decisión, que depende do Governo estatal, non ten en conta o dete
rioro do casco vello da cidade, nalgunhas zonas a pedra xa está a 
cair, e supon un varapao máis para Lugo, onde o $aneamento dos 
espazos naturais é outra das maté_rias pendentes. Xaquin Garcia 
Diez, alcalde popular, ameazou con· dimitir se non se aportaban car
tos para o casco vello. Os grupos da oposición afirman que Garcia 
Diez que non ten peso dentro do PP e que a sua posibel demisión 
non é máis que un xesto coincidindo en calificar a Lugo como un-

· ha cidade "marxinada". Ourense tamén quedou fóra e as protes
tas, tamén do alcalde Manuel Cabezas, apontan a razóns políticas. 

O deterioro do casco vello de Lugo fai urxente un plano de conse..Vación. Na fotografia, 
unha vista da muralla, na que 5e veñen de descobrir importantes restos arqueolóxicos. 

Non hai máis que dar untia volta 
polo Lugo vello , a Praza do 
Campo ou pala rua do Miño, no 
bairro chines, para darse canta 
do necesitada que está a zona. 
Algunhas casas están en esta
do de ruina e apontaladas por
que caen a anacos. Outras de
ben ser reabi litadas con urxén
cia se non se queren perder. Os 
proprietári os precisan axudas 

, económicas para facerense cá
rrego delas xa que, doutro xeito, 
abandónannas ate que se caían 
ou incendien, como xa aconte-

ceu o pasado ano. Mália estas 
circunstáncias, os cartas do Ur
ban, aportados na sua maioria 
pala UE, van para Pontevedra. 
O Governo de Madrid tiña que 
elexi r entre as tres candidatas 
galegas: Lugo, Ourense e Pon
tevedra. Segundo o PSOE e o 
BNG, na oposición , as razóns 
de denegar unha axuda eviden
te para Lugo están dentro da 
estratéxia electoralista do PP. O 
voceiro socialista Miguel Váz
quez Calvo falou do orixe ponte
vedres· de Mari~no Raxoi, minis-

tro das Administracións, como 
determinante na concesión do 
Urban, Anselmo Sampedro, de 
EU-EG, afirmou que o governo 
municipal non ten peso "estea 
no poder ou non un governo 
amigo" e Blanca Rodríguez Pa
zos, do BNG, sinalou como cau
sa o feíto de que Lugo xa ten 
aQadados os votos populares 
coa estratexia de .Francisco Ca
charro Pardo, centrada no rural , 
e na que a cidade queda ao 
marxe. "Xa se permiten o luxo 
de desatender á cidade porque 
eles pensan que teñen os votos 
fixos mentres que en Ponteve
dra non o deben ter tan claro. O 
alcalde o que fai son xestos pa
ra os meios de comunicación" , 
dfo voceira do BNG. 

O denegamento da concesión 
desta axuda comunitária resultou 
tan surprendente que até dentro 
da equipa popular no concello· 
afirmouse que había outros inte
reses en darlla a Pontevedra. En 
calquer caso , desde a Xunta 
añunciaron que farian un estudo 
e aportarían cartos para reabilitar 
o casco vello contrastando coa 
anunciada demisión de Garcia 
Diez. Para a oposición, non son 
precisos máis estudos e si em
prender actuacións. Ademais da 
conservación do patrímónio his
tórico, o natural tamén é outra 
matéría pendente. E:ste ano que 
remata foi o primeiro sen surpre
sas no subministro do auga aín
da que esta segue a ser de baixa 
calidade. O estado do ·río Miño 
provocaba cortes de tres e catre 
dias·que deixaban sen auga aos 
viciños. A Xunta ten que facerse 
cárrego do plano de saneamento 
integral do Miño pero é o conce
llo, quen ten que aprobar o plano 
que se retire ao rio ao seu paso 
polo termo nit,micipal. "Hai un es
tudo para sanear e conservar as 
beiras do rio, que todos os gru
pos consensuamos ainda que te
ña alguns erros pero non se dá 
apresentado en pleno para apro
balo'', explica Blanca Rodríguez. 
A instalación da rede de gas á 
beira do Miño ven de significar a 
tala de árbores autóctonas, per
dendo máís espazos naturais. + 

' . 

O prezo 
de Fraga 
Fraga ainda nol}. devolveu os 
trinta millóns de pesetas que 
cobrou ilegalmente dos fondos 

· reservados no ano 1988. Xesús 
Vega di en lnzar que a coerén
cia de que presume o presidente 
da XÜnta ten que tapar este bu
rato. "Manuel Fraga gosta de 
publicitar a sua imaxe de persoa 
posuidora de ideas nídias e con
tundentes. Os seus admiradores 
eren ver nel a figura incorruptí· 
bel que está por riba das misé
rias da chamada clase política. 
E, con todo, un bon dia o ex· 
ministro Barrionuevo declarou 
que Fraga tamén figuraba na 
nómina de destinatários de fun. 
dos reservado . Concretamente 
afinnou que no ano 1988 tiña 
percibido 30 millóns de pesetas 
como indemnización pola de • 
trucción da sua residéncia vera
niega en Perbes. O 
descobremento <leste feito reve
lou, de paso, algunhas circuns
táncias moi significativas. En 
1988, as disposicións legais non 
contemplaban a indemnización 
por danos materiais orixinados 
por atentados. A partir de 
1992, tal posibilidade ficou re· 
coñecida, mais foi restrinxida á 
vi venda habitual das persoas 
afectadas. Fraga foi obxecto por 
tanto dunha discriminación posi
tiva con cargo aos fundos reser
vados. As dilixéncias xudiciai 
que están a tramitar e 
actualmente para clarear o u o 
deses fundos revelan que o 30 
millóns foran entregado 
mediante un cheque á n m da 
dona do actual presidente da 
Xunta. Tal vez iso represente 
unha implícita confesión da ua 
má conciéncia. Con rodo, os da
dos non enganan. Fraga sabia 
que cobraba dos fundo reserva· 
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dos para unha vi venda non ha
bitual e, ao día de hoxe, non 
consta que tefia procedido á de
volución desa cantidade. A 
imaXe da coeréncia.fraguista 
non resistiu á fo rza de trinta 
millóns de pesetas de 1988. O 
prezo de Fraga non é certamen
te moi elevado".+ 

A Olivera 
que xa foi 
Josep Lluis Carod-Rovira lem· 
bra no Debat-Nacionalista un
ha máxima da esquerda catala
na dos anos 20: "Ao 
internacionalismo vaise desde 
algun ponto de partida. Nós 
partimos de Catalunya". Nun 
artigo titulado Par unha Oliveira 
con denominación de orixe, Carod 
Revira reclama da esquerda 
catalana a asunción do feíto n a
cional. "A nacionalización da 
esquerda é aqui, no noso pais, 
un obxectivo polít ico de 
primeira orde. Compre que as 
esquerdas teñan unha denomi· 
nación de orixe clara, con sobe
rania de decisión porque non 
atinxirán a credibilidade 
nacional que precisan para che
garen ao governo da Generaü
tat mentres sexan vistas coma 
organizacións ub idiárias, sen 
capacidade de manobra real pa
ra un labor autónomo. Os parti· 
do cataláns d esquerda, amais 
do condicionamento xerai 
europeus, deben afrontar un do
bre obxectivo de afortalamento 
e renovamento a partir da ua 
dualidade coma forzas progresis
tas e partido nacionais. No pri· 
meiro caso será imprescindíbel 
unha auténtica rexeneración 
democrática( ... ); no egundo, 
haberá que poñer fin a ecues· 
tro da nación, en réxime de mo
nopólio, realizado polas forzas 
conservadoras. Para rencontrar· 
eco universo da catalanidade, 

non nece itará a esquerda cata
lana procurar fóra de si mesma. 
Abondaralle con volver a ua 
mirada cara a interi r para r • 
d cobr r a pr pria hi tória( ... ) 

e cadra comprenderá daquela 
a razón do ac rd l it ral da 
ER do ciali r na ép a 
r publicana e o n d Fr nt 
l'Esquerre d Cataluny d 

Febr ir de 1936 e a n idadc 
da Ascmblea ele Catalunya d 
1971 e da Ent a del C t Jan 
un ano desp i ". + 
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PES~A 

Acusan á Comisión de querer ocultar o fracaso da política pesqueira 

Os armadores pechan filas contra O novo 
regula mento de pesca proposto ·por Brllxelas 

-0- SEVERINO XESTOSO 

Os Armadores franceses Des
de que no pasado 25 de Xuño 
a Comisión de Pesca apresen
tou en Bruxelas a proposta de 
regulamento para concretar 
medidas técnicas de conser
vación dos recursos pesquei
ros, sucederon xuntanzas e 
comisións entre armadores 
españois e franceses. Ambas
d ua s partes atinxiron unha 
unanimidade que non é habi
tual en matéria pesqueira. A 
reunión de Nantes celebrada 
de a pouco e a que tivera lu
gar en Santoña, o 29 de Agos
to, serven para confirmalo. 

Os cincuenta e tantos artigos do 
proxecto foron debatidos con ri
gor e con anterioridade á reu
nión de Santoña, a Asociación 
de Armadores de Buques de 
Pesca de Pasaia sinalaba nunha 
série de alegacións que as me
didas técnicas propostas pola 
Comisión para evitar a captura 
de xuvenis eran a penas un cú
mulo de limitacións sen máis ob
xectivo que reducir as capturas 
actuais. Bruxelas xustificaba na 
exposición de motivos do borra
dor de regulamento que as oo
vas medidas contra a captura de 
inmaturos eran o melloramento 
e selectividade das artes de pes
ca dos artes de pesca e a limita
ción do seu uso. Para Bruxelas, 
estas normas superan as que 
hoxe existen, que considera de 
comprensión e aplicación difícil. 

Os armadores de Pasaia dinque 
a Política Pesqueira Común non 
deu os resultados esperados pa
ra a conservación de recursos e 
que a Comisión quer compensar 
este fracaso limitando a pesca. 
"O fracaso da Política Pesqueira 
Común -concretan- débese en
tre outras razóns a unha política 
de control totalmente ineficaz 
que non deu impedido a activi
dade dos buques infractores". 

A culpa é das artes ilegais 

Pasaia entande que a falla de 
selectividade non se debe á re
ducida luz das mallas dos artes 

Bruxelas coida que aumentando as vedas haberá menos pesca ilegal. A. IGLESIAS 

actuais, senon a actividade a 
cada máis frecuente de barcos 
comunitários que calan artes ile
gais, que non se dan erradicado 
por auséncia de vontade políti
ca. A pregunta é se a Comisfón 
pode demostrar que os exem
plares de xuvenis foran captura
dos con artes de pesca de malla 
regulamentar. 

As conclusións de Santoña non 
son moito máis favorábeis ao 
texto da Comisión. Sinalan que 
coas novas medidas técnicas 
non seria posibel atinxir os ob
xectivo fixados e que, pala con
tra, a aplicación precisa da nor
mativa en vigor permitiría evitar 
a captura de xuvenis polo que 
engadir novas prescripcións ás 
xa existentes non garante a efi
cácia da norma e moito menos 
o seu cumprimento. "O éxito da 
Política Pesqueira Común -indi
ca o documento de Santoña
non se dará logrado pola via de 
acumular unha restricción sobre 
outra (totais autorizados de cap
tura, esforzo pesqueiro, artes 
selectivas, zonas de veda), se
non promovendo a pesca produ
tiva ás frotas precisas de forma 
que non necesiten nen xustifi
quen a captura de xuvenis". 

A simplicidade dunha normativa 
non radica exclusivamente na 
sua terminoloxia, senon na natu
reza razonábel e comprensibel 
que permita o seu cumprimento, 
acrecentan os armadores. 

Un informe do Instituto Tecno
lóxico Pesqueiro e Alimentário 
elaborado para as asociacións 
de armadores de altura do Pais 
Basca, aconsella prudéncia á 
hora de establecer vedas para 
a protección de xuvenis de pes
cada nas áreas -onde se ·ten a 
certeza de que existe asemade 
unha pesqueira de adultos, de 
xeito que antes de aplicar me
didas altamente restrictiva, co
mo poden ser as vedas, cabe
ria considerar a opción de pre
servar a fracción ·de xuvenis a 
meio doutra clase de medidas 
técnicas, como poden ser a·s 
artes selectivas. 

De maneira xenérica, os traba
llos de investigación consulta
dos demostran en maior ou me
nor medida a incidéncia favorá
bel das ventás de malla cadrada 
e a limitación do número de ma
llas de circunferéncia do copo. 

O ministerio de Agricultura e 
Pesca ten elaborado un docu: 
mento de traballo para Bruxelas 
que os armadores consideran 
esquemático demais. Na sua pri
meira observación de carácter 
~eral di que as normas non se 
poden facer extensivas sen mais 
a todas as situacións senon que 
deben considerar as caracteris
ticas diferenciadas dos buques e 
das espécies. Será causa de 
agardar a esa nova mostra de 
forza sobre a Comisión que o 
Governo central anúncia. • 
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Libres do capital 
transhacional 

MANuELCAO 

Existe unha preocupación excesiva pola influéncia que ven oca
sionando á economía galega o capital trasnacion;:il. Desde hai bas
tantes anos por eiquí non aparece unha só empresa multinácional 
con entidade suficiente para orixinar ben ou mal algún. Neste 
sentido os loitadores contra o capital transnacional acadaron un 
éxito inegábel de xeito que, hoxe por hoxe, estes axentes econó
micos non asomarán o naris pola nosa terra nen para cheirar -a 
eficiente e recente actuación no Portino-Bens tamén axudou. O 
C;apital 1:ransnacional leva anos fuxido de Galiza e ha de conside
rarse un milagre de Deus, seguramente resultado das recomenda
cións do Apóstolo, o feíto de que algún dia algunha parte ínfima 
do capital trm:si:iacional decidira aposentarse no. naso país. 

O apoio entusiasta contra o capital transnacional da maioría da 
sociedade galega organizada, e particularmente, dQ nacionalismo 
non era probabelmente necesário pois _hai indícios suficientes para 
estimar que a actuación do Presidente da Xunta xa bastaría para 
espantar de vez a calqueira membro descarriado e desinfonnado 
do capital transhacional. A búsqueda de investimentos en países 
tan exportadores de capital como Cuba, Paraguay, Arxentina, etc. 
deu os froitos adecuados e cabe calificala de sustancialmente co
rrecta pois, como ben se estuda en política económica, convén 
distinguir entre a política 'declarada e os obxectivos reais, a miudo 
diferentes. Unha maxistral dircción de proxeción internacional 
de Galiza está a piques de acadar'resultados superóptimos, a saber: 
a declaración de Galiza como terra liberada das gadoupas do capi
tal trasnacional. En efecto, só falta que Citroen fuxa para que os 

'O . · apo10 
entusiasta 

contra o capital 
transnacional 

non era 
pobablemente 

./ . " necesano 

nosos recursos reais e financeiros 
esteñan á total dispositión dos 
axentes económicos, sociais e polí
ticos autóctonos ben sexan públi
cos ou privados. 

No referente aos investimentos ex
tranxeiros a situación tende xa ao 
óptimo. Así, en Xaneiro-Agosto 
de 1996 só o 0,46% dos mesmos se 
fixeron na nosa_terra mellorando a 
cifra de 1995 no que, ainda, recibi
mos o 2.,58% dos investimentos. 
En Agosto deste ano sofrimos un 
pequeno retroceso, pois un axente 
.alemán fixo .que o 0,96% dos in

vestimentos totais viñera para Galiza frente a unha excelente cifra 
do 0% en Agosto do ano 1995. Con todo, seguimos perta do ópti
mo pois son cifras cuantitativa e cualitativamente despreciábeis 
debidas, con seguridade, a algún inocente membro do capital tras
nacional que, como as meigas, habelos hainos. 

Surprendentemente, ven senda nos lugares nos que aflue o capital 
trasnacional onde se dan ritmos de medre da economía e mellaras 
tecnolóxicas máis important~s. As taxas de emprego soen ser 
maiores e así algúns pobre paisanos galegos xa están a emigrar na 
busca do capital trasnacional palas terras de España e Europa. Esta 
"votación cos pes" da man de obra galega ten a súa orixe na ac
tuación das mulleres desinfom1adas e alienadas que pariron dema
siado, abrigadas polo machismo dominante noutras épocas. Va-

. mas mellorando e xa somos un dos paises do mundo con menor 
taxa de natalidade e vanse enterar os do capital transnacional. Se
rá a súa derrota definitiva pois veremos a quen explotan despois. + 

O Queixo Tetilla 

vístese de etiqueta 

CONSELLO REGULADOR DA DENOMINACIÓN DE ORIXE 

Rodríguez de Viguri 45 - 2 B 15703 .Santiago de Compostela 

Tlfno. 57 79 21. Fax. 57 77 88 
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A algunhas cidades hai que poñerlles subtítulos 

para aprecjalas, sentílas, oílas e disfrutalas. 

A VIGO só hai que que coñecela para querela. 

Pide sempre a Versión Orixinal 
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Identidade colectiva e proxecto 
de futuro, os 90 anos de 

En 1997 A Nosa Yerra celebrará a un tempo 
o · 90 ano · de vida e o 20 abodano da sua 
reaparición na Galiza despois da censura 
obrigalo ao exílio b naerense como a tantos 
fill s sgrévi s da pátria . E ·ta xa longa andaj
na, inza<la das múltiples vicisitudes de cami
ñar n lín a r eta, r v la qu nas distintas fa
ses cir unstáncias p líticas mantense a oe
réncia os princípios básicos que ilustran e 
guían a publica ión · nll ira clo'na ionalismo. 

on ', de ert , caso cloutras publica
ci' n · qu miel n os anos polas veces que 
cambiaron d posi ión políti a. Dase o caso 
el s u nac ndo republicano · e federalistas, 
pactaron co caciquismo de Bugallal, acorda
ron ledos coa man de ferro de Primo de Ri
vera, pasaron por ra,dicais cando a República 
e abrazaron ao cabo afervoadamente a su
blevación militar; a volta de non poucos 
anos de negación voluntária de toda política 
que non pasase polos cuartos de bandeiras 
da Ditadura, reapareceron autonomistas e 
demócratas de toda a vida. 

Non é de extrañar que moitas destas ca
beceiras, canelo rentan facer a sua história 
non podan publicala nen realizando malaba
res taumatúrxias, tantos foron os amos aos 
que se1viron. 

A Nasa Yerra a postou sempre pola de
fensa da identidade nacional e dos intereses 
de clase que a conforman. A normalidade 
do idioma foi un dos baselares nos que os 
solidários de Manuel Lugrís, . Rodrigo Sanz, 
Xan Golpe e Moreno Bárcia· asentaran a fá
brica desta idea colectiva feíta expresión es
crita. Aquí fraguaron. as Irmanclades as pri
meiras referéncias normais do noso idiom~ 
escrito e despois dos anos escuros, cando 
non habia nen instimcións ele autogoverno, 
nen leis específicas, tiña outravolta raiceiras 
unha nova normativa (AS-"PG .80). A forma 
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tipográfica e os estilos de montaxe tan va
lorados hoxe en si próprios, renovaron es
tilos e ideas nestas páxinas, en contraste co 
conservadurismo doutras cabeceiras que 
·ervian de espello a esquemas inmobilistas. 
A partir das páxinas nacionalistas, os debu-
xantes abrian portas a mundos antes aparta
dos da prensa, tanto no estilo como no con
tido. Chegaria con citar a Castelao, Torres, 
Cebreiro ou Camilo Díaz para dar idea 
dunha pleiade ele debuxantes, ilustradores 
e caricatos que facian do lápiz prodixioso 
bisturí editorialista que destripa a realiclade 
e apreséntaa tan aberta e sinxela como lu
minosa aos olios dos leitores. 

Foi o nacionalismo, ao longo das distintas 
etapas, quen trouxo a modemiclacle ao xor
nalismo, abriu a fiestra ao mundo e fix.ou 
percepcións con óptic~ própria no imaxiná-_ 
rio colectivo. Na prensa, a árbore das ideas, 
a criatividacle e o anovamento nace do pro
xecto nacional, como refrexa a nómina dos 
nomes grandes, desde Lamas Carvajal,Lugrís· 
Freire, os Vilar Ponte, Fernández Mato, Ote
ro, Blanco Torres,- Carballeira, Castelao, Ca
sal, Risco, Cabanillas ... 

Un feito distingue aos animadores das 
publicación periódicas en galego adiantados 
aos tempos a vír: ollan o mundo desde Gali- · 
za, int~rprétano con prisma galego, pensan
do desde, por e p;Ha Galiza. Só desde a cer
teza da iclentidade própr~a é aberta e anova
dora a relación co mundo e cobran todo 
atractivo as ideas ·de progreso material e mo
ral. Os anos probaron a forza nuclear desta 
a:nálise e, pola contra, a esterilidade ele pro
curar explicar o mundo desde o miraeloiro 
centralista e os pactos de intereses (sempre 
alleos) na percura unicamente de beneficios 
familiares ou de grupo. 

Desde A Nasa Yerra ábrese o debate 

dunha nova sociedade mentres outra prensa 
está sempre disposta a pactar cos represen
tantes do pensamento conservador e do con
tinuismó cando non do priviléxio. Antón Vi
lar Ponte escribía profético en 1916 explican
do o porqué da fecunclidacle intelectiva: "es
te boletín é de todos os galegos. A sua dona 
é Galiza enteira. Non ten outra. Polo mesmo, 
as suas follas serán dignas de se coleccionar. · 
Perpetuarán o pensamento dunha época". 

A idea dun proxecto colectivo, de ampla 
base, integrado no movimento social, é pa11e 
central na conformación cleste xomal. A mes
ma idea que nos moveu canelo hai vinte 
anos comezamos de novo e que nos ¡/enni
thi capear ventos de centralismo e touzas ra
padas de autonoxo e o·colonialismo. 

Serán estas ideas ele compromiso coa Te
rra, cos intereses próprios dos seus cidadáns 
e de proxeto colectivo as que nos guiarán ca
ra unha periodicidade diária e o .. asentamen
to como meio galego referente. Sabemos que 
só desde o recoñecemento da identidade co
lectiva e -o pluralismo p.odemos cumprir os 
obxectivos cos que nascemos hai 90 anos. 
Máis vixentes e necesários nunha etapa histó
rica de aceleración da conciéncia de identida
cle colectiva con pasos firmes no vieiro da so
beranía nacional, pero tamén con claros peri
gos para a própria pervivéncia: como nación. 

Realizamos esta aposta desde o c::onvenci
mento da utilidade social do proxecto e des
de a certidume de que só unha ampla base 
conformadora desta empresa é garante ele 
que, fronte aos distintos avatares, as ideas e 
compromisos asumidos hai 90 anos se sigan 
facendo realiclade a cliário canto antes e per
vivan na memória nacional por ser un ins
trumento básico na conformación dunha Te
rra dona dos seus destinos e dos seus recur
sos: A Nasa Yerra.• 
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ao longo das 
distintas etapas, 
quen trouxo a 
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percepcións 
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Vídor Casas 

'O ron 
nacionalista que 

Vilar Ponte 
imprimiu criou 

conciencia nese 
sentido e 

provocou o 
alonxamento 

-dos que non 
pasaban do 

''rexionalismo". 
A Nasa Terra foi 
unha magnifica 

peneira" 
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Cúmprense en 1997 noventa anos desque comezou a pu
blicarse a cabeceira A Nosa Terra. No seu devir contínuo 
pasou por diversas etapas, a máis dramática a forzada po
la sublevación militar do 1936, que levou á publicacióQ. ao 
exílio arxentino, onde mantivo a continuidad~ da man 

dos patriotas galegos emigrantes e desterrados. Este artigo 
de Vítor Casas resume desde dentro aquela etapa de 1917 
a 1936, na que o xornal foi portavoz das Irmandades da 
Fala e do Partido Galeguista, escribindo nas suas páxinas 
a totalidade das principais figuras do nacio1'alismo galego. 

Apontes para unha história de 90 
anos de xornalismo galega 

Vai facer vinte. anos que comenzou a se pubri
car o boletín "A Nosa Terra . ., nos seus comen
zos órgao das Irmandades da Pala, iniciadoras 
do actual e grorioso rexurdimento patriótico 
galego, e hoxe portavoz do Partido Galeguista. 

Saeu o seu primeiro número rtas rúas 
coruñesas o día. 14 de Novembro do ano 
1916. Pubricouse corno decenal durante al
gun .tempo . Tiña a súa redaición e 
adeministración no Cantón Grande no des
pacho do falescido poeta ~ gran patriota Xo
sé Iglesias Roura . 

Lembro ter mercado ese primeiro número 
na rúa ou n-unha libreda. Tiña eu <lazaseis 
·anos. Gustoume e seguín mercando até que 
aos catro ou cinco números suscribinme a el. 
Aos poneos ·meses · ingresaba tamén na Ir
mandade da Cruña. Até a data: 

Leva o primeiro número como artigo de 
fondo un tiduado "A bandeira ergueita11 e fir
mado por Antón Vil ar Ponte, seu casi ini
ciador e primeiro director durante rnoitos 
anoa. Remata o artigo con estas verbas: 

.. Este holetin é de todolos galegos. A súa do
na é Galicia entei.ra. Non ten outra. Polo mes
mo as súas follas serán dinas de se coleicionar. 
Perpetu<!_rán o pensamnto cl-unha época11 • 

Verbas que resultaron d-unha videricia 
absoluta. Unha coleicion de "A Nosa Terra11 é 
un tesouro que ternos que estimar fonda
rnente os poucos que o poseemos. Vinte 

· anos da vida de Galicia, da millor e mais his
tórica vid.a el~ Galicia 'están nas suas páxinas. 

Salvo moi pequenas e pouco frecuentes 
interi11itencias "A Nosa Terra11 pubricouse_ nor
malmente. Resulta certamente curioso ollar 
como algúns dos nomes que nos seus comen
zos figuraron como colaboradores, por figura-

. ren tarnén nas Irmandacles, cando estas eran 
aincla unha cousa sin defiñir nin intervención. 
na política galega, foron máis adiante nemigos 
do galeguismo atal e como nó-s o sentimos e 
practicamos que naturalmente gai:-da do con
cepto dos outros unha longa distancia. 

Foi o tono de progresivo acentuamento 
nacionalista, francamente nacioñ~lista, que 
Vilar Ponte imprimiu ao boletín o que á par 

· que ia creando unha concencia n-ese senso 
determinaba o alonxamento dos que non pa
saban máis aló do "rexionalismo•» "A Nosa 
Terra,, foi unha mañífica peneira. 

N-ela escribimos moitos as nosas prün~iras 
verbas. Foron moitos os que nas súas paxinas 
deitaron a cotio e en colaboración máis ou 
menos periódicas as millores roitas do futuro 
da Terra. Despois de Antón Vilar Ponte, Luís 
Porteiro, Xoán V. Viqueira, Lousacla Diéguez, 
por non citar mais que os mortos. N-outro as
pecto, Ricardo Carballal, Iglesias Roura e al
gúns mais xa tamén desaparescidbs. 

Amado Carballo e Manuel Antonio éleron 
aos lectores ele "A Nosa Terra,, as primicias da 
sua obra poética. 

Outros que actualmente militan en eidos 
políticos non especificamente galeguistas es
cribiron frecuente e intensamente no boletin. 
D-eles citaremos somentes a Luis Peña Novo 
e Xaime Quintánilla. 
· Antón Vilar Ponte cleixou de dirixir "A 
Nosa Terra 11 despois da IV Asambreia na 
zonalista de Monforte do ano 21 en que 
xurdiu aquela división entre os políticos e 
os que non ,P3:fticipaban da idea de que o 
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nazonalismo debera actüar intensamente na 
política galega. Fundouse a I.'N.G. que se 
gobernaba dende Ourense alonxada das Ir
mandades cuia ourentación levaba a da 
Cruña. 

Foi entón que desiñada unha r.edaición 
do boletín comencei eu a ter ao meu cárrE:
go, ademais da adeministración que xa tiña, 
~ tarefa de se preocupar da sua pubricación. 

Dende entón e cada día máis fun adeque
rindo esa obriga que culminou nos sete anos 
da dictadura na que moitos números escribi
nos casi por enteiro. 

Esta etapa da dictadura, sobor todo nos pri
meiros anos, ·foi verdadeiramente heróica. Hai 
números que aparescen casi por enteiro macha
cados os orixinaes por supresión da censura. 

Do que era a censura entón para "A Nosa 
Terra11 darei algunhas mostras . 

Un dia, cando Primo de Riverá andaba a 
facer aquelas ·demostracións ele .. fervoroso 
patriotismo" e su primira as bandefras rexio
naes, quixen pubricar un cadro composto 
el-esta maneira: 

As BANDEmAS 

Con el vino de jerez 
y el vinito de Rioja 
son los colores que tiene 
la banderita española. 
(Las corsarias) 

Ceo branco de luar 
Ceo azu l do mediodía 
Son dous anacos de ceo 
A bancleira de Galicia. 
(Ramón Cabanillas) 

A censura tachou o verso galego e pubricou
se o outro co galego machacado. (NCimero 
199-1.º Abril 1924). Un xornal arxentino fixo 
un facsímil. 

No número ·214 correspondente ao ll-1 de 
Xulio de 1920 hai u'nha nota que di: 

.. Non pocl~mos pubricar n-este numero 
un- artigo de redaición tiduado "º novo arce
bispo de Compostela11 ; un anuncio d-unha 
"Gramática de la lengua española11 ; un art igo 
tiduado .. Buena voluntad11 de Víctor Casas ou
tro de F. Abelaira e un "Peneiranclo11 • 

Esto era frecuentísimo. 
Un dia tiven que soportar no seu despa

_cho unhas cantas groseiras _impertinencias do 



Gobernador, Muñoz Garde, por mor d-un ana
co tachado pol-a censura d-un artigo no que se 
falaba da absurda división provincial hespaño
la . Ao tal Gobernador non lle cabía na cabeza 
que se poidera non estar conforme coa divi
sión por provincias e permitiuse adicar ao au
tor do artigo unhas cantas insolencias. 

O autor ra Pedrer Casado. A cousa tivo ain
da máis gracia cando lle manifesteí de quen se 
trataba. Ao lle decir que era un sacerdote penni
tiuse duhidar das miñas verbas decindo que un 
sacerdote non podía escribir semellantes cousas. 

"A osa Terra" mantivo en todo aquel tem..: 
po, mouro e dificil para as nosas.ideas, o Jume 
aceso do galeguismo. 

Cando Casal con Leandro Carré fundaron a 
Editorial Lar con aquela ui.1prenta, pequena en 
medios pero subrime en propósitos, "A Nosa 
Terra" comenzouse a pubricar por cel ar" o 25 de 
Xulio -Día de Galicia- do ano 1925. Até o 
número 271 en lQ de Maio de 1930 que duran- . 
te unha tempada pu bricámola en Betanzos. 
Cinco ano.s en que Casal facéndoa , Carre e 
má is eu escribindoa, con algún colaborador 
orno Ot ro P drayo qu era asiduo e poucos 

máis, e eu adeministrándoa sostivemos a súa 
vida mantendo a travé d-ela un contacto cos 
el máis gal guistas de Galicia que sirveu para 
que á caída da dictadura fose posíbel reorgai
zar os cadros galegui tas que máis tarde en Na
da! do 31, aglurináronse no Partido Galeguisra. 

os comenzos do ano 32 a Irmandade da 
Cruña cedeu o boletín ao Partido Galeguista 
pubricándo e en Pontevedra durante uns me
e · ate que no amente Ca al xa en Santiago, 

encarregou e da súa pu bricación. 
Outra vegada, en Maio do ano 34, voltou 

para Ponrevedra. Dende enrón é aqui onde se 
pubrica e novamen te dende Xaneiro do 35 
voltou a ficar ao meu cárrego a úa direición e -
ademimi tración. 

·A o a Terra· é hoxe leída en toda Galicia. 
A poboacíon onde canta con maor cantídade de 
u critore é A Cruña seguíndolle por orde nu

mérico Lugo, Ourense, igo, Santiago, Ponteve
dra e FerroL Dos pobo ·grandes de Galicía. Ten 

critore en ca i todala vila e poucos son os 
Concello · galega onde non hai algún suscritor. 
Entre ele , figuran gran cantidade de e colante . 

Do pobos de fóra de Galicia é Barcelona 
onde ten máis sus rición. Os irrnáns galeguis
tas daquela capital e tán suscritos a ela en nú
m ro que a ·i chega ao medio cento. Síguelle 
Madrí en menos cantidade. 

A Bos Aire · e Montevideo mándanse 50 
exemprae · de cada número a cada unha 
d-aqu las ibdad s americanas qu os gale
gu istas ga l gos emigrado lén con enteira 
d ción i- ntu ·iasmo. 

· m ios rura · gal g l ' · moi.t ·A o
sa T rra" n n som nt por aicion Glo Grupos 
gal guistas sinón por ntar con unha gran can
tidad d sus ritor s dir ctos que a espallan· 
h gand a conos m nto d milleiros de pai

·áns. - ·to o · ·e lant s d ctúan unha boa la
b ura da qu llanse a otío os seus froitos. 

A súa tirada actual ' de 1.100 exemprares 
s mana s. Da laboura patriótica que realiza o 
b letín non ' m st r falar. Ahonda, como de
tall , d ir qu ' conoscida hoxe en toda Gali
cia qu con moita fr cuencia recíbense na 
ad ministración pedidos ele números soleos 
determinados abonamentos directos. 

Eis exposta, moi lixeiramente e de xeito 
cronolóxico, algúns detalles de nascemento, 
vida e .actualidade d-este boletín que agora vai 
cumprir vinte anos de vida e actuación prose
litista a prol da Causa de Galicia. 

Rematemos este lixeiro traballo repetindo 
as verbas fió.aes do artigo ele Antón Vilar Pon
te no primeiro número: 

ccAS súas follas serán dinas de coleicionar. 
Perpetuarán O·pensamento d-unha época". 

Así foi . O seu vixésimo aniversario coinci
de con esta hora xurdía de Galicia. Hora xur
dia na que ccA osa Terra" tivo unha inxente e 
decisiva infruencia. • 

V1croa CASAS publicou este artigo na revista N6s, en 
Xullo 1935. Casas dirJxfaA Nosa Terra en 1936, 

cando fOi detido e despois dunha farsa de proceso 
fusilado en Pontevedra en Novembro, xunto a 

outras dez persoas. Xunto a Roberto Blanco 
Torres, Manuel Lustres Rivas ouJohan Carballeira 
integra a estea ·dos xornalistas gale_gos mártires d.-> 

36 pendentes dunha grande homenaxe. 

............ $ DA N2SA TERRA 
N PARA 2 MADAL 

A longa e intensa . 
traxectoria de 
Víctor Casas 
reúnese nesta 
antoloxía que 
recolle unha 
ampla selección 
dos seus escritos 
máis combativos 

primeira, os artigas 
publicados en galega 
por Ánxel Fole, sen 
excluír as súas pezas 

oratorias así como as 
reseñas ou os prólogos 

que realizou 
ocasionalmente 

A biografia dun 
criador fundamental 

na xénese dunha 
cinematografia galega 

. . 

Os coñecementos que 
ao longo de moitos 

séculas foron 
adquirindo os 

mariñeiros e 
transmitidos de pais a 

fillos recóllese no libro 
Xentes do mar, froito 
dunha investigación 

apáixonada 
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Algunhas noticias son 
tratadas de xeito morboso 

polos periódicos a fin de 
gañar leitores, como se 

denunciaba nesta portada 
de A Nosa Tena. • 

Ü defraudador, 
o estafador, 
o corrupto, 
tamén son 

delincuentes 
non meros 

defraudadores 
da lei 
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Libro de estilo do diário A Nosa Terra 
. . . ) -

Desde 1993, a redacióil do periódico A Nosa Terra 
ven elaborando sistematicamente o que será o· seu. 
libro de estilo, modelo próprio de xornalisino e ·re-

feréncia baselar do Diárlo A Nosa Terra actualmen
te en preparación. A continuación oferecemos un 
estracto do mesmo, relativo á sección de sucesos. 
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Suceso. Notícia que afecta directamente ás 
persoas, no.n sempre sanguiñenta ou es
pectacular, e na cal as institucións e organiza
cións sociais permanecen en segundo plano. 
A sua manifestación principal prodúcese a 
través dos sentimentos e das emocións. En 
Fráncia esta sección. recibe o no me de f aits 
diven~ o que dá idea da sua amplitude temá
tica. Noutros lugares publícase baixo o epí
grafe de sociedade. Que un feíto poida ser in
cluido na categoria de suceso depende, nal
guns casos, da habilidade do xomalista para 
ensarillar axeitadamente determinados dados 
e da súa ca pacida de para ir máis alá da su
perfície. dos acontecimentos. As bágoas dun 
emigrante retomado, a angúria dun traballa
dor recén despedido ou o rosto dunha actriz 
que. se retira, tamén poden servir de fio ini
cial para unha boa reportaxe do xénero. 

As fontes. A fonte principal dun suceso é 
o seu protagonista, sempre que sexa posíbel, 
e, en todo caso, aquelas persoas máis direc
tamente coñecedoras do feíto ou vencelladas 
a el, dalgunha forma que o xornalista consi
dere significativa. Esta condición foi respeita
da durante os séculos XVII e XVIII en vários 
paises, 11,fl denominada literatura de crimes -
que ,, no Estado español, existiu dalgun modo · 
até os comezos do presente sécLilo. Poste
riormente, o tratamento dos sucesos foise 
transformando en literatura policial, atenden
do a un cárnbio da fonte informativa princi
pal. Tanto a policía, como os tribunais, de
ben ser sempre fon tes a considerar, pero 
nunca poden restar o pri!neiro lugar da notí
cia- áos directamente implicados na mesma. 
O xornalista debe. esforzarse, en cada caso, 
por encontrar fbntes próprias e non confor
marse co ,habitual recurso á autoriclade gu
vernativa, centros hospitalários etc. 

Estilo. O estilo máis acaido é o da reporta
xe ou o da crónica, fuxinclo especialmente do· 
sensacionalismo, patemalismo ou vulgaridade, 
por mor ele facelo máis comprensíbel para o 

SUCESOS 
leitor. O estilo atractivo é aquel que, como en 
calquer outra notícia, mistura unha boa narra
ción coa riqueza de datos. O xomalista debe 
estar atento aos elementos secundários que 
ilustren algo de interés, pero debe evitar a ba
nalidade literária do novo xomalismo. 

Delincuente. É aquel que comete un deli
to. A notícia debe ser valorada en función da 
importáncia obxetiva do delito. O defrauda
dor, o estafador, o corrupto, son delincuentes, 
non meros infractores da lei. O moinante, o 
ladrón de pouca monta, o adito ás drogas que 
furta a transeuntes, son tamén delincuentes. O 
xomalista debe ter moi en coma que, por in
terés dun estamento social poderoso, o cali
ficativo de delincuente adoita a ser aplicado 
só a este segundo grupo. É este sector o que 
se toma habitualmente por motivo das infor
macións de stJ,Cesos, deixando -erradamente á 
.marxe aos protagonistas de delitos máis gra
ves. O branqueador dos beneficios da droga 
incurre nun feito máis relevante que o consu
midor de heroina. A obriga do xornalista é 
facer visíbeis as partes ocultas da socieclade 
e non conformarse coa insisténcia nas delin
cuéncias menores. Canto máis alto é o esta
mento social do delincuente, maiores son as 
clificuldades para recabar información, pero 
máis importantes son tamén os resultados. 
Os rexistros da propriedacle e os informado
res de confianza adoitan a ser unha boa fon
te ele informacións. 

Sospeitoso. Esta categoria, CC?mo a do 
rumor, non pode ser considerada por un in
formador obxetivo. O ter cumprido pena 
non constitue un motivo para supoñer que 
uri.ha persoa sexa proclive a cometer un deli
to, nen debe ser considerado un elemento 
valorativo negativo na información. O delito 
é un feito pontoal, ' non un proceso. Só as si
tuacións sociais deben ser analisadas con 
sentido de continuidade. Tampouco os deno
minados síntomas de desviación deben ser 
considerados poló xornalista a efectos valo-
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rativos: cabelos longos, roupa, hábito irregu
lares, indisciplina ... Como tampouco debe 
ser tida en conta , no sentido de proclividade 
ao delito, a perténcia a un determinado gru
po social: pobres , ziganos, extranxeiros etc. 
Compre desconfiar , neste sentido, da · e ta
dísticas, pois o que reune as característi as 
de sospeitoso adoita a ser acusado -e polo 
tanto condeaclo- máis veces. A ·í, investiga-
cións recentes, demostran que p rfil d 
violador non po ·ue aracterí ·rica · ·peciai · 
de loucura, agr sividad ou das s ciaL T -
ranse en coma sempre na valora ión s de
reitos do indivíduo, o qu non ·ignifi a he
roificalo ou disfarzalo d reb Id . 

Delitos sexistas. O feíto d q u na nosa 
sociedade as persoas dun sexo prim n s hr 
as do outro xera un tipo de violéncia ·pecí
fico . Mália que o código p nal stá a adap
tarse paulatinamente ao maior g rado de 
conciéncia social sobre esta realidade, o xor
nalista debe facer uso tamén do seu critério 
para compensílr as inércias sexistas que ain
da conservan as Jeis. Se1va de exemplo o se
xismo na publicidade, os abusos sexuais no 
ámbito da família ou a díscriminación xerar
quica das mulleres que , se ben en moitos ca
sos non constituen delito, si son matéria de 
crítica para un periódico. 

Discriminacións. As discriminacións 
sori aquelas práticas instaladas na socieda
de, algunhas desde hai moitos anos que ., 
sen posuir un carácter explícito e sen cons
tituir polo tanto delito , teñeh un claro senti
do discriminador sobre unha persoa deter
minada , xeralmente adscrita a un grupo cu
xa valoración social é menor. O uso do ga
lego, a procedéncia rural, a falta dunha cul
tura académica ", o baixo poder adquisitivo 
ou o ser muller son algunhas das categorias 

· que as costumes dominántes fan obxeto da 
sua marxinación. Tarefa do x6rnalista é des
vear estas actitudes e darlle , no seu caso , 
carácter de notícia. • 
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Risco estableceu en 
La Centuria o precedente 

"neosófico" de Nós. 

Antón Vilar Ponte, 
á direita visto por Maside, 
mantivo desde os 20 anos 
unha guerra contra o que 

chamaba xornalismo 
vellouqueiro. 

Vo1untáriamen
te forzados 
a moverse 

nas limitación e 
servidumes dun 

xén~ro 

considerado 
menor coma o 
xornalismo, os 
homes de Nós 

estabeleceron un 
código diferente, 
unha espécie de 
mutante estético 

con poética 
própria. 
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A modernidade chegou ao 
xornalismo da man da xeración Nós 

O xornalismo é un invento tan material, ur
xente e de recámbio, que nunca se lle reco
ñece valor xenérico completo. De sempre vi
ve de prestado da narrativa, da épica, da re
tórica. Como especialidade da escrita, nunca 
mereceu que se falase dunha poética do xor
nalismo. De seguro estes dous conceitos po
derán parecer a moitos válidos por separado 
-_xomalismo e poética- pero espúreos se van 
xuntos. Ainda asi pódes"e falar da poética te
atral, por exernplo, de poética da narrativa e 
mesmo de poetica dos anúncios e da publici
dade. Por que noFJ. podemos aplicar a proba 
alquímica da poética á lirigua, aos tratamen
tos e aos recursos plásticos da prensa? 

Admitimos que a tensión poética na escrita 
pode darse por mor da violéncia do sentido, 
do esforzo semántico, da labarada impresio
nista da metáfora. Outras veces será a ambi
guidade de sentido, a rotura da caixa sintácti
ca ou a mesma capacidade de síntese dun dis
curso a que poida abrir a arca do ·acento poé
tico, da novidade expresiva, da visión inespe
rada dun conceito ou · dunha realidade xa ca
necida. Xa hai tempo que os semiólogos que . 
pasean polas nubes · (Umberto Eco) d.iferén
cian entre as inensaxes abenas 'ou pechadas 
dos anúndos da televisión e ensaian a sua 
análise sobre a capacidade de metabolizar en 
·quince segundos unha mensaxe poética. 

O seu razonamento pódese trasladar es
quemáticamente á prensa escrita. De a pou
co, un diário galega explicaba o estado da 
custión da sétima rolda de conversas entre 
Marrocos e a Comisión Europea e citaba co
ma fonte .filtracíóns de doniínío público'. Esta
bamos tan cansos das fontes seguras, das fon
tes autorizadas e das fontes iri-eprochábeis 
que a aparicion destoutro emisor trae follas 
novas á paisaxe queimada. da letra impresa. · 

Non hai, de feito , espácios temáticos nos 
que non poida entrar a poética. Un poema po
de parecerse a unha multa de circulación ou á 
instrucción procesal dun delito de sabotaxe e 
será un pésimo poema ou un poema xenial, 
segundo o resultado. Pero, e un texto escrito 
para un diário? Acaso pode un artigo en pren
sa ser calificado coma invención poética? E no 
senso contrário: terá tanto poder ,o soporte da 
prensa como para facemos esquecer o xénero 
da escrita e outorgarlle unha nova condición? 

Admfür a poténcia poética do texto pecta..: 
góxico , breve e perecedeiro publicado nun 
xornal non é dificil se reconecemos que ben 
de narrativa contemporánea apareceu en pren
sa antes de ser elevada á condición de prosa 
poética ou escrita literária. De feito a mesma 
expresión prosa poéúca non é senón unha re
torsión que nos ha permitir porlle nome a un
ha criatura de clasificación fuxidia. Cando Pa
blo Nernda coma a sua primeira fuga política 
de Santiago, fuxindo dun golpe fasdsta a tra
veso dos Andes, axudado polos seus compa
neiros comunistas, o relato ilumina con preci
sión e lurninosidade o camino da fuga e mal 
pocleriamos argumentar que non estamos 
<liante dunha peza literária; pero igualmente 
poderiamos clasifica.la coma crónica xornalts
tica, certamente de mo\ boa calidacle, e asi na
cera. E a perfeita crónica da Viaxe a ~an An
drés de Teixido que nos deixara Vicente Risco, 
onde poderia caber mellar?: na literatura, na 
crónica ou no traballo antropo!óxico e etno
grqfico como nalgún momento foi arquivada? 

Xornalismo literário 

Antes de respostar, reparemos noutra clasifica
ción auto-limitada como é a de xom.alísmo !ite
rário. PorqLie, onde comeza o xornalísmo lite
rário e onde está a extrema do xornalismo do 
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comun? Canpo Manolo Rivas conta nunha cró
nica para un diário a vida dos mariiieiros no 
Gran Sol, e reproduce o diálogo que maptén 
co patrón do barco no convés, ao confundir as 
luces doutro pesqueiro coas dun helicóptero, 
de tan levada-que ven a mar, actua como xor
nalista ou como escritor? Nas faculdades de 
xomalismo de todo o · mundo teiien unha res
posta tautolóxica para estas perguntas: o xor
nalismo literário to que contén literatura. Da
quela, que terá dentro o oittro xornalismd. 

Un repa.so a toda a bibliografía crítica do 
Grupo Nós, da Xeración 1916 ou Xeración 
Risco, déixanos nesta situación paradóxica: 
de crer algunhas opinións estamos <liante dn
ha avangarda das letras, dun Olimpo Lúcido 
de escritores ou dun grupo de artistas ou au
tores de prosa poética. Ferrin resólveo asi: 
"Os auto res da Xeración Nós son os verdadei
ros criadores da moderna prosa en galega e 
prosistas de estilo inconfundibel. Todos os 
precedentes da prosa decimonónica palide
cen <liante do maxistral alarde que nos ofere
cen os homes de Nós, cadanseu cun matiz 
persoal diferenciado. Vidas da literatura tras 
do realismo do XIX, que en prosa supuxo a 
despersonalización, o gregarismo e o estilo ri
caz e mostrengo, estes escritores acusan unha 
decisiva preocupación e vixiáncia el.e estilo". 

Ao tratar da Revista Nós no seu completo 
estudo A Prensa en Ourense e a sua Provfn
cia, Marcos Valcárcel sinala o predomínio da 
literatura e a poesía na revista· Nós e califica 
ao grupo que m1cleaba a própria revista , co
ma culturalista-elitista. Con todo, Valcárcel 
anota que unha das virtudes de Nós: ' foi o 
seu carácter integrador ou integracionista, re
frexo do enfoque pluralista e aberto dos ho
mes do Partido Galeguista e das Irmanclades··. 
Un pouco máis adiante corrobora o autor que 
"abonda comprobar a lista .de colaboradores 
da revista para confirmar ese carácter integra
dor: ali encontramos homes de moi diferentes 

· idades, ideoloxias e pensamentos pero cun 
comun denominador, o galeguismo". En todo 
caso é preciso sinalar que o índice de maté
rias que preparara Ben Cho Sey inclue un ex
tensísimo apartado bibliográfico, non porme
norizado , que deberia ser ampliado: "literatu
ra, poesia, etnografia-folcklore, arqueolox ia 
prehistória, arte, política, filosofía e histórid'. 

Carlos Casares califica Nós como órgano 
cultural pero admite que a obra individual da 
xeración é moi betereoxénea. "Ainda asi -enga
de-, pódese dividir fundamentalmente en dous 
apanados cientifico e literário". Científicos son 
"os traballos de Vicente Risco sobre etnografía, 
a síntese da evolución histórica sobre a cultura 
galega e os traballos ele xeografia de Otero, as 
investigacións de arte popular de Castelao e os 
estudos de prehistória de Cuevillas". Despois, 
Casares precisa a clasificación literária do gn.1-
po: "Otero foi o novelista por antonomásia, 
ainda que a sua obra indisciplinada carece da 
pulcritude clasicista de Castelao, un escritor de 
recursos limitados que posue, pola contra, a 
ascése e a disciplina expresiva que lle falta a 
aquil. Finalmente, coma criador literário, as 
vi1tudes de Vicente Risco parecen estreitamen
te relacionadas coas suas calidades intelec
tuais: claridade, arde, sinxel,ezd'. 

Só conezo duas excepcións a este secues
tro ele Nós en nome das artes e das letras, e as 
duas proceden de clous críticos xornalistas. A 
primeira é de Xose Aurélio Carracedo que ao 
estudar o xornalismo de Otero Pedrayo di 
que os "recortes , limitacións e non acabados" 
no n son unha p exa na sua obra senón a 
"grandeza e miséria chrn xénero híbrido" que 
situa entre o xornalismo niaior e a literatura 
menor. :esta clúbicla , Carracedo decantase 

pola clasificatoria dun xénero literário-xoma
lístico que califica, por fin, de auténtico xéne
ro literário. A segunda é de Xosé Antonio Du
rán que fala da "subtil grandeza do meio xor
nalistico no que Castelao veicula a sua mensa
xe de predicador e confésase admirado polo 
talen.to de Castelao para se impor nos diários, 
unha plataforma ele comunicación que r e a 
dos asaltos da razón ao discurso do poder". 

Unha forna bibliográfi a 

alvadas estas r fer ' ncias, pod 
cluir umáriam nt el mpact ríti algo 
qu non ' ce rto: qu st grup el escrito r .s 
funclou unha r ista literi ria n Our ns n 
ano 1920 publi u alguna · n las trata-
dos de antropoloxia hist ' ria. D f ir f i 
contrário: un grupo político nacionalista res 1-
veu na altura ele J 916 levar as suas ideas dci
ca o último recanto da t rra para iso fix d 
xornalismo unha p dagoxia de adult s. Ainda 
máis: a Xeración Nó es reb u sobre todo nas 
revistas e nos diários. Só un pre:xuizo minori
zante contra as publicacións periódicas procu
ra resgatar o trahallo de Nós das rotativas para 
lle facer unha fuma bibliográfica na que quer 
ver únicamente ensaio, traballo antropolóxico, 
etnográfico e histórico e como remédio deses
perado xomalismo literário. 

Coma a sua réplica espanola -Ortega, Aya
la·, Marañón, Américo Castro- ou no dos nou
centistes cataláns, Nós divulgou o seu traballo 
en soportes efímeros e só andancio o tempo 
aparecen recopilados artigas e ensaios en for
ma de libro. O centro das preocupacións foi 
mellorar o nivel de información cultural e po
lítica do seu país e a prensa era a mellor pla
taforma para server ese obxectivo. Claro que 
todos os integrantes da Xeración Nós conside
raban que para que o país botase a andar pa
la vida do progreso material e moral era pre
ciso endereitar antes os pasos dos galegas ao 
coüecem_ento da sua própria personaliclacle. 

Os homes de Nós pr:ocuran un s.imil _para 
representar a pe1vivéncia da cultura galega e a 



ignoráncia que , os próprios depositários <lesa 
cultura teñen dela. Antón Vilar Ponte -un inte
grante clo grupo que non foi outra cousa que 
xornalista durante toda a sua vida- emprega o 
conceito ele alienación e califica de suicida a 
atitude de moitos galegos ao ignorarea. o seu 
próprio i.maxiríário colectivo; O A Nasa Terra 
das Innandades publica unha abraiante carica
tura dun labrego que ten teas de araña na ca
beza, cadansua coa sua matrícula: respeito ao 
cacique, xenreira ao viciño, desconfianza. 

Risco establece xa desde La Centúria, o 
precedente neosófico de Nós, a sua repetida 
fórmula de constituírmonos en centro. "A ca
sualidade -di na presentación da revista- fixo 
que esta publicación nacese en Ourense. Ou
rense dista seiscentos quilómetros de Madrid e 
acaso menos de ova lorque. Sexa como for, 
La Centúria ven acurtar esta última distáncia". 

Entr a resolución pedagóxica dos intelec
tuais nacionalistas e a alienación colonial da 
maioria da povoación , que non recoñece os 
dan s norm s do sucur. alisma cultural e 
económico, hai un spazo que o Grupo Nós 
qu r alvar. 1 e te obxectivo asumen os fraca
. ·os pr dent s do Rexionalismo e do move
mento s lidário. Os homes de Nós superan o 
costumismo, ás vec s non consciente, dos re
xio nal istas p ro procuran en todo caso re
constmir a razón popular a partir dun discur
·o de universal compr n ·ión. Mái · clunha vez 
ten e argumentado que o barroquismo de 
Otero ou a erudición de Viqueira estaban nas 
antípodas desta intención. Pero é precisamen
te ne. ta suma en apariéncia incongruente de 
elementos onde nace a orixinalidade de Nós. 
A vo · ación de stilo, a formación ampla e o 
feíto d e obrigaren a divulgar as suas idea · 
nos diarios e revistas , deron lugar ao que po
deriamos chamar un salto xenérico. Voluntá
riamente forzados a moverse nas limitación e 
. ervidume dun xénero considerado menor 
coma o xomali mo, os homes de ós estabe
leceron un código diferente, unha espécie de 
mutante estético con poética própria. 

Desde esta perspectiva, Ca telao aparece 
con toda xu tiza coma o grande anouador do 
Grupo. A ua in entiva fai del o autor máis 
uni er. al da xeración e ao me mo temP.O o 
máis condicionado polos diarip . A primeira 
edi ión de Causas da Vida non é senón unha 

cción de autor do textos con debuxo pu
blicado no Faro de Vigo. A · suce ·ivas edi
cións de Cou ·clS proceden das que se publica
ron en El 'oroeste da Coruña e máis tarde no 
Ga/icia d Vigo El Pu blo Gallego. De cr ro 
que din algúns biografos h os de ándida in
t n i ' n, Castelao ~ i un arti ·ta qu d buxou 
es r b u para s libro. o seu al r e tá na 
capacidad indi idual subx ctiva de inv n
tar tipo· ·icua i ns. Na r alidad , o labor de 
Cast h n n p d e mpr ncl rs fóra do mo-

m nt p líti qu viña inv ntando perió
di s r vista d d o último cuarto do sé
culo XIX, hámens r xionali ta , solidários, 
das Jrmandad s ou do Partido Gal guista. É 
n diál go cos 1 itor s a traveso· da prensa 

nd na o ' ritor e d buxante Castelao. 
Val ntin Paz Andrad reunira a meirande co
l c i' n d orixinai · d Causas porque tivera a 
pacién ia d acudir ada dia ao taller do Faro 
para reclamar un texto e un debux:o que dei
tan no caixón do lixo unha vez reproducidos. 

A ideoloxia nacionalista acuña o estilo Nós, 
x:unto coa vocación peclagóxica e o soporte da 
prensa. Dieste confirma esta opinión: "A Caste
lao preocu páronlie sempre máis que os pro
blemas técnicos da arte, os meios máis eficaces 
para <:.livulgar o que consideraba urxente tras
mitir en custións que afectaban á moral e aos 
problemas políticos e sociais. Por iso a sua sa
tisfacción cando descobreu na Alemaña o gra
vado en linóleo como meio eficaz para a pro
paganda,. despois tan cultivado en _Ponteved.ra 
para estampas e ilustracións e os seu debuxo 
nos diários, nos que sabia xuntar a eficácia do 
debuxo e da lenda que o acompañaba" 

Para as Causas de Castelao, moitas veces 
alcumadas inclasificábeis, hai quen reclama os 
antecedentes da glosa, o comentário breve 
que inzaba os xornais modernistas. Pica con 
todo a moita distáncia do seu estilo a prefe
réncia xenérica dos glosadores, autores de es
pécies condensadas que procuran o alarde de 
estilo en clistáncia certísima. Castelao botaba 

man da máxima de Mark Twain: "ti que podes 
rir morde" para explicar que da dor xermolaba 
o humorismo roáis fondo. en se pode recla
mar como antecedente o Caras y -Caretas de 
Bos Aires, que fixera bandeira do humor satíri
co ou do seu contemporáneo catalán Bagaria. 
Castelao esculpiu unha medida de escrita que 
se pode parecer ás causas do uruguayo Eduar
do Galeano na triloxia Memoria del Fuego ou 
o Libro de los Abrazos. Claro que é o próprio 
Galeano quen di nunha intervención recente 
na Semana de Filosofia de Pontevedra que es
coitara de rapaz unha conferencia ilustrada de 
Castelao en Montevideo e que a seguir desco
bre maravillado a série Causas. Asi que preci
semos: Galeano parécese a Castelao. 

Un novo código 

i o xornalismo de Vilar Ponte , Risco, Otero, 
Castelao, Cabanillas, Fennin Bouza, Cuevillas, 
Xabier Prado, Losada, Arturo oguerol hai ele
mentos que identifican un estilo. No primeiro 
lugar estaría a tensión de estilo, unha escrita 
que trasluce a urxéncia por transmitir unha 
idea coa máxima comprensión, sen renunciar 
á calidade. Obviamente os resultados finais 
son distintos nun artigo de Otero Pedrayo, 
nunha das Causas de Castelao ou mm artigo 
breve, no -que Risco foi mestre. Despois está 
un novo vocabulario político que procura re
ferente · na cultura e no idioma próprio. E fi
nalmente un novo código periodístico que 
rompe coa retórica e os códigos fom1ais, su
mamente avellecidos, do xornalismo da baixa 
Restauración e busca o interese do leitor na 
utilización de formas breves, directas e o em
prego de níveis distintos de comprensión mm 
mesmo artigo. Dentro <leste xornalismo son 
unha categoría as Causas ·de Castelao. Outro 
elemento <leste código é a confianza na ilus
tración, sobre todo na caricatura. Aincla que 
Otero poderia considerarse unha excepción 
dentro <leste apartado, non deixa de ser un 
autor que encana o rio central do aitigo en re
gueiros de disgresión . Este barroquismo de 
non querer negar a toda a terra o rego, acaba 
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agomando unha clave distinta. 
É todo un conxunto de desafiüs -aos· forma

lismos xornalísticos de comezos de século, 
que Antón Villar Ponte descrebera coma xor
nalismo vellouqueiro e que se desenvolve so
bre unha série de convencionalismos de base 
política. Isto é, un xomalismo que non pode 
renovar conceitos porque non llo permite a 
xerarguia do poder. Por fóra do estilo oportu
nista dominante pódense citar excepcións co
ma. a da brevísima La Voz de Galicia republi
cana e federalista de 1907, ou o formidabel 
Heraldo Gallego ou La Zarpa. Nun. artigo céle
bra, Villar Ponte critica en 1924 a retórica con
servadora e a adxectivación convencional que 
repete a diário aquilo da bella señorita (ou 
intelixente señorita se é manif esta.mente· fea), 
o casto sacerdote, o bizarro militar o honrado 
político, ou o inspirado poeta etc) 

É este xornalismo formalista, adulón, de 
estuco de crista e purpurina o que está para
dóxicamente convencido por riba de toda 
dúbida de fer en exclusiva o lume sagrado 
da modernidad.e. Representa o prexuizo de 
que o progreso chegará desde fora, a traveso 
da língua e o imaxinário do poder para do
minar o atraso dunha cultura galega que per
deu todas as oportunidade de renovación 
que lle oferecera a história e debe polo tanto 
ce_der o paso á nova cultura. Esta opinión 
que expresada asi parece un disparate racista 
foi o centro do xomalismo galego da Restau
ración e polo que se pode ver ainda ten con
tinuadores na empresa periodística de hoxe. 

Pero seria simplificar excesivamente dic~r 
que os diários do país en 1916 eran conser
vadores porque vivían de costas á cultura. 
Eran conservadores por iso e porque tiñan 
medo do cámbio político e da democrácia. De 
feíto, hai mecanismos de actuación colectiva 
que poden funcionar en sentido negativo , 
que se desyian da aplicación para a que fo
ron ideados. Huizinga simboliza cun campa
nário a exclusiva institucional de transmisión 
de notícias en tempos do Medievo. O ·campa
nário érguese sobre un templo consagrado á 
transmisión da verdade e do saber derivado 
da revelación de Deus, Pola contra, o camiñQ 
da construcción da convivéncia baixo a lei do 
home, atravesa a necesiclade da comunica
ción libre, que é un fito social e cultural. 

Desde o mapa da prensa dominante na 
Galiza do 16 ao de hoxe sorpréndenós a 
complacéncia idéntica coa que · as empresas 
editoras proclaman a identificacióñ co seu 
universo leitoi'. Onte e agora as grandes cabe
ceiras invocan o plebiscito diário da venda li
bre de exemplares, como respaldo dunha in
terpretación do mundo da que está clamoro
samente ausente o clireito a existirínos como 
nación. Tense denunciado que os diál'ios ga
legos nen sequer se converteron ao rexiona
lisnio vixiaclo da Constitución do 78. A partir 
desta observación podemos comprender a 
gravedade especifica do Grupo Nos é a que lle 
permite perpetuarse no tempo cultural e atra
er ao seu centro as xeracións que se consti
tuen despois coma as que Ferrin noli1eou con 
éxito Xeración 25 e Xeración de 1936 • 
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Valentin Paz Andrade, na 
foto da esquerda, levou 
ao diario Galicia 
as 'concépcións dun 
novo xornalismo 
_que adianfara Nós. 

Os xornais nacionalistas 
representan a chegada da 
modernidade no 
tratamento gráfico, 
na confección e na escrita. 

Castelao, abaixo, escribeu 
sobre todo para os 
periódicos. Tanto o seu 
critério gráfico como a 
concepción do artigo 
breve foron unha 
revolución nos diários 
dos anos 20. 

Ünte e agora 
as grandes 
cabeceiras 
invocan o 
plebiscito diário 
da venda libre 
de exemplares, 
como respaldo 
dunha 
interpretación 
do mundo 
da que está 
clamorosamente 
ausente.o direito 
a existirmos 
co1no nación. 
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ideais, que ñon 
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Castelao nunha 
das suas últimas fotos 

na biblioteca do Centro 
Ourensán de Buenos Aires 
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.castelao escr~beu o· seu derradeiro artigo en 
A Nasa Terra 

En Xuño de · 1949, Alfonso Daniel Castelao, como 
presidente que era do Cons~llo de Galiza, lexítima · 
representación democrática do exílio galego, em~·'ia-

ba, xa gravemente enfermo, a que era a sua derra
deira mensaxe políÜca coincidindo co aniver ário 
do Plebiscito Estatutário do 2s de Xuño de 1936. 

<. 

do plebi~~'ttG estatutário 
~:: ~. --- .;' . ~ ... ---. ~ .. ,. .~ ~ : .. _· \ -~·~ .:~~ :_ 

Eu conservaba un testamento antigo escrito 
en galego, no que o testador declaraba. .estas . 
san ele corpo e de alma, sen nengunha clór fí
sica, que lle quitase o entenclimento e ,o xuí- ~. 
zo. on é que agora lembre aquel testamento 
porque queira deix:ar fe da m!ña vontacle pi"tfra 
que despois de morto non haxa contend~ s.9-
bre os rneus hens, pois nen teño.forh.ma !,len. 
penso que· a rniña enfermidade sexa !IlQita~ . .. _ 
Eu non podo morrer agora, porque teflo _ain- : 
da rnoito que facer, e a miña vontade de vivir _ 
vale tanto ou máis que as mediciñas dos mé- -
dicos. Non; eu lembro aquel estamento por
que son escravo dunha clór física que desde 
hai máis de catro meses non me permite co
orclenar ben as ideas. n podo, pois, escreber 
unha mensaxe dina da hora preente. Aseguro 

· que nunca na miña vida t1ven tanto que dicer 
e tantos clesexos de decilo ; pero non podo or
dear a matéria que dentro de- min rebule. E 
tempo chegará para falar como é debido . 

ALFONS·o D~L Robi<íGUEZ _CASTEIAO 

servir ao falanxismo inimigo de Galiza. 
Nengun home de ben negará que os ga

leguistas sacrificamos moitas veces o noso 
galeguismo en· aras do republicanismo; pero 
ocorre que os republicáns específicos non 
erguen a sua voz para recoñecelo. Isto quer 
dicer que os republicanos específicos care
cen de senti~o político, porque o dia que o 
galeguismo da nosa colectividade desapare
cese, desapareceria o mellor baluarte d0 re
publicanismo en América. Podo dicer, ade
mais, que o ciia que o noso movimento gale
guista e republicán se qu~brante, ese dia 'sai-

Os meus discursos .no dia do Estatuto fo
ron sempre crónicas e Xl1izos daquelo que 
máis preocupaba á nosa colectividade. Hoxe 
o meu discurso seria extenso, e duro de roer 
para <;:ertos monifates. Falaria do republicanis
mo desterrado de Hespaña, xa caido na máis 
torpe ratina doutrinária, que non soupo man
ter en vilo a. causa máis sensíbel e apaixoante 
do noso tempo. Falaria dos partidos políticos 
restaurados no desterro, que só serven para 
armar lios. Falaria do governo hespañol que 
agoniza en París. Falaría do convenio socialis
ta-monárquico , que non só delata o impudor 
de cerros xerifaltes do socialismo, serrón que 
vai complicando e corrompendo o esquerdis
mo histórico de Hespaña. Falaria, inclusive, 
do Comité Federalista Hespañol, que preside 
Madariaga e o seu elenco de malos cómicos. 
Falaria extensamente dos vários critérios que 
reinan no interior de Hespaña e nas espranzas 
que moitos poñen ainda no talento de Prieto. 
Falaria da mentalidade dos novos emigrantes 
galegas, que veñen enriquecerse cos métodos 
correntes en Hespaña. Falaria da ~migración 
dos galegos de hoxe en dia . Pero a miña 
atención deteriase principalmente nos vários 
acaecimentos que padeceu, e segue padecen
do a coleitividade galega de ºBós Aires. De to
do isto falarei cando me repoña da enfermida
de que agora me ten prostr~do e xuro que 
non me coutará nengunha consideración, pois 
estou no segreqo das maniobras e coñezo 
ben aos alacráns que as dirixen. O ataque vai 
contra o galeguismo orgaizado da nosa colec
tividade e en beneficio dos franquistas e mo
nárquicos, que nas Américas s9ñan con volver 
a reinar. Esta é unha verdade que non tardará 
en ser demostrada. E conste que se ataca o 
galeguismo porque se quer matar o republica
nismo. O ataque contra o galeguismo orgaiza
do, é un ataque dirixido principalmente con
tra o republicanismo. Se alguns pseudogale
guistas caen nesa tenta~ión non fan máis que 

, rán da escuridade os falanxistas hespat)ois, 
porque os republicáns a secas teñen menos 
coraxe para defender a República que os ga
leguistas. Velahí porque eu, no dia de hoxe, 
denúncio como traidores a cantos sementan 
a discórdia entre a nosa colectividade, inxu
riando e calumniando ao galeguismo, co úni
co obxecto de servir aos ínimigos da Repú
blica democrática e liberal. 

Que se me perdoa que non sexa máis es-

tenso , pero deixo asi manifestado, moi apre
tadamente, as razóns .bás icas da enorme im
portáncia que ten o galeguismo organizado, 
non somentes para defender os direitos de 
Galíza, serrón pal:a defender tamén as esén
cias do ·republicanismo, que non poden ser 
outras que a democrácia e a liberdade. 

Por riba da desagradábel. crónica e da du
ra crítica que eu podia facer hoxe da actuali
dade, queda, non embargantes, a miña espe
ranza no bon sentido galego e quero deixar 
testemuña da miña fe rexa no trunfo dos no
sos ideais, que non se limitan ao conqueri
mento dun simples Estatuto outorgado polo 
Estado Hespañol, senón dunha Autonomia 
integral para Galiza dentro dunha Confedera
ción Hispana. 

Dende o meu leito de enfermo envio, 
neste ·día memorábel, afervoados sa udos a 
todos os patriotas galegos. • 

A Nasa Terra, Nº 469 - III Xeira 
Buenos Aires, Xpño de 1949 
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Daquel muiñeiro vello e silenzoso que me fixeran na casa dun probe. 
serviu de guia para visitar as pedras célticas O seu marido fítouna con ollos cobrizos 
do monte Ronria, gardo unha lembranza dura, desconfiados: 
fria e cortante coma a neve que coroaba o cú- .- ~Ah demo! Non eres ti a gran condena
mio. Cicais máis que as suas faccións que se- da que a min me engana! Ti dixécheslles on
mellaban talladas en durísimo granito, a sua de está a partida! 
história tráxica fixo que con tal enerxia me fi- Ela seguía chorando sen consolo: 
case no pensamento aquela faciana tabacosa -Arrepara home de que feitura eses ver-
que apenas se diferenciaba do pano da mon- dugos de Xerusalen me puxeron, atada mes
teira. Se pecho os ollos, coido fitalo: era mo- mamente coma o Noso Señore! 
zo, seco e forte coma o tronco dunha vide pa- O guerrilleiro repetiu abaneando furioso 
triarcal; os mechóns grises e demedrados da a escopeta: 
sua barba le1E-braban eses lixos de carriza que -A ver como respondes! Que lles dixeches? 
amosan nas ocacidades dos pómulos as está- -Pero considera home ... 
tt,1as dos claustros desgaurnidos. Os seus bei- Calou botando un gran salaio, sen afoutá-
zos de corcho pregábanse con austeridade e rese a continuar, de tanto que impuña a fa
indiferenza. Tiña un pe1fil inmóbil e pensante; ciana enrugada do vello. El non voltou a in
unha testa inexpresiva de releve exípcio. Non; sistir. Sacou o coitelo cando ela coidaba que 

· non o esquecerei endexamais! ia matala, cortou as ligaduras e sen proferir 
Fora un terríbel guerrilleiro. Cando a pri- unha vrba empuxouna obrigárídoa a que o 

meira gueITa civil botouse ao campo cos seus seguise. A muiñeira non cesaba de salaiar: 
cinco fillos e en poucqs dias logrou levantar -Ai! Pillos das miñas entranas! Por que 
unha gavilla de xente rexa e disposta a batir o nón me deixaria queimar· nunhas parrillas 
cobre. Por veces, fiaba o mando da partida ao denantes de dicer onde estabades! Vós com
seu fillo Xohán Maria e intemábase na montaña mo soles. Eu , unha vella cos pés para a co
seguro como o lobo que ten nela o seu cubil. va. Precisaba camiñar mil anos pelegrinando 

Cando menos se lle agardaba, reaparecía por camiños e meiros para ter o perdón de 
carregado coa sua escopeta chea de ataduras Deus . Ai, meus fillos! Meus fillos! 
e remendos, traguendo na sua compaña al- A probe da muller camiñaba anguriada en
gun rapaz aldeán de aspecto torpe e abraia- redados os seus toscos dedos de labrega no 
dento que de forza ou de gradó, viña engro- mato cincento dos seus cabelos. Máis se detiña 
sar as filas. Á ida e á volta adoitaba recair po- ela a mesalos e saloucar e máis el a empuxaba 
lo muiño para se inteirar de como ian as fa- coa culata da escopeta. Mais sen brusqueda
mílias .e que era dos netos e das pedras que .des e sen xenreira, como a vaca mansísima 
mofan. Cerra tarde de verán, chegou e achou- nada na própria casa que por acaso cerdea. 
no todo en desorde. Amarrada a un poste da Sairon da eira abourada polo sol dun dia 
parra, a muiñeira desditábase e chamaba inu- de Agosto e despois de atravesaren os prados 
tilmente aos seus netos que fuxiran da aldea; do pazo de Melias intemáronse no fondo sen
o galgo oub'eaba cunha pata maltreita no ar; deiro da montaña, tan fresco coas suas humi
a porta fora esnaquizada a golpes, o grao e a dades de cova; tan vizoso coas suas sebes de 
fariña alfombraban o chan, sabor da artesa frorido sabugo; tan ateigado de ledos surtos 
ollábanse aiµda farangullas do xantar inte- coas· suas pesadeiras' bailarinas, tan ameazador 
rrompido; no corral, a vella ucha de castiñei- coas suas revoltas e encrucilladas, tan tráxico 
ro quedara revolta e destripada. O cabecilla coas -suas cruces mouras que lembran algun 
contemplaba aquel desastre sen proferir unha sanguento suceso e tan vello, tan vello que até 
queixa. Despois de ben inteirarse achegouse nas laxas ten imprentados. os sinais dos carros: 
á sua muller, a rosmar con aquela v.oz de- sulcos cheos d~ auga revolta, que semellan 
sentoada e caótica de vello xordo. enrugas de idade labradas século tras século 

-A que hora viñeron os civis? Cantos na trocha sobrisa, granítica e salvaxe. 
eran? Que lles clixeches? Anclaron sen se deter até chegare a unha 

A muiñeira saloucou mais forte. En vez revolta na que se erguia un retábulo de áni
cle contestar desatouse en alclraxes contra mas. O cabecilla encaramouse sobor dun 
dos inimigos maos que tan grande destrago bardal e fitou receante canto de ali abranguia 

: .. 
,~. 

a ollarse do camiño. Amartelou a e copeta e 
tras de se asegurar o pi tón per ignou e con 
antigo uso de cristiano vello: 

-Sabela: axiónilate xunto do retábulo das 
bendita . 

A mulier obedeceu tremando. 
-Encoméndate a Deus Sabela! 
-Ai home, non me mate ·! Agarda sequera a 

saber se aquelas prenda padeceran algun mal! 
O guerrilleiro pasou a man polos ollos. 

Despendurou logo do cinto o lásico ro ·ario 
de <loas de madeira con engaste de ara1niño 
dourado e ofereceullo á vella que o r e beu 
solouzando. Asegurouse m lI r b r do 
bardal de mármore e marmulou austeiro: 

-Está bendito p lo s ñor hispo el ur n-
·e con indulxéncia para a h ra da m rt ! 

El mesmo púxose a rezar n m n · ton 
e frio paspalleo. D tempo n r mp , b raba 
unha inqu da ollada a amiñ muiñ ira 
foi ·e p uco a p uco s r and . v n ráb l 
su leo das su as enrugas ficaban tr m nt · 
a , bágoas. As ·uas mans a itadas por tr mor 
senil fagu ian axitar a ruz e as m dallas d 
rosário. Incrinou ·e golpeando o p it bi-
cou a terra n un ión. 

-Remata ches? 
Ela xuntou as mans con r signa 10n. 
-Fágase Xesus a tua divina vontad ! 
Mais cando ollou que o terríb l vello bo

taba a carabina á cara e apontaba, ergueu 
arrepiada e correu cara el cos brazos abe rras: 

-Non me mates, non me mat s, pola ial 
ma ele ... ! 

Sonou un tiro e caiu no medio do camiño 
coa fronte furada. 

O cabecilla alzou sobre a face ensan
guentacla o seu rosário de faccioso, bicou o 
crucifixo de bronce e sen se deter a cargar a 
escopeta fuxiu en direción á montaña. Olla
ra habia un momento no outo da trocha os 
tricornios enfundados de dous gardas civis. 

- ···-
Confeso que:: cando don Urbino Pimentel me 
contou esta historia terrlbel, tremei coa lem
branzá da maneira, abondo expresiva con 
que despedin na venta de Brandeso ao an
tergo faccioso, farto de acatar a vontade sola~ 
pada e granítica daquela esfinxe tallada en 
vello e luCidio carballo. 

A Nosa Terra, 1916 
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,I{oberto. ma.o.co Torres,: O. exe~plo dun xornalist(l , 

As figuras principais do xornalismo galego deste século tivt;rol?
acollida itas páxinas de A Nosa Terra. Roberto ·Blanco Torres, eS
crebeu nesta8 páxiAas ocasionalmente; é xunto a· Antón' Vilar 
Ponte, Lustres Rivas·, Johán Carballeií-a, Víctor 'casas convérté-

ronse en verdadeiros mártires chegado 1936, sendo perseguidos 
desde a prlineira hora polos golpistas do 18 de XUllo e asesina
dos: Outros tiveron a sorte de salvar a vida e ir ao exilid; e tamen 
eran habitüais nestas ¡>áxinas, como Xerardo Álvarez Gallego. 

Ou serVilisrriO ou rebeldia 

Sede rebeldes.· 
Rebeldes contra 

o atropelo, 
contra a 

inxustiza, 
contra o aldraxe. 
Rebeldes contra 

todo o mao 
e ruin. 

Sempre rebeldes 

Roberto Blanco Torres 

Quen di que os galegas non 
progresamos?· Xa ternos que 
poñer no martirolóxio da te
rra irredenta un nome máis: 
Sofán. Lembrádevos de Osei
ra, de Nebra, de Narón, da
queles sucesos nos que, co
mo" sempre na -Galiza, ro
laron polo chan cabezas de 
mulleres, de vellos ou de ne
nos. A forza cébase nas mul
titudes inermes, aqui en Hes
paña, cun ensañamento tráxi
co que fai pensar en que, 
por un determinismo de 
ocultos desígnios, retornamos 
ás idades en que só o instin
to era a luz directora das ac
·dóns dos horn,es. 

Que ternos que pensar 
<liante <leste novo caso? Cicais 
xa non é hora de peri.samen
tos, cicais haxa a triste necesi
dade de matar no cerebrn a 
ilación dos pensamentos qu,e 
buscan orixe aos mal~s e 
orientación lóxica para reme
dialos. Hai povos en que fra
casan todas as normas ideoló
xicas, porque a voz dos esco
lleitos, o labor das "elites", cai 
en terreo baldío, en atmósfe
ras espirituais impermeábeis á 
percepciqn das grandé'._s enun
ciacións redentoras. O _povo 
típco neste xeito é Hespaña. 
Despois da guerra como an
tes da guerra, no povo hespa
ñol subsiste a mesma pasivi
dade e a mesma ceguedacle 
<liante os problemas de máis -
apremiante urxencia; no Esta
do hespañol, -ños gobernantes 

ROBERTO BLANCO TORRES 

de "dublé" e nas mesnadas pollticas que cliri
xen, en vez de ser dirixidas, o rebaño, non , 
hai por que· dicer que todo" segue o mesmo e 
que seguirá namentres as masas populares, 
cheas de fame, que a falta de ideas é o agui
llón máis eficaz, non se revolvan e, aferrollan
do a vindicta pública aos que as sosteñen 
nunha afrentosa condición de eunucos, tomen 
a xustiza pola man. 

O sustitutivo do pensamento nas clases es
colleitas é a preconización da rebeldía, segui
da da acción necesária. Un ministro da coroa 
acaba de dicer que nas loitas políticas e so
ciais de Hespaña hai só un dilema: Servilismo 
ou rebeldia. Non é verdadeiramente estrano 
que das esferas guvemamentais xurda unha 

- fórmula terapéutica semellante? Pois ben. o 
servilismo é a realiclade viva, irritante e dorosa 

Acordaivos galegas! 

Acordaivos galegos <lestes nomes trá
xicos: Oseira, Nebra, Narón, Sofán~ Por 
patiotismo, por humanitarismo, por 
amor á xustiza e ao direito. Acordaivos 
que eses nomes tinguidos co sangue 
das probes mulleres da raza, resoan 
coma ecos dun desexo de futura vin
ganza .. Polas vosas nais, polas vosas ir
más, polas vosas donas, polas vosas fi
llas, lembrádevos das nais, das irmás, 
das donas, das fillas que morreron ou 
choran mortos queridos naqueles catro 
lugares da terra asoballada. 

R.B.T. 

Chantade no corazón a bandeira 
tremante dun ódio eterno para ós cul
pábeis de tan bárbaras traxédias. Pen
sade que esas traxéclias non se rexista
ron endexamais en nengun povo civi
lizados. Pensade que mm povo civili
zado se fosen mortas mulleres, e entre 
elas mulleres velliñas, e feridos nenos, 
todos os cidadáns esixirian xustiza, 
ateigados de indignación e xenreira. 

Todos os cacicatos galegos están 
xa tinguidos de sangue inocente. 
Nengun ten nada que botarlle na ~a-

ra ao outro. As suas mans, como as 
Macheth, non at9parian auga dabon
do no mar" para podérense lavar. Ne
bra-gassetismo; Narón-garcia prietis
mo; Sofán-idoneismo conservador. 
Todos o mesmo. 

Quen, chamándose liberal, demó
crata, republicano, amante da cidada
nia ,· siga sostendo contacto político 
con eses cacicatos noxentos e marro
qu is, merecerá o nome de miserábel. 

Hai galegas dinos? Agora veré
molo. + 

de Hespaña, e xa v d s os 
froitos que ven dando: o servi
lismo é a condición n que i
ven todos o. factor s na
cionais, a ·i a· institucións co
mo as conciéncias indi iduais, 
o servilismo máis oprobioso e 
n gativo do libr x go das ~ r
zas do horn - a ondi ión 
pre isa sine qua non da xis
tén ia e subsisténcia persoal. 

on compre, pois. outra cou a 
que a rebeldia. nha atitude 
de rebeldia ignifica por si 
me ma unha noble arela , un 
outo desexQ de liberación ; é 
e pode clicir e, o protopla ·ma 

das grandes liberacións, a pr -
paración para conquerire unha 
no a realiclade máis en harmo
nía coas idea · de liberdade 
xustiza e democrácia dentro da 
sociedade dos homes. Rebel
día en transixir co estatuido. 
Rebeldia en someterse ás pau
ta · directrices impostas polo 
rotinari mo fallo de u tantivi
dades ideolóxicas. Rebeldía 
para prote tar contra todo o 
rnin e todo o inxusto. Rebelciia 
<liante de todo o que teña un 
carimbo ele abuso ou ele cerce
na.mento de principios que el -
hen ser a divisa in ulneráhel 
de toda persoa civilizada. 

Velaí o significado profun
do da rebeldia -mm sens es
piritual- ese valor fi i nt 
que tivo na história d s pov 
modernos unha enorme virtu
cle dinámica. Pero qu rem s 
darlle tam ~ n á rebeldía utro 
sentido: o de atitucle re olucio

nana. Os sucesos de Granada ontra o a i
quismo , promov ndo na Hespaña un x ra1 
movimento de protesta, danlle a a s pr e -
di.mento un omo valor. Alguns caciqu s para 
se librar das cons guintes r ac i' ns , buscan a 
tempo o camiño das suas casas, renunciando a 
unha proprieclade de almas que é un opróbio 
escandaloso neste século. Seguirán es camiño 
os caciques galegos , os pequenos oligarca · 
onde esta forma de tirania feroz ten as córes 
mais negras e vergoñosas? . 

O caso de Sofán é unha de tantas conse
cuéncias do caciquismo rural de Galiza. Nós, 
partidários das transformacións evolutivas, xa 
non ternos fé na pedagoxia cidadá, que daría 
os seus froitos demasiado tarde, e coidamos, 
<liante da realidade e do coñecimento dos pro
blemas latexantes, que a mellor receta para a 
reivindicación dos povos alclraxaclos e para as 
liberdacles cicladás é a atitude· ele reheklia. 

Diante dun povo posto en pé non valen 
os mausers nen as voces de mando oficiais. 
Creédeo. Sede rebeldes. Conqueride dese 
xeito os direitos que Deus lle cleu ao home 
sohre a códia da Terra. Sede rebeldes. Rebel
des contra o atropelo, contra a inxu stiza, 
contra o aldraxe. Rebeldes contra todo ó 
mao e ruin. Sempre rébeldes. • 

A Nosa Term, 25 de Febreiro de 1919 
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Antón .Vilar Pon(e, director de A Nosa .Terra·en 1·916 

Autor de pulso infatigábel, imprescindíbel para todo xor- . ~andades <b Fala . . Erit,e.a sua densa obra resgatamos es
nalista que queira s~ber de ética da información, Antón te artlgo vigoro.so en homenaxe a . Tettamancy e en rei
Vilar ~onte foi director de A Nosa Terra na xeira ~ Ir- vindicación da memória ~acio°:al para construir o futuro. 

Reivindicación da memória nacional, 
na lembranza de Fraiicisco Tettamancy 

Nu nca me erguín eu en ningures disposto a fa
lar, irmans e amigo·, cunha tan fonda tristura 
na ialma e un amargor tan grande no corazón 
como hoxe. Nunca no meu cerebro latexaron 
pensamentos tan acedos. 1 é que eu que moito 
sei da ingratitude humá, nunca soupen tanto 
orno agora despois da morte de Francisco 

Tettamancy. Poucas veces foi tan ingrata unha 
terra con ninguén, como ten sido a Cruña co 
ello innán fundador que hoxe choramos. 

Aquí onde se lle rende tributo a todalas 
mentiras convencionas que levan un nome 
propio, obra de adulona adxetivación perio
dí tica, aquí onde se proclama xenio a cal
quer rapaz que fa¡ catro versos ou emporca 
unha vara de lenzo ou fai un dibuxo estrava
gante porque non o sabe facer •en cristiano•, 
pode pasar inadvertida a figura represen
tativa i exemprar de quen, coma Tettamancy, 
adicouse a enaltecer a Terra patria co seu ce
rebro i a dignificar o arte da amistade co seu 
corazón, dende os seus prim.eiros anos mo
zos até o momento mesmo de ceibar o de
rradeiro laio xa vello e cheio de <loores. 

Tettamancy fixo un labor parello que pou
cas veces logra conxuntarse nun soio home: o 
cerebral i o cordial. Soupo ter un cerebro infati
gábel pra erguer os valores da Terra; un cere
bro • oio pra Galiza, i un corazón empre an, 
limpo dos bacilos da en exa. I ese corazón xa 
non angra nin latexa. Ese corazón xa é cerra 
da nosa Terra. E agora que tería de er máis 
noso é cando o esquecemento, un esquece
mento sin nome, anda a rilar na sua lembranza. 

Pois u, h me tamén de corazón, quero 
facer aquí hoxe a autopsia do corazón de 
Tenaman y. lmp nma a xu ·ti ia ·trita. Xa 
que n l se met u rim infamante do 

squ m nto máis vil. 
n h m d c razón xa -. hox unha ou

sa stra rclinaria insólita . n hom de cora
zón n st s t mpos d d ad neta moral d 
cris d s ntirn nto t n un ut alor digno d 
s louvare sin tr ' golas. Porque agora o estóma
go i a m , dula s n · prin ipás motor · de to
dalas a iós humás. Agora condicióna e toda a 
vidas ial ó estómago i á médula. Co amor e . 
sensualismo comen ncia i o ideal diñeiro ou 
axionllam neo ante o diñeiro. E a historia de 
T traman y é a historia dun home que tivo co
razón. ¡Historia pasada de moda, polo mesmo, 
inda que r frex unha actualiclade! 

Pero eu espóndome a ser chatado de ·de
modée .. -que de tal sofriron tódolos apósto
les de tódolos credos, pois sementes achán
dose fora da moda corrente se pode facer un 
apostolado--, eu erguendo nas miñas mans 
neste santo sacrificio da amistade e da xusticia 
o corazón de. Tettamancy, como unha hostia 
vermella que latexóu con afeuto para cantos a 
el se acamaron, e que non poderemos nunca 
comparar coa rosa ele cen follas, empregando 
a bela tnetáfora, porque xamáis tivo espiñas, 
eu erguendo en alto ese corazón que fun bus
cará cova do cimenterio, onde esmagado xa
cía polo peso enorme dunha montaña de es
quecimentos cheia dos fieitos da ingratitude 
que é a planta propia das cerras que non dan 
nada -i a terra que acocha ós mortos que· 
non deixan he~·deiros poderosos nada pode 
xa dar de sí-amóstrovolo tal e coma el foi. .. 

, Lembrai aqueta fermosa lenda dun inspira-

ANTÓN VILAR PONTE 

do poeta hespañol. A noiva lle esixe ó noivo 
que lle traía corno agasallo o corazón da sua 
nai que adora nel e que só vive pra el. 1 o noi
vo que non sabe resistire ante o imperativo 
cruel da noiva, que entre _perder a noiva ou 
perder a nai prefire perder a nai, sacrifica a és
ta, chántalle un puñal no peito i estraíndolle a 
víscera do afeuto, envolta nun pano lévalla á 
noiva coma ofrenda. Dentro do pano, o cora
zón quente e sangrante inda latexa. Sínteo o 
mozo hqrrorizado. Mais o amor ten sobre del 
fondo dominio. E corre cara a noiva que o 
agarda, cáseque sin folgos. I ó correr tropeza 
nun croio do camiño e cai debruzado no chan. 
1 entón ouve que o carazón da nai, da probe 
nai sacrificada por el ós- caprichos dunha mala 
muller, lle dí cheio de tenró e doce agarimo: 
·¿Fixécheste daño, mancácheste, meu füliño?•. 

(. .. ) Poderán esquecer a Tettamancy as 
xeneracións actuás, estas xeneracións ele 
tránsito, estas xeneracións despersoalizadas 
i escravas, que consinten sin protesta que os 
cucos galeguiños de Madrí, amostren adulo
namente a Bugallal como unha groria da Te
rra, mentras vive, que a Besada lle fixeron o 
mesmo en tanto alentóu, esquecéndoo des
poi de mo1to, e piden grandezas de _Hespa
na para quenes nunca en ningures traballa
ron pola grandeza de Galiza. 

Aquí, onde foi posíbel que se fixera fillo 
adoptivo a un cronista americano que aldra
xóu ós galegas, aquí onde se esquecen as na
sas grorias, nun indigno rebaixamento dos 
propios valores, para buscar antre os estran
xeiros e alleos nomes cos que bautismar os 
parques; aquí onde se enche de fachenda a 
boca da · xentes ó decir que un Dato era gale- • 
go por ter nacido por casualidade na nosa Te
rra, e se ignora , verbigracia, quen foi icome
des Pastor Díaz; aquí onde se tolera que poi
dan usurpar o nome de parlamentarios gale
gos aqués que tiveron ouvidos xordos pra o 
heroísmo das mulleres de Sálvora e pra os cri
mes cometidos coas labregas de Nebra, Osei
ra, ofán e rarón, e in troques unense como 
un soio home dispostos a ensaiaren unha re
verencia de pavana di;rnte clunha vanagroria 
aristocrática, porque isto é de bon tono e non 
compromete a nada; aquí onde ninguén pide 
pra a viuda de Saicl Armesto unha axuda eco
nómica que percisa, cando o Estado ven con
ceclenJo axudas clesa crás ~ moitas nais e viu
das de artistas e escritores de outras terras; 
aquí onde a ninguén lle caíu a cara de vergon
za vendo como un catalán tiña que solicitar 
unha pensión pra as filias de Rosalía Castro 
porque ningún galego se lembrara delas; aquí 
onde o que concede unha subvención pra 
adoquinar unha rua ou construir un edificio, 
ténse por máis digno de homenaxes que o 
que fai un poema, ou escribe unha Historia·, 
ou foca un valor espritoal; aquí onde ante a 
polacada dun Poncio, representante do centra
lismo, cáseque ninguén tivo valor pra erguer a 
sua voz en protesta digna e masculina, clígo
vos que non pode estranarnos de que Tetta
mancy áchese esquecido. Somos un pobo de 
escravos, sin alma e sin corazón, como as co
lonias e as fautorías. Un pobo que non quer a 
sua libertade por medd a sentir a saudade da · 
escravitude, que é a saudade máis vergoñosa i 
a proba de degradación suprema á que pode 

chegar un país. Pro eón este pobo escravo 
exerceremos amáis nobre, a única nobre das 
tiranías: a de forzalo a que sexa libre. 

Todos sabedes das obras de Tettarnancy 
e non vos vou a falar delas. Todos sabedes 
que el escribíu a Historia Comercial da Cru
ña i a do Faro de Hércules i a das aicións de 
galos e britanos na nosa Terra. Todos sabe
des que gracias a el foron rehabilitados os 
mártires de Carral, librándose de perecer no 
esquecimento o sumario orixinal da causa 
que condenóu a morte a Solís i ós seus com
pañeiros de nobre rebeldía. Todos sabedes 
canto tivo de bó e xeneroso. 

Pois nós, os bós e xenerosos, os urncos 
dignos de nos chamar galegos e os únicos 
que somos galegos conscentes, lembrémo
nos do que o querido Don Fuco nos aconse
lla ó romate do seu folleto nomeado «Víctor 
Said Armesto": 

"Proseguide na gran obra ele que nos falóu 
Faraldo, petando con man forte na ialma co
lectiva da nosa patria pra que acabe de esper
tar axiña do sono en que está debruzada e do 
que comenza xa a esparexer, polo milagre da 
nosa meiga fala, yirada en arma de combate e 
propaganda polos nosos elocuentes e cultos 
oradores. Enxérganse polo horizonte as raio-

. las dunha nova alborada de redención: e ce

. gos serán os que non vexal) que Galiza aspira 
a ela. Poñamos, pois, fe i espranzas nas ener
xías da raza, e 6 porvir será noso ... ". 

Este é o testamento espritual de bon Fucó. 
Esto nos deixa aconsellado. Ternos un inolvidá
bel mo1to máis que inanda ... Out:ro novo mono 
qüe vive e vivirá tanto como viva Galiza. • · 

A Nosa· Terra Nu 143-1:~ Xullo 1921 .... 
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Manuel Murguia e 
Francisco Tettamancy. _ 



ANOSA TERRA 
~ 759 • 2 • XANEIRO • 1997 

· De esquerda a direita, 
capas de Castelao (2) e 

Camilo Díaz Baliño 

Capas realizadas con 
debuxos de Xosé Lois, 

Pepe Carreiro e 
· Xaquin Marin 

14 

7cn Ot7r. v:..ann.-,;: :~::~:::: 
r\.1(9eJ~ ~~.J{,Kl'\. ~:unrnltllli • 

ft=t.trh'Ul! :. r:i9J<S. 
p • • • u:1.ru, '.L 'z • 

ld!Clrfm di lnnudall1 '8 Fallen 6ancti 11as colorliu galegas d'Jlmt!rlca 1 Portagal 

~~ lfftl:!u 1 ut1i.ttru111; 1(61 D' A~;·,, 31, ~· J ~~ j~~~~~~·E Mii~~ 0:__ 1 9!~8 
OLL!:SDO AOS PATRIOTEIIWS, por Cmcluo 

t u\' ,~ . - _ 

Xosé Luís · 
Franco 
Grande 

A NOSA 9 o TERRA 
DDBH 11 DHHH 

Jq tnll. •:u1;c::t 
14'!tf1'111HlrllC • 

ín.irmt:11.Si111s 

'·~ 1 2. ldearll!m da lmaud1de d1 Ptl1 sn 61lld1r1m rolontw: gaJcoa.s d'Rmartca 1 Portugal ---- .. -~-~- - ---------~·· 
'tlbi:ül 1 lttlll!st.ldtl: 1rn 1' lUC.1, Jt L" : lhlmm 45 R e:RWIR :o D

0

E FEBREJRO DE !!118 

V1Ce11te 
CMoga: 
"Reliarelme da 
polltica cando 
remate a 
lexislal\n' 

t'TDUCIAS DO c,1 CTQ[1~ll0. por C:ist,.lao 

r· ··OO~CO'MRTéo&EN~AAT~ 
1 PARA Pro'.3PAMN1 Esffcrk.u.CJs FCfWEOs 

AS FESTAS 
DOS 40 PRINCIPALES . 

A NOSA T.ERRA 
EOLET:t.N ..,ux 'N CEN A L 

ANO VI_: NÚMERO 188 - 15 AGOSTO 1922 

¿ ... ? Por Camilo Díaz 

Por esta porta pasan os pequenM. os baltos rJi: oJrna e os qur 

f4cilmente: tocan C04 testa no chao¡ mals aqudu qu¡: noo poden 

dom~arse, non pasan. Os que !lnlttn o muro, qufdan!n cr.a\'ados neis 
punras de ferro. ¡E e cstrc:liña sempre ... sempre stguir! tstand:> 

loTW1na ... ! 

ABOSA!llUll 
fHtODKO OAUGC SCJrA..U.lÁL 

De C3.stelao a Xosé Lois, 
. .. 

un percorrido polo ,humorismo gráfico 
. ' 

nas ,cápas de A Nasa Terra 

Desde os primeiros números de A Na
sa Yerra, a moderna utilización do 
humorismo gráfico foi unha constante. 
Con Castelao como buque irtsígnia as 
capas dó periódico responderon sem
pre a un critério que convertia ao de
buxante nun verdadeiro editorialista, 
facendo fé naquela constante que ~n 
xor.,nalista de alento co.mo Valentin 
Paz-Andrade ·mantivo durante toda a 
sua vida: a viñeta ten que funcionar 
nas capas dos xornais como un pri-

meiro editorial insta~táneo. 
A periodicidade de A Nasa Terra, o 

seu carácter de ·emblema para toda un
ha xeneraciQn política e cultural até o 
infausto 1936, permitiu que, con mati
ces, esta liña de ilustración se conver-· 
tese nunha marca·. Xunto a Castelao , 
que repete ~n innúmeras ocasións, tó
panse. en ocasións os debuxos de Ca- . 
milo Diaz Baliño ou de Cebreiro. A 
obrigada edición americana abriga a 
unha información mediatizad.a polo 

exílio, e en grande parte desaparece a 
viñeta. Sen embargo, na xeira actual 
c9mezada a finais de 1977, o proxecto 
incluiu unha atención especial ao 
humorismo gráfico. 

·Desde esa hora X osé Lo is ininte
rrompidamente, e despois Xaquin Ma
rin ou Pepe Carreiro, entre outros moi
tos, foron traendo esa outra forma de 
xornalismo ás páxinas do periódico ,. 
sendo moitas veces protagonista dal
gunhas das máis sonadas portadas.• 



Museo dos Olei ros 
Centro Cultural das Torres de 

Santa Cruz 

Horario de visitas 

Verán: 
De martes a domingo: 
Mañáns de 1_ 1 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. 

', 
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R memoria e de barro. 
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En .1916 ANT -

é portavoz das _ 
Irmandades 

da Pala, 
a cabeceira 

mantén durante 
un tempo o 

gravado pero 
pasando 

do paradisíaco 
ao anticaciquil 
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Evolución gráfica dunha · cabeceira histórica 

Combater o atraso económico, despertar á 
cidadania, extender a galeguidade, moderni
zar o país, conseguir os seus direitos políti
cos, antilocalismo ... son os calificativos que 
empregaron nas diferentes etapas de A Nasa 
Terra os seus pn?prios autores. Con esta 
carga poderia suceder que as intencións as 
levara o vento, como adoita suceder no país 
en ocasións, e todo quedara en auga de 
castañas, e contidos e nível gráfico nor:i se 
correspondesen co enunciado ..de inten
cións. Mais nesta ocasión podemos falar de 
xente que estaba apostando moi seriamente 
polas ideas que proclamaban, que non eran 
outra cousa que a defensa do país- a pesa
res dos recursos limitados ·e:os que conta
ban. As vicisitudes do movemento gaJeguis
ta no contexto da Ditadura de Primo de Ri
vera e a transición á República, con repre
sión e censura militar, ou despois ser impe
dida de sair durante dez meses polo gover
no CEDA-Lérroux ... todo foi paliado co co
ñecimento , o traballo, o idealismo e o apoio 
dos seus ~sinantes e compradores, como 
ben conta páxinas atrás Víctor Casas, verda
deiro heroi desta xeira. 

Desde que no 1907 Solidaridad Gallega 
saca á rua- o primeiro número de ANT, as 
cabeceiras mudaron en distintas ocasións. 
Primeiramente podemos ollar a inaugural, 
cun gravado acorde co ideário do periódi
co, defensor do movimento agrário e rexio
nalista: unha paisaxe rural cun campanário, 
o abrente do sol e no que se trae ao primei
ro plano o escudo de Galiza e, <liante del, 
un gaiteiro. Sobre a paisaxe, e nunha xanela 
de fondo branco "A Nosa Terra", cunha ti
pografía adornada. 

En 1916 ANT é portavoz das_ Irmanda
des da Fa/a, a cabeceira mantén o gravado 
pero pasando do paradisíaco ao anticaci
quiL O país, representado por unha muller 
armada dunha fouce vai tronzar a corda 
que lle impede seguir cara <liante, as letras 
debuxadas a pé feíto, están integradas no 
gravado, unidas con equilíbrio de brancos. 
Xa a esta altura o x9mal dfrixido por Antón 
Vilar Ponte declárase nacionalista. Foi nesta 
etapa das Irmandades da Fala na que a ca
beceira mud_a tipograficamente -en máis 
ocasións, asi como de formato e mesmo de 
imprenta. A Vilar Ponte, dimitido após a 
Asamblea Nacionalista de Monforte de 

· 1921, suceden unha série de cámbios na 
composición do xornal e esa ir.regularidade 
tamén se refrexa nas cabeceiras. Aparecen 
as primeiras realizadas coas "letras Caste
lao", dos anos 1917-1919, e que despois se
rian redeseñadas no exílio arxentino. · 

A recuperación do gravado en madeira, 
de grande tradición na Galiza, e a importa
ción despois dunha viaxe á Alemaña da téc-

.. 'nica ·do gravado ao linóleo por Castelao, 
dan un grande pulo ao tratamento gráfico 
do xornal, e é utilizado, entre outros, por 
Maside, Xaime Prada ou Huici entre outros 

. moitos dando lugar á coñecida Escola Lino-
leista de Pontevedra. · 

A cabeceira con "letras Cast~lao" dará pa
so a outras várias de imprenta, aparecendo 
nos anos· 20 as primeiras realizadas en letra 
de pau seco; no ano 24 arrevístase a capa 
inaugurándose ese estilo cun gravado de Ca
milo Díaz Baliño no que sobrancea o escudo 
de Galiza como motivo central. No ano 26 
utilízase unha letra de fantasía; no 26 volve á 
tipografia de pau seco, para pasar no perio
do do 24 ao 30 a empregar tipos serif. 

Cando no ano 32 aparece na cabeceira o 
lema "Portavoz do Partido Galeguista", sen do 
os seus directores sucesivos antes de Casas, 
Iglésia Alvariño, Suárez Picallo e ocasional
mente Paco del· Riego, a redacción é traslada
da a Compostela e agás intermiténcias imprén
tase no obradoiro dos inesquencíbeis Anxel 
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Casal e Maria Miramontes. Volve ao formato 
tabloide e a cabeceira muda para unha caixa 
baixa, a xeito de letra versaliña en negro. 

Con matices mantense esta estrutura só 
modificada ocasionalmente por mor das 

O BNG reoorooulle que o PP só reroñece ás naciooafdades das que necesita os'votos 

Aznar non menciona a Galiza na inves~dura 
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BOLETIN DO 'PARTIDO GALEGUISTA 

mudanzas de imprenta. Ainda ab r 11 r 
unha nova cabeceira baixo o pígrafe d 
Boletín do Partido Galeguista e xa n P n
tevedra, unha l tra moura el pau 
caixa baixa ven sustituir á anterior. rá sta 
a dos primeiros números, cando obrigados 

: polo golpe militar, se produce un paréntese 
obrigado, que saen en Bós Aires da man 
dos galeguistas, para logo recuperar as "le
tras Castelao" redeseñadas e nela refréxase 
a actividade .nacionalista nucleada arredor 
de Castelao até o ano 50 e dos distintos gru
pos galeguistas até 1972. 

Durante estas décadas, até esta IV Xeira 
actual encetada en Compostela por Promo
cións Culturais Galegas SA en 1977, A Nasa 
Terra emprega unha cabeceira na que se re
cria a idea do escudo de Galiza ele Castelao, 
coa sirea collendo no colo o mapa de Gali
za. Modifica os formatos en función das im
prentas, sempre con voéación ele xornal po
pular, ~narca que se recolle no ideário co 
que se refunda xa morto Franco, na que Pe
pe Barro deseña unha cabeceira utilizando 
unha letra chupadacon serif e redondeada 
coa cor "celeste" A cabeceira mantense nes
tes vinte últimos anos sen máis modifica
ción que un_ha estilización da tipografía en 
1991 , que despois de trece anos volve a ser 
monocór co resto do semanário. • 
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2 DE XANEIRO DE 1997 ANOSATERRA Nº 759 -ANO XX 1 Por médio do Faro 

Carlos Pérez que anunciaba . 
que o que está a sueed~r en vi
go chegaria ·a ·Lausana -sé do 
Comité Olímpico lnternadonal~, 
o delegado federativo, Eleutério 
Rodríguez, e a expresión de de
cepción en siléncio do atleta 
Carlos Adán, as suas imaxes 
valen máis que mil palabras. 

A moción conqueriu descubrir a 
connivéncia do grupo de governo 
municipal do PP co consello de 
administración do Celta S.A.D. 
Escures pactos entre ambos, xa 
que, do contrário, votarian a prol 
da moción sen problemas. Pero, 
cando hai tácticas escurantistas 
non se poden pechar portas. 

O Domingo surprenden as de
claracións do director xeral do 
Celta, Alfredo Rodríguez , cali
ficando a moción de demagóxica 
e atacando os posicionamentos 
políticos do BNG e do PSOE. 
Penso que o subconsciente, tan
to a el como ao seu presidente, 
Horácio gómez, lles está a xogar 
unha mala pasada, descubrindo 
os planos escurantistas. 

O consello de administración do 
Celta, tan preocupado en tapar o 
cimento das bancadas, pópdelle 
ocorrir que está política se volte 
contra sua e que, mesmo, as en
tradas coas que agasallan aos ra
paces, se volten algun dia lanzas 
para criticarlle as suas actuacións 
contra do Deporte, con maiúscu
las. Supoño que están a tomar no
ta das consecuéncias do despré
cio á canteira, auséncia total de 
galegas na plantilla, lamentábel 
comportamento co último símbolo 
do celtismo ; Vicente que seica 
non tiña sítuo na organización do 
clube por ser modelo de persoa e 

deportista. A xulgar polos pasos 
que está a dar o consell9 é léxico 
que-asi sexa. Mal andan. a masa 
social non se 
merece isto. 
Non xoguen só 
cos elementos A moción 
:,don:rr~~~ descubriu a 
tória e os princí
pios fundacio
nais do clube, 
os aglutinantes, 
están moi cla
ros. 

Para rematar, 
seria un exer-
cício de digni-
dad e que o 

connivéncia do 
PPco 
Consellode 
Administración 
do Celta 

concelleiro de Deportes dimitira 
do seu cárrego. dicirlle tamén ao 
alcalde é ao grupo do PP que 
uns trepresentantes do pavo non 
poden estar hipotecados por es
curas intereses dunha entidade 
privada.+ 

XOSÉ CARLOS SOLLA LAGO 
(Ex~ATLETA DA SocIEDADE 

ATLÉTICA DE VIGO E 
ACCIONISTA DO REAL CLUBE 

CELTA DE VIGO SAD) 

Privatizar Telefónica, 
para quen? 
O pasado Venres, o Consello de 
Ministros aprobou pór á venda to
das as accións do Estado na Te
lefónica, o 20,9% do capital; que 
ainda era de carácter público. 

A SEPPA (Sociedade Estata_I 
de Participacións Accionaríais) 
será a partir de comezos de 
1997 a encarregada de pór en 
marcha o proceso de Oferta 

Pública de Venda (OPV). asentarase nas áreas máis de-
. ,, senvolvidas go ~stado (Catalu-

• Esta decisión polJtica ven conti- · : ña, Euskadi, Jv1adrid; etc.~. , , , 
-.fluar, de;marieira máis-agresiva, _.. - · -

unha liña iniciada polo governo Os/as traballadores/as de Telefó-
do PSOE, e que terá unhas con- nica xa coñecemos como -na 
secuéncjas moi negativas para medida en que o BBV, a Caixa e 
os cidadáns de todo o Estado, Argentaria foron pasando a ter 
para a sociedade galega e ta- máis peso no accionariado da em-
mén para os traballadores/as da presa- fornas perdendo cadro de 
própria empresa, sendo benefi- persoal. No último plano estratéxi-
ciadas unicamente as entidades co, ainda en vigor, Telefónica pen-
financeiras que substituirán o Es- saba reducir de 72.207 emprega-
tado na propriedade da empresa. dos , a come

Esta deéisión de privatizar total
mente a Telefónica non se pode 
alegar que se toma porque a 
empresa dé perdas como moi
tas veces se ten argumentado, 
faltando á verdade das cifras. 

Ao deixar de ser o Estado accio
nista da Telefónica, o governo 
renúncia ao control dun sector 
estratéxico como é o das teleco
m u nicaci óns, para deixalo en 
mans dos novas proprietários . 

Os benefícios imediatos, propor
cionados pola venda das ac
cións, ao redor de 500.000 mi
llóns de pesetas, son un negócio 
ruinoso comparado coas gañán
cias sostidas que a Telefónica 
aporta ao Estado (só en nove· 
meses deste ano 120.000 mi
llóns). Estas gañáncias non se 
poderán destinar no futuro a 
hospitais, coléxios, estradas, etc. 

A Telefónica, como empresa de 
servizos, tiña a abriga, polo seu 
carácter público , de atender 
moitas das demandas da socie
dade galega. No futuro, priman
do o negócio privado, o sector 
das telecomunicacións, vital pa
ra calquer economía moderna, 

zos do 1995, a 
55.000 no ano 
2000. Que terá 
pensado facer 
agor_a que a 
banca pasa a 

Ogove~no 
renúnciaao 
control dun 

. ser o principal 
proprietário? sector 

estratéxico 
Mentr"es isto 
acontece nun 
sector vital 
para o futuro 
do país, á mocidade non se lle 
oferece a oportunidade dun ·pri
meiro emprego ... E Fraga aplau
d indo encantado as decisións 
do governo"amigo". 

Galiza pode ficar ausente deste 
sector estratéxico, xa que as deci
sións tomadas en relación coas 
telecomunicació.ns teñen trans
cendéncia na formación dos sec
tores económicos e industriais de
cisivos no futuro, por non contar 
nesta etapa histórica cun governo 
galega de forzas políticas próprias 
que teña ideas, proxectos e apos
te polo futuro de Galiza. • 

F. ·XABrnR ALONSO PÉREZ 
(RESPONSABEL DE VIGO DO 

BNG E MEMBRO DO C OMITÉ DE 
. TELEFONICA) 

, . 

1 d<:J '!igo do pasado 26, 
1 enterouse todo o 
1 mundo de que 
}. ~ finalizara o "nÓveno 

1_ _campeonato de escoba 

1 do bar Bianco". O 

1 decano da pmnsa 

1 nacional informa tamén 

1 de que en primeiro 
1 lugar quedou 

Marcelino, en segundo 
"Pepe", así con 
comillas, en terceiro 
"Rocky" e en cuarto 
"Anleo", que gañou 
unha botella de 
Chivas. Na fotografía, 
a tres columnas, 
pódese ve~ aos 
gañadores, un deles 
con uniforme da_ escala 
naval de Marín, 
medallas incluidas. 

Os Reis Magos foron 
xenerosos con Cela. A 

1 
Conselleria de Cultura 
ven de destinar 86 
millóns de pesetas á 
ampliación da sua 
Fundáción. As 
asociacións culturais, 
.as vocalias de cultura 
das asociacións de 
viciños e outras tantas 
entidades· de base 
levaron carbóns. • 

OFE ·RTA EN VOS 

-+ IDA E VOLTA E-

Berlin ................... 58.900 ptas. Milano / Roma .... 51.000 ptas. 
Cologne ............... 59.000 ptas. Sofia ..................... 70.200 ptas. 
Copenhagen ......... 58.300 ptas. Tel Aviv ................ 84.300 ptas. 
Hamburg .............. 59.700 ptas. Vienna ................. 86.000 ptas. 

S U PE R OFERTA 

BUENOS AIRES •.....•..•...•.....•.....•••..•.... ~ .....•..•..••......•.•. 97.000 ptas. 

Validez 3 meses do 1-1-97 ao 20-111-97 

coN~ÚLTENOS OUTROS PREZOS 

ALGAR VE 
SOL, PRAIA, VACACIÓNS EN 

SElM.ANA SANTA / 97 
~partamentos 

4 persoas desde 4.200 ptas./noite 

~_halets 3 persoas desde 
7 .900 ptas./noite 
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MINH'O EXPRESSO 
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TELF. (07-- 3515 l) 82 48 93 - FAX 23 798 
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ANOSATERRA 

~~ ARQ. UNO SONORO DE GALICIA •• , -

CON SELLO 
DA CULTURA 

GALEGA 

o .AR.QUIVO SoNORO DE GALICIA é un proxecto do CONSELLO DA CULTURA GALEGA 
dedicado á conservación, catalogación, trariscrición e edición de materiais sonoros 
recollidos en coleccións tanto da emigración como de Galicia. O Arquivo está aberto a 
tódalas colaboracións. Os materiais editados ata o momento son: 

• 1 CD 

"'SONS DA TERRA'' 
Unha escolma de sons tradicionais de Galicia, 
en colaboración coa EscoLA DE lMAXE E SON 

• 2 ESTOXOS 

J'./CENTENARIO .DO MUSEO ARQUEOLÓXICO DE 0URENSE" 
4 Casetes en colaboración coa DIRECCIÓN XERAL DE PATRIMONIO HISTÓRICO 
E DOCUMENTÁL e o grupo MAR.CELO MA<;íAs (1995) 

J'.I A NOSA FAl-A" 
3 casetes en colaboración co lNSTI1UTO DA LINGUA GALEGA (1996) 

• 11 CASETES DA COLECCIÓN 

"As NOSAS VOCES" -

N° 1: "Eduardo Blanco Amor en América" (1993)
N° 2: "Ramón Otero-Pedrayo en América" (1993) 
N° 3: ·"Ramón Piñeiro: Ingreso na Real Academia" (1994) 
N° 4: "Ramón Suárez Picallo e ·Ramón Otero Pedrayo en América II" (1994) 
N° 5: "Homenaxe a D. Manuel Meilán" (1994) 
N° 6: "Homenaxe a Rafael Dieste" (1995) 
Nº 7: "Eduardo Blanco Amor: Los poemas Gallegos de Lorca" (1995) 
N° 8: "Xesús Ferro Couselo: Órixe e formación da cidade de Ourense" (1996) 
N° 9: "Ramón Otero Pedrayo: Cabanillas" (1996) 
N° 10: "ÁlvarQ Cunqueiró. A realidade histórica de Galjcia" (1996) 
N° 11: "Celso Emilio Ferreiro: Entrevista" (1996) · . 

• 4 CASETES 

HOMENAXES 
"Ofrenda a Rosalía do Centro Galego de Buenos Aires, 24-7-59" (1995) . 
"Homenaxe a Fr:ei Martín Sarmiento no T~rceiro Centenario do seu nacemento" (1995) 
"Homenaxe de Galicia a D. Ramón Otero Pedrayo. Compostela, 3-3-68" (1995) 
'"Ramón Otero Pedrayo: a Revista Nós. Ourense, 12-11-70" (1995) 

As voces editadas nestes documentos sonoros son: 

lsIDRO B. MAizraGUI PEREIRO 

Música para os seis poemas galegos de 
Federico García Lorca 
1996 

· EDUARDO BLANCO AMOR • RAMóN CABANILLAS • RAMóN OTERO PEDRAYO • RAMóN Pri\JEIRO • RoooLFO PRADA • 

SuAREz PICALLO • MANuEL MEILÁN • ALONSO Ríos • ANTÓN CRESTAR • MANUEL SúAREz • RAFAEL DIESTE • FERRO . 

COUSELO • A. ABUfN DE TEMBRA • MODESTO ROD:RÍGUEZ FIGUEIRIDO • FERNANDO PIRES DE LIIvlA • JOAQUIM SANTOS JR. 

• XAQu1N LoRENZO FERNÁNDEZ • FRANCISCO FERNÁNDEZ DEL RIEGO • JOSÉ MOSQUERA PÉREZ • EDUARDO SANCHEZ 
MILLARES • ÁLVARO CUNQUEIRO • C:ELSO EMILIO FERREIRO • XESÚS 'fABOADA CHMTE • 

A 
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A NOSA TERRA 

·GuieirQ 
CULTURAL Nº759 

A IGLESIAS 

Manif estacións 

~ " ~ VITOR VAQUElRO 

~arc~aba e~ na 
manifestación do 14 de Decembro 
do ano que anda en Compostela, 
ao pé de Xabier Paz, a quen 
coñecin no ano 67, cando el, 

- _ camisola de raías verticais na que 
sobranceaban as cores verde e 
tella, de rüptura coa estética 
i~perante, .era delegado do curso 
selectivo na faculdade de 
Ciénc,ias. Deséorria, a manifa, ben 
avanzada a Ruado Vilar, a poucos 
metros de onde Gallinato e 
Fernán Churruchao por o.rde de -
Pedro I, da monarquía nunca debe 
un fiarrse, facturaron á outra vida 
o arcebispo S_uero , da'é:úria aínda 
menos, por exercer a cópula 
ilexítima, a xuízo de Pedro, cunha 
dama que, aliás, copulaba co 
monarca que, ciumento, non 
quixo partiltar tales favores e alí, 
perante a Casa do Deán, enunciou 
o meu acoII1pañante unha idea 

A demanda da literatura galega 
duplícase no Nadal 

- soberba: se hai trinta anos 
tivésemos comezado unha breve 
reseña, motivo da-convocatória, 
ambiente, circunstáncias, número 
de asistentes, meteoroloxia, 
detencións e/ou pancadas, de 
todas as manifestacións ás que 

¡ acudimos, teríamos agora 

I
·. infindábel tesouro informativo. 

No intento de resgate da 
A produción editorial própria tende a consolidarse no mercado 

1 

memória, farei un exercício, por 
· suposto restrito, unha coluna é 

-0. PAULA CASTRO 

A literatura infantil, as novida
des e os recentes prémios son os 
libros preferidos polos leitores 
galegas como agasallo de Nadal. 
Os libreiros destacan o impor
tan te incremento das venda 
nestas datas e todo parece indi
car unha cada vez maior solidez 
do mercado editorial próprio 
diante do que e abren expectati
va de futuro e peranzadora . 

P<::ro, mália o tirón da literatura 
galega no Nadal, Couceiro asegu
ra que o incremento das vendas 
<leste ano en concreto "non difire 
moito do nível de vendas de anos 
anteriores", ainda que si conside, 
ra que a produción galega está a a 
viver unha importante mellara 
no conxunto do mercado edito, 
rial, o que fai augurar un bon fu, 
turo. "Eu apostei polo libro en ga
lega hai xa moitos anos ,indica 
Xesus Couceiro, e dos aproxima, 
<lamente 100 títulos que se tira
ban daquela pasouse aos máis de 
1.000 ao ano n,os últimos tempos, 
o que supón un importantísimo 
incremento que pennite asegurar 
unha progresiva consolidación de 
produción editorial do país''. 

Pola sua banda, a libraria. Follas 
Novas relata un maior incremen, 
to da demanda do libro galega 
neste Nadal en contraste co ní-

l ., 
1 ·' 

"'/ 

vel de vendas de anos anteriores 
o que, ao entender da responsá
bel da sección, supón "unha im-

, portantísima mellara, porque 
ademais se achega xente que non 
acude normalmente á libraría". 

O reclamo do~ prémios 

bros expostos e perguntan polos 
recentemente publicaclos. T amén 
é moi habitual que se pergunte 
por un autor en concreto, pero 
non tanto por unha obra", indi
can na libraria Follas Novas. 

Pola sua banda, Xesus Couceiro 
afirma que, sen dúbida, son as no, 

Dos libro máis olicitados polo vidades as que má-is se dist~ibuen-
público, o libreiro coinciden en ~ nestas datas, tanto de literatura 
inalar que a maior demanda ne - para nenos como para maiores 

tas datas corresponde ao libro in- destacando, ademais, que son 
fantil e á no idades editoriais. precisamente esas navidades as 
Non hai, pola contra, unanimida- quemáis incrementan as vendas. 
de en canto á demanda do título 
galard ado n último certame 
literári . Na libraría Couceiro so
l icí tans sobre todo as publica
d' n recentes e non se percibe _un 
especial interese por parte do lei
tor ou compradores por adquirir 
títulos premiados. S~n ell).bargo, a 
libraria Follas Novas destaca que 
o libros que máis demanda o pú, 
blico que se achega a mercar li, 
teratura como agasallo son preci, 
amente aqueles galardoados· nos 

recentes certames de literatura. 
Cabe destacar, entre outros, Que 
me queres amor?, de Manuel Ri
vas, premiado·co Torrente Bailes, 
ter e máis co Nacional de Litera, 
tura, Fina Casalderrey, prémio 
Nacional de Literatura Infantil ou 
o case d~scoñecido Manuel Sei, 
xas, gañador do Xerais de novela 
coa o~ra A velocidade dn frio . 

,Novidades 

O achegarnento do público pouco 
habitual ás librarias, ademais dos 
leitores que adoitan adquirir li
teratura galega permite .unha me, 
llor distribución das navidades. 
"Non se busca nen un título nen 
unha editorial en concreto, senón 
un libro para agasallar, e moitos 
dos compradores, unha vez dentro 
da libraria comezan a revisar os li, 

En canto ao público que ateiga 
nestas datas as librarias, non semr 
pre é doado escoller entre uns tí
tulos ou outros. Xosé Vázquez Se
queiro considera que "comprar 
un libro parece o máis simples, 
sobre todo, cando sabes que a 
persoa á que vai dirixido góstalle 
ler. Para os meus sobriños esco
llin rapidamente entre as navida
des que vin no trinque. Ainda 
que a eles non lles gasta moito ler 
sempre Hes fan gracia os debuxO$
e, dese xeito, ao mellor acábanse 
facendo. Cos que teño problem~ 
é coa miña moza e máis co iu.eu 
irmán. Dame un pouco rnedgj!;." 
varlles libros de autores q1:1Fe~, 
mesmo descoñezo porque nog sei. 
se Hes van gastar, asi que sempre 
remato por regalar aqueles libJÓs, 
que a min me gostaria ler". -,. 

Para Maria Ferrdro, que tamén 
anda polas librarias a percura dos 
regalos de Nadal, é un asunto 
complicado. "A min non me gos-

rta ler e ainda por riba descoñezo 
as preferéncias. das miñas amigas. 
Só sei que a elas si que lles gasta. 
Estou completamente perdida, 
por iso sempre acabo confiando 
nos libros premiados r:io Blanco 

. Amór e demais. Se levaron u'n 
prémio polo menos serán bons". 

Outros dos que pasean polas li
brarlas saben exactameñte o que 
queren .mercar, buscan o último 
libro publicado por un autor en 
concreto e se definen fideis á li, 
teratura en galega. Luisa lago 

1 

pouco, de tres instantes gravados 
_ na lem branza, comeza!ldo nun día, 

ano 69, Compostela, O T oural, 
concentración modesta contra da 

· conta que anfes lia todo o que lle 
caia entre mans "pero agora só 
merco libros en galega, incluso 
os de autores estranxeiros os bus
co traducidos ainda que creo que 
ese campo está moi pouco apro
veitado porque ainda queda moi, 
-to por traducir". 

Editoriais 

En calquera caso, as librarias non 
se encarregan de promocionar a 
venda de libros, senón que lle de
legan este labor ás editoriais, má
lia que tanto os libreiros como os 
leitores coinciden en afirmar que 
a editorial é o que menos influe á 
hora de decidirse por un título ou 
autor. "O máximo que facemos é 
colocar na libraría os cartaces que 
envian as editaríais para promo
cionar determinados títulos. Lo, 
xicamente non somos nós quen 
lle ternos que dicer-ao-póblim o 
que pode ou non se_r rnáis intere
sante", in~icah en Follas 'b-lbvas. 

A libraria Coucei-ro -si fai unha 
cerra promoción através dtin. fu, 
letin BeruUulo que edita; "Distrir 
buimos o boletín en tüda Galiza e 
tratamos de que se coñ~zan os úl, 
tiinos libros publicados tanto en 
galega co1no en portugués. Pace, 
mos unha descripción completa 
do libro incluindo, por suposto, a 
editorial, pero do que se trata é de 
promocionar a leitura". Couceiro 
reseña tamén que "o máis intere, 
sante neste momento é o aumen
to da venda de libros en galega, 
que fa¡ pensar nun mellar futúro, 
non só para min senón tamén pa, ' 

· ra os que veñen detrás".+ 

DÚadura, manifestantes, na 
práctica só homes, en número 
inferior ao de forzas da orde, vulgo 
grises, Cándido Conde,Pumpido __ 
cabo de min, Triunfo dobrado 
baixo o brazo direito, a ollada 
espreitadora e, no mesto siléncio, 
duas palabras, Muegha Gaghido, 
repetidas, non direi o nome de 
quen as pronunciara, e unha bulsa 
a~eigada de pintura vermella · 
voando até o barroco do pazo de 
Bendaña, estoupando, borrifando 
os axentes de, un dicer, seguranza, 
e todos alancando até as Orfas e 
Caldeiraria, ou Praza de Galiza, e 
ali, magnífico Edificio Castromil, a 
quen deitou a irracionalidade, xa 
ano 72, o 10 de Marzo, catrocentas 
persoas, xa éramos catrocentas, 
homes e mulleres, noite pecha, as 
carapuchas· das trencas até as 
cellas, na ringleira de <liante, só a 
dous metros, Álfredo S.uárez 
Canal, o seu .brazo direito estarri
cado e, ao cabo do brazo unha man 
e, ao cabo, catro dedos e o berro 
unánime catro mortos· en F~rrol, esa 
era a notícia, e Garrido, non o . 
reitor, o poli, saíndo en~olecido do 
Mayear, ninguén sabia nada na 
comisaria, convoc_atória feita boca 

· ~ boca, os adoquiñ.s das ruas 
levantados, pouca sol~rcia poi: · 
parte dos poderes, Vicente_ Areces 
esnaquiiando os vidros do · 
Sindicato Vertical e, finalmente -
en Vigo, 15 de Abril doutro ano, 
cen mil mulleres, homes, vellos e 
miúdos, éramos xa cen mil, asi, 
asi, sen un paso atrás_, e a foto que 
aínda_gardo da miña amiga Xiana, 
cinco aniños, na rúa de Colón, 
estrada de panfletos, a rua, non 

· Xiana, apontamentos prontos de 
·case 30 anos, a memória esa arma 
imprescindíbel. + 

\. 
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•Xomadas 
sobre Castelao 
en Rianxo e 
homenax·e 
en Bos Aires 
Galiza Nova, de Rianx~, organi
za as I Xomadas Castelao, co áni
mo de afondar nas distintas face
tas do político e artista, para ir 
asentando un foro anual de l?en
samento e debate. O programa 
desenvólvese na mañá e na tarde 
do Sábado 4 de Xaneiro coas in
tervencións de Xosé Luis Axei
tos e-do debuxante Xosé Lois no 
colóquio Castelao escritor e Cas
telao humorista: a fidelidad.e ao seu 
País. Na tm·de e dentro da charla 
Castelao político . Galiza metáfora 
do mundo, falarán Bautista Alvá
rez e Avelino Pousa Antelo. Ao 
seguinte dia, Domingo 5, 
proxéctase un vídeo sobre a vida 
e obra de Castelao, realizado po
lo Centro Galega de Bos Aires. 

Precisamente, as vintecinco aso
ciacións federadas na Unión de 
Asociacións Galegas de Bos Aires 
brinda unha homenaxe a Caste
lao no 4 7º ano do seu pasamen-

. to o dia 7 de Xaneiro. Colocara
se unha palma <liante do monu
mento que o autor de Rianxo 
ten na rua da lndependéncia da 
cidade de Bos Aires e intervirán 
o presidente da Unión de 

. Asociacións Galégas, Xosé Martí
nez-Romero Gandos, e un repre
sentante da mocedade. O lema é 
o dito por Castelao: "A nosa te
na é nosa. Nada máis que nosa. 
Porque somos os únicos-capaces 
de darlle luz á sua noite, pan as 
suas demandas, diñidádes á sua 
vida".+ 

Xesus Pérex Varela. 

• Denúncia 
contra ,.. 

Pérez Var~la 
por·negar axudas 
aos lusófonos 
As Irmandades da Fala da Gaüza e 
Portugal, con slen Pontevedra e 
Braga, apresentaron unha querela 
no Tribunal Superior de Xustiza 

de Galiza contra Xesus Pérez Va
rela, conselleiro d~-Cultura, e Ho
mero Pérez Quintana, director xe
ral deste departamento, por pre
varicación. A razón está no dene
gamento de axudas para o libro xa 
editado Congresso internacional de 
língua, cultura e literaturas lusófo
nas en homenagem a Ernesto Gue
rra da Cal, editado pola Universi
dade de Santiago en 1994, por 
non estar escrito en galega , 
nonnativo. Os representantes das 
Irmandades argumentan que a 
aplicación do decreto da normati- · 
va, publicado o 20 de Abril de 
1983, ten caracter provisório para 
o ensino e que non exclue outras 
normas ortográficas como a lusó
fona polo que acusan a Pérez Va
rela e Pérez Quintana de ditar un
ha resolución atbitrária. Os > 

denunciant~, que receberon a 
notificación do denegamento o 
dia 16 de Decembro, solicitan un- 
ha indemnización de 30 millóns 
para as Casas de Misericordia de 
Portugal e Asilos de Galíza así co
mo un millón de pesetas para as 
Irmandades da Fala. • 

• Convócase 
o certame de 
narrativa erótica 
Máquina de Vapor 
A asociación e revista Eis con
voca o IV Certame de Narrati-

va Erótica Máquina de Vapor, 
na que poden participar todas 
as persoas que queiran 
escrebendo relatos ao redor do 
sexo. Os traballos, que poden 
ser e_scritos en calquera opción 
gráfica do galega-portugués, 
non poden exeder os dez fólios 
cun mínimo 'de tres. Apresenta
ranse por triplicado, con pseu
dónimo e acompañados dun so
bre fechado en cuxo interior 
irán os datos persoais como no
me, endrezo e teléfono. A data 
límite é o 14 de Febreiro e hai 
que envíalos a Asoccia~om Re
vista Eis, apartado de correo 
nº 936 de Compostela. O pré
mio é de 25 .000 pesetas.• 

•Deportes 
virtuais 
no Festival 
de Video de Vigo 
Ademai de promocionar 
produccións audiovi uai , a VII 
edición do Festival 
Internacional de Vídeo Cidade 
de Vigo amasa unha exposición 
sobre deportes virtuai e ciber
mania. Os visitantes poden xo
gar ao golf, facer ciclismo e 
tirarse en ala delta atravesando 
rañaceos de xeito virtual. 
T amén poden descobrer o eco, 
sistema das illqs Medas en cine
ma tridimensional, coñecer os 
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traballos de imaxes de síntese 
en vídeo ou visitar as 
intalacións do "actor virtual". O 
Festival convoca un concurso 
da mellar páxina Web sobre Vi- · 
go, que se debe entregar en dis
kette na própria exposición, que 
pecha ao público o 19 de 
Xanei.ro.+ 

• A agrupación 
-Alexandre Bóveda 
demanda axudas 
do concello 
da Coruña 
A agrupación cultural Alexandre 
Bóveda felicitou a c nccllo da 
Coruña p la apr bación d axu, 
da económica para difcrcnt 
entidade culturai da cidade co
mo o Ateneo, que atravc a unha 
diff il situación, v n d a inar 
un convénio de c laboración 
p r millón de pe etas. 
A ime mo, agrupación r 
que, e e dan 2 millón á enti
dade madrileña Manuel Azaña 
ou 5 millóns a un congre o 
obre masoneria celebrado 

recentemente, poderase chegar 
a un acordo coa Alexandre Bóve
da, que ven de c lebrar o eu 
20º aniver ário, d adquirir un 
novo local e de programar un 
amplo calendário de actividades 
para o ano 1997. • 

120.000 exemplare~ en dous anos da História de Galicia Infantil 
Completa a caixa cos vinte volumes de Pepe Carreiro, editados pbr A Nasa Terra 

Despois de dous anos nas libra
rías a colección· da História de 
Galicia Infantil de A Nasa Terra 
leva máis de 120.000 exemplares 
vendidos. O motivo dun éxito 
tal entre os leitores máis cativos 
non está na promoción senón, 
como indica o seu autor, o debu
xante Pepe Carreiro, nunha 
combinación de humor, rigor e 
unha visión acertada do posíbel 
leitor. M?lia que a literatura in: 
fantil, en xeral, experimenta un 
bon momento, este proxecto ten 
o compoñente engadido de ser 
un instrumento de coñecemento 
histórico dirixido a nenos e ne
nas entre 8 e 12 anos, ainda que 
que estes repártense a responsa-

bilidade da sua leitura cos adul
tos que optaron por mercalo. 

Os vinte títulos da História de 
Galieia Infantil xa está completos 
desde o verán~ Agora xa se pode 
adquirir toda a colección cunha 
caixa para dispor dos volumes. 
Pepe Carreiro reaJizou cada un 
deles asesorado por un historia
dor que supervisaba texto e-debu
xos, para que non houbera grallas 

1 • tales como poñer xantares con
temporáneos na ldade Media ou 
gatos na época dos castros. A 
equipa d_e historiadores que ase- . 
soraron a Carreiro está composta 
por Francisco Calo, Bieito Alon
so, Lois Obelleiro, Manuela Al-
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várez Lozano, Felipe Arias e An
selmo López Carreira. Cun estilo 
no debuxo que amasa a capaci
dade de adaptación a todo tipo 
de público deste humorista, o ton 
coloquial persiste no texto, fa
cendo partícipes en todo mo
mento aos leitores e leitoras dos 
feítos que se lles están a contar. 

A História-de Galicia Infantil es
treouse con Os prehistóricos e re
matou, ainda que se recomenda 
aos leitores continuar facendo 
história, con Os 'galegas de hoxe, 
un volume no que se dá canta 
de Franco, The Beatles, da 
UPG e da presa de Castrelo de 
Miño. Os debuxos de Carreiro 

convertéronse en piratas, labre
gos, emigrantes ou galegui ta 
na liña de "escreber unha histó
ria que abranguera desde o bing
bang até os Celtarras", segundo 
o seu autor. As mulleres e os 
homes que protagoinizan os li
bros da História non son mái 
heroes que os seus viciños; nes
tas páxinas non se con truen 
mitos falsos como nos antigos 
manuais de história porqu , e
gu ndo Pepe Carreiro "non se 
mandan as lexións polo mundo 
adiante para facerlle favores ao 
demáis e non se invaden terra 
para construir pon tes scnón por 
intereses económicos". A pers
pectiva da história nestes volu-

mes cunha conceición materia
li ta, na que e amo a a lóxica 
dos feitos, non fai renúnciar a 
un tratamento gráfico cheo de 
cor e movimento. E a env ltura 
que Pepe Carreiro lle dá a vint 
libros infantis cun te ouro tan
tos ano pechado que tam 'n 
serv de aprend izax para o l i
tore adu lt 
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Alfonso X, 
Air'as Nunes, 
outros 
e Bernardino 
Graña 

ntulo: Cantigas de Santa María. 

Autor: Bernardino Graña. 

Editorial: Edición · Xerais. 

Non sei cales serán ou serían as 
opinións de estudiosos como 
Mettmann, Tavani, o marqués 
de Valmor, Filgueira Valverde 
ou Xosé Ramón Pena sobre este 
último traballo de Bernardino 
Graña. Pode que o tachasen de 
iconoclasta para arriba e mes
mo a algúns pode que lles gas
tase. O que si é case que seguro 
é que ningún lle había negar o 
valor do risco que para un poe
ta consagrado coma el supón 
acometer o labor de pór ao al
cance dos galegas do 1996 o 
que fixeran os poetas galegas de 
hai mái de setecentos ano . Ou 
ao mellar nin tan sequer iso 
quixo facer o autor deste volu
me de Xerai e o que di no pró
logo non pasa dunha declara
ción de intención e a obra fói
selle das mans. 

Sexa como sexa, segundo o seu 
consello "procurei os orixinais e 
cotexei". Fixen once calas, con
cretamente as referidas ás canti
gas 10, 32, 42 47, 54, 100, 140, 
147, 160, 211e406 e atopei o 
eguinte: 

- Na Cantiga nº 10 ( empre e
gundo a da ificación de Mett-

Bemardino Graña. 

mann, que fo¡ a que seguiu Ber
nardino) o autor do volwne que 
estamos a comentar prescinde 
do refrán e converte os versos 
decasílabos e enneasílabos (es
quema métrico utilizado, segun
do opinión de X.R. Pena e que 
eu asina, para traspor os esque
mas métricos da cantiga de 
amor) en versos de seis sílabas, 
sen estrofas definidas, con nú
mero de versos variable . Velaí 
este exemplo: 

Rosa das rosll,) e fror das frores 
Dona das donas, Sennor das sennores. 
(Orixinal) 

A rosa das rosas, 
á que é flor das fiares, 
a dona das donas, 
señor das señores. 
(ver ión de B. Graña) 

A. IGLESIAS 

Esta falla de respecto pala métri
ca vaise manter cada vez que 
Bemardino Graña o precise. 

- Tampouco segue con moita 
fidelidade os personaxes das 
cantigas nin mesmo os espacios 
físicos, e así na nº 42~un prado 
dunha-vila no que xogaban á 
pelota mozos entre os cales ha
bía un xa prometido, convérteo 
o autor nunha praza con estu
diantes a enredar e o namorado 
nun ligón de coidado. 

- Non dubida o poeta do mar en 
trocarl1e á Virxe a advocación 
se lle fai falla, e así S~ta María 
Streia do d-ía (cantiga nº 100) 
pasa a ser na versión da que fala
mos Santa María Estrela do mar. 
Ou na 4 7 na que ademais de lle 
pór o nome de Luzbel ao demo 

que se lle aparecía a un monxe 
bébedo a xeito de touro, en vez 
de o ameazar como di no orixi
nal, Bemardino fai que a Virxe _ 
lle dea uns capotazos .ao becho. 

Moitos outros exemplos poderf
- anse dar sobre como o autor des

ta obra concibiu a posta ao día 
das Cantigas de Alfonso X. 

Coido que non se pode falar de 
traducción nin tan sequer de 
versión. Desde o meu púnto de 
vista habería 
que falar de 
recreación en 
todos os ei
dos ata a de 
dar por boa a 
sinatura de 
Bernardino 
Graña como 
autor destas 
novas Canti
gas de Santa 
María. Mais 
para min o li
bro ten ou
tros valores 
que o fan un
ha obra de 
moito intere
se. Por unha 
banda Ber-
nardino Ora-
ña é un poeta 

·Bemardino 
Grañaé un 
poeta de 
calidade e 
coido que 
un. libro ele. 
poesía deste 
autor 
sempre é 
unha regalía 
para os que 
gostamos 
dos versos 

de calidade e coido que un libro 
de poesía deste autor sernpre é 
unha regalía para os que gasta
mos dos bos versos. Por outra { 
unha aproximación (insisto que 

-ben libre) á nosa lírica medieval 
dun xeito doado e mes.mo diver- . _ 
tido, ademais da súa utihdade a 

_determinados ni veis do ensino 
Q__as notas a pé de pá~ina e o glo
·sario. 

Por todo isto coido que o libro 
ben merez ser recomendado.+ 

XOSÉ MA DE CASTRO 
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canta de libros 

A velocidáde do frio 
de Manuel Sej.xas 
Xa está nas librarías o Prémio Xerais de 
novela 1996, A -velocidade do frío, de 
Manuel Seixas. O autor define esta obra 

como de leitura 
difícil pola dureza 
dos seu contido. A 
narración xira ao 
redor dos coches, 
como poden 
cambiar a vida da5 
persoas.e 
convertirse en 
máquinas do demo. 
O protagonista está 
obsesionado coa 
morte despois de 
que un accidente. 
rematara coa vida 

das persoas máis queridas. Para Seixas, a 
vida é sofrimenro e, nesta a sua primeira 
novela longa, escrebe pensando na 
universalidade da dar.• 

O Prémio Blanco Amor 
de Xavier Lorenzo 
Tomé 
Tamén no Nada! publícase en Galaxia 
a novela coa que Xavier Lorenzo 
Tomé gañou o Prémio Blanco Amor, O 

. paxaro que canta un 
nome. O 
libro trata o 
tema da 
infáncia desde 
imha visión -
moi persoal, 

' 

,construida dun 
xeito particular 
despois de l~r a 
moitos autores 
que recolleron 
esta etapa da 
vida nas suas 
obras, entre eles 
Eduardo Blanco 

i 
¡ 
\ 
\ 
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Amor. O mundo dun neno nunha vila 
balneária da posguerra é o eixo dunha 
novela que ten a sua principal baza no 
traballo de Lorenzo Torné por criar un 
estilo literárío. • 

Biografia histórica . 
de Martiño de Dumio 
Martiño de Dumio. A creación dun 
reino é unha das biografías históricas 
que apresenta Edicións do Cumio 
cuxo autor é o 
historiador 
Anselmo López 
Carreira. Para o 
autor, 
aproxi1'.1arse á 
época na que 
Gal iza 
constituese como 
un espazo 
adminístr.atívo 
próprio despois de 
que vaia 
desaparecendo a 
administración 
romana é posíbel. As 
fontes no libro son os próprios textos 
de Martiño de Dumio, nacido a 
princípios do século Vl, xa que "do seu 
puño e letra sairon traducións, poemas 
e tratados mora is".• 

O derradeiro libro de 
Xosé Filgueira 
Val verde 
Noveno Adral é o ultimo libro que -
ideou o que foi presidente do Consello 
da Cultura ate a sua morte, Xosé 
Filgueira Val verde. Neste ensaio, 
publicado por Edicios dos C¡:istro, 
recolle as suas leccións e conferéncias. 
A variedade temática caracteriza este 
libro que inclue desde escritos sobre a 

. lfügua no reinado de Alfonso X, da 
Xeración Nós, de LuisSeoane are a 
Coral Polifónic~ de Pontevedra. • 

-<) 
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Notas sobre 
o cinema italiano 

No pasamento 
de Mastroianni 
Pola sua indubidábel vocación re, 
alista, pola sua enorme capacida, 
de para diversificar a produción, 
tocando todos os xéneros e te, 
mas, e pqla sua contínua inven, 
ción estillstica e visual, a máis do 
seu longo catálogo de cineastas 
imprescindíbeis, o cinema italia, 
no ten sido considerado tradicio, 
nalmente cqmo un dos mellares 
do mundo. Tanto é asi que foi ca
paz de centrar o interese de todos 
os historiadores en dous momen
tos claves da sua evolución: a ida, 
de de ouro do cinema mudo e a 
explosión do neorrealismo. Dous 
intres estes que situaron ao cine, 
ma trasalpino á vangarda da cine
matografia mundial. Sen dúbida, 

- ademais dos nomes próprios dos 
seus actores e actrices, dos seus 
guionistas e productores, ou do 
seu innegábel recoñecemento in
ternacional (múltiples recompen, 
sas en Festivais de todo o mundo) 
ou do prestíxio dos seus realiza, 
dores (De Sica, Visconti, An, 
tonioni, Rossellini, Pasolini, Fe
llini, Rossi, Bertolucci ... ) a extra, 
o rdinária proxección interna, 
cional do cinema italiano e o 
respeito que provocou na· crítica 
de todo o mundo, ven sustentada 
pola sua capacidade para ser éa, 
paz de asentarse nas süas pró, 
pri§LS raices e na vida social, 
politica e cultural do país. 

En realidade, desde as suas ori, 
xes até finais dos anos setenta, o 
cinema italiano afirmou un pro, 
ceso evolutivo , roáis de conti-· 
nuidade que de rUptura, unha 
continuidade que o talento dos -
seus artífices (todos os que con
forman o proceso criador dos fil
mes), onde afloraban non pqu, 
cos elementos de innovaciOn 
que nunca eran coartada para 
rachar coas .mices, contribuiron 
a erixir. Era, en suma, un cine, 
ma que se identificaba a si mes, 
mo e que era singularmente re
coñecíbel por todo~ os especta
dores, italianos ou non. 

A partir dos anos dez, as produ
cións 'italianas (unha vez qué 
descobriron a veta do cinema 
histórico) convertéronse nas 
m.áis apetecidas dos mercados 
mundiais. As produtoras de Mi, 
lan, Turin, Roma ou Nápoles 
abrían sucursais en New York e 
alguns magnates americanos 
(Georges Kleine) escomenzaron 
a conceder enormes anticipos aos 
productores italianos a costa dos 
hipotéticos pero seguros ingresos 
de taquilla. O cinema italiano 
mandaba na indústrÍa cinemato
gráfica de aqueles anos e produc
ciÓns como Qua Vadzs? (Guaz, 
zoni, 1912), Os derradeiros dÍas de 
Pompeia (Caserini,1913) e, sobre 
todo, Cabiria (Pastrone, 1914) 
lmpuxeron definitivamente a 
longametraxe como fórmula e. 
influiron enormememe nos cine
astas americanos (Griffith). As 
películas italianas copaban os 
mercados estadounidense, euro-
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Mastroionni e Sofia ~ren en Unha xornada ~rticula~. Abaixo Vittorio:Ga~man. 

peu, arxentino ou brasileiro. A 
guerra do 14 quebrou esta liña 
ascendente e, só será despois da 
Segunda Guerra Mundial e da 
eclostón do neorealismo, cando o 
cinema italianÓ valva a merecer 
a atención m~ndial. 

Nos anos cincuenta, e logo das 
obras mestras neorrealistas dos 
Rossellini, De Sica, De Santis, 
Visconti, ou Lattuada, xurdl.ra 
en ltália unha xeneración de re
alizadores e áctores de enorme 
talento que darán o relevo os 
nomes da década anterior. Cine
astas como Antonioni ou Felli, 
ni que debutan e se afirman 

-nesta década, marcarán todo o 
cinema italiano posterior. Fitas 
como Cronica dun amare , As 
amigas ou O grito de Antonioni 
ou O xeque blanco, As noites de 
Cabiria, A strcida, Os inutis ou Al
mas sen conciencia de Fellini, in, 
forman da poténcia dun cinema 
que é quen de producir 150 pelí, 
culas .anuais como média nesa 

· década dos cincuenta ·(a ESpaña 
de 1996 produciu 86). Eses, anos 
non son só os de Fellini ou An, 
tonioni, senón tamén doutros 
nomes de extraordinári~ impar, 
táncia que confirman a esplén, 
dida saude dun cinema que esta 
a oferecer, urbi ~t orbe, o cha
mado xénero da comedia á ita- · 
liana (como máis adiante, sen 
tanta calidade ofereceran o pe
plum ou o spaghetti-western). Son 
os anos de Rufufu de Monicelli, 
de Pan, amor e fantasia, de Co
mencini, de Pobres pero fermosos 
de D. Risi, de A ladrona, seu pai e 
o taxista de Blasetti ou de Domin, 
go de _Agosto de Luciano Ernmer. 

Os sesenta ~osan ao Visconti 
de O Gatopardo ou Rocco e seus 
irmans, ao Bertolucci de Antes da 
revolución ou La Cómmare secca, 

-· o Pasolini de Mamma Roma, ou 
Acattone, o Felhni de Otto e me
zo e A dolce vita, o Antonioni de 
Deserto vermello, A noite, O 
Eclipse o Rosi de Salvatore Giulia
no, o Ermanno Olmi de O tempo 
pechouse OL! O emprego, o Belloc, 
düo de As mans nos bolsillos, o 
Risi de A escapada e un longo 
etcétera cos Tavi ani, Ettore 
Scola, Ferreri (que retorna a Itá, 
lia logo do seu periplo hispáni
co), Petri, Zurlini, Vancini, os 
vellos Monicelli ou Comencini. 

Era un cinema italiano que até 
finais dos anos setenta oferecia a 
todo o mundo un enorme res, 
plandor cultural asentado nas 
suas raíces e fondamente integra, 
do na vida do país, un cinema 
que forzaba unha ollada crítica e 
nada·-compracente coa realidade 
social e política e que participaba 
activamenmte e de xeito autóno, 
mo cos outros medios intelec
tuais e artisticos para intentar 

! delimitar as contradidóns dunha 
sociedade que, con grandes esfor
zos, tentaba de1buscar o seu equi, 
líbrio. Un cinema, en definitiva, 
independente e maduro que 
transmitía unha imaxe de singu, 
larida de visual e estilística e ao 
tempo de argumentos criativos, 
sólidos e sen dependéncia de 
modas alleas. 
O made in 
1 taly era unha 
certeza in, 
cuestionábel. 

Pero ese cine
ma autóno, 
mo, singular, 
identificábel, 
libre e inde, 
pendente non 
poderla ter si, 
do o mesmo 
sen as facia, 
nas dos seus 
actores e ac
trices. Os ve, 
llos e egréxios 
nome de an, 
tes da Segun-
da Guerra 
Mundial ain, 

Mastroianni 
ven 
representar 
coa sua 
desaparición 
a acta de 
defunción 
dunha 
cinema to .. 
grafia, 
outrora 
espléndida e 
fecunda 

da continuaban en activo e eles 
foran os que sedimentaron e a 
sorte única e especial de xénero 
que deu en chamarse comédia á 
italiana, aquela forrma tan elabo
rada de comédia de costumes on
de o equilíbrio de burla e de serie, 
dade baseábase nunha sutil dis
posición que facia conviver o hu, 
mor máis eficaz co compromiso 
político máis radical. Eran unha 
longa galena de actores que xur, 
diron ao cine nos anos trinta (no 
fascismo pleno) e que proceden
tes do teatro dialectal aportaron á 
cinematografia italiana grandes 
mestres para as xeneracións pos
teriores. Rafaele Viviani, Eduardo 
e Peppino de Filippo, T otó -o 
máis célebre de todos-, Aldo 
Fabrizi, Renato Rascel, Gilberto 
Govi, Ginno Cervi, acompaña, 
ron a outros como Arnadeo Naz
zari, Massimo Girotti ou Ro sano 
Brazzi. 

Pero, sen dúbida , e moi por riba 
dos seus antecesore , pero seguin, 
do a fecunda tradición inagurada 
por eles, os anos cincuenta repre, 
sentaron a irrupción dun cuarte, 
to de actores excepcional cos 
que o xénero se consolidou e ato, 
pou o seu auténtico fundamento. 
Estoume a referir a Ugo Tognazzi, 
Nino Manfredi, Alberto Sordi e 
Vittorio Gassman. Sen os seus 
rostros o cine italiano non chega
ri a a acadar a capacidade de 
enorme identificación popular 
que conseguiu naqueles anos. 
Sempre a rnédio camiño entre o 
drama e a traxédia, entre a burla 
e a crítica social máis demoledo
·ra, os personaxes aos que deron 
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vida este cuarteto xenial (crea, 
dos polas plumas de guionistas 
como Amidei, Sonego, Macari e 
Scola ou Age e Scarpelli) servi, 
ron de catarsis colectiva a moitas 
xeneracións que vian neles aos 
seus alter egos anguriados sempre 
ao borde da desesperación, pero 
sempre vivos. Gabrieli Ferzetti 
ou Franco Fabrizzi ou Walter 
Chiari , outros notábeis come, 
diantes, eran os segundos espadas 
desta xeneración de actores ex
cepcional que quintaesenciaba 
como ninguén a auténtica forza 
do cinema italiano e que eran 
capaces, Manfredi e Sordi, Tog, 
nazzi ou Gassman (non importa 
moito a orde) de facer que cal
quer espectador do mundo soube, 
e que o cine italiano eran ele . 

Canta xeneración de aficiona, 
do ao cine sabian d memória 
os nomes dos actores italiano de 
entón?; canto actor s italianos 
omos capace de nomcar agora? 

O derradeiro xa morrcu. hama, 
ba e Marcelo Mastroianni. 

Mastroianni 

Chegado mái tarde á glória da 
cómedia do ano cincu nta, dal
gun xeito disminuido palas facia, 
nas dos carro magnífico , Ma -
troianni, o quinto nome de ouro 
do cinema italiano de despois do 
neorrealismo, ven repre entar coa 
sua desaparición a acta de defun, 
ción dunha cinematografia, ou
trora espléndida e fecunda e ago
ra absolutamente fagocitada polo 
cinema dominante, polo cinema 
globalizador e esteril de discurso 
unívoco e inócuo, de repre enta, 
ción visual plana e de consumo 
que encarna a escala planetária o 
cinema norteamericano. Unha 
cinematografia que coma a italia, 
na tiña tan podero ísima infrae , 
trutura industrial que era capaz 
de producir mai de 200 películ 
por ano ata 1976 e que agora, a 

• pesares dos e n rz de nov ci, 
nea ta de talento como Nani 
Moretti, Gianni Ameli , Giu ep
pe Bertolucci, Marco T uli i r; 
dan, Maurizi Nichetti ou Giu, 
seppe T ornatore, e ta a trav ar, 
pola p ición de d mfnio ol ; 
nial que bre ela c m br u, 
tras cinematografía, x re a in; 
dústria cinemat gráfica america
na, unha fonda cri e productiva 
de olución impo íbci 

O pasamento de Ma troianni, 
ven a ter así a categoria de fm
bolo pois ven a morrcr con el 
todo un tipo de cine e unha ma, 
neira de entendelo que recoñe, 
ciamos todos. Actor felliniano 
por exceléncia e quen sen dúbi
da debe ao cineasta de Rimini 
(casualmente desaparecido un 
ano antes que el) os fundamen-
tos da sua glória déixanos dal, 
gun xeito orfos de autenticidade 
e verdade e deixanos tamén , 
ademais do seu gran traballo de 
actor (na miña opinión de me, 
nor trascendéncia que o dun 
Sordi, un Gassman ou un T og
nazzi), a sua pegada de home 
sinxelo, honesto e hwnano, e o 
seu antidivismo que os grandes 
actores que coma el representan 
a vida nunca deberian deixar de 
exercer. Arrivederci Marcelo. • 

CELSO X. LÓPEZ-PAZOS 
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oetNIÓN 

A PROBA DA PATERNIDADE 
Triste é o cantar que caneamos 

ROSALIA DE CASTRO 

O que vexo eu, sobre todo, nesta pol_émica tan 
cosmética que algúns están interesados en fornen, 
tar en base a cuestións intrascendentes e descalifi, 
cacións inxenuas, é a cantidade de pais (papás, en 
linguaxe familiar) que nos están a saír ós escrito, 

. res menores de 35 anos que, curiosamente, fomos 
chamados a acudir ó xa sonado Encontro de Es, 
critores Novos, non se sabe se con ánimo recon, 
ciliatorio ou educativo. Dicía eu que en base a 
cuestións intrascendentes, pois aquí nqn se están 
a poñer en cuestión propostas 
estéticas ou formas de concebir 
a literatura ou a arte en xeral 
senón a disputa de determina, 
dos espacios que algúns autoa, 
pocalípticos temen perder. De 
detenninadas e patéticas mani, 
festacións só se desprende o pa, 
vor que algúns escri tores sinten 
a q ue os novos os despracen 
sen recoñeceren a cada minuto 
e en cada a lento vita l o seu 
maxisterio e a pegada definit i, 
va e trascendente que a súa de, 
cisiva obra deixou no mancado 
corazón dos escritores novos. O 
que se está a ver é, claramente, 
un desexo irrefrenable a ser 
pai. A papá cáeselle a baba po, 
lo bebé. ¿E logo por que, se 
non, algúns se dan por aludidos 
cando Rafa Villar fa la de matar 
ó pai? Porque asumen a súa pa, 
temidade. O que, a verd ade, 
non deixa de ser presuntuoso. 
Sobre todo, porque na literatu, 
ra os novos son os que elixen 
os óvulos e os espermatozoides 
(¿que pasa con mamá, papis?) 
que prefiren. E por moito que 
algúns teimen en exacular de 
seguido, a semente marcha pü" 

lo rego adiante. Non e pense 
que agora o pre untuo o son 
eu, pois non estou a negar a 
importancia desees aspirantes a 
papás na no a literatura senón 
poñendo en tea de xufzo a súa 
patente d patemidade. Preci, 
amente, porque entre os no, 

v / cr adore / hai plurali, 
dade de tendencias e opcións. 
A lgún ben máis dunha tra
dición e utro d utr . E ta, 
mén o hai que non t ñen e, 
de. Pero en t o e o, todo /as 
elixen ó seu papás. E, curi <Y 

mente, moita ( algún ) pre-
firen mamá. 

FRAN ALONSO 

-.·.'r-. 

Finalmente, · se 0algil~n sJgú~ interesado en se.r pa, 
pá de npso, por .favor, .que vaia pedfüdo.a vez na 
Clínfoa~ Es.pecial" ,_. . · = 

E, como-epit.áfio para o meu propio artigo, 
gustaríame dicir que se algún día me saf, 

sen fillos -es, 
para P.apás Litera, ~ . " ., D 
tos. ·Te_t-em~~ que> . . .. · · . · 
somételos~á ·p~61'~ - -· .. - . e deteFminadas e patétic~s 
de ' 1),-:~:~~·rnid~de : · ' manifestacións s6 se desprende o pavor 
Na sa:}a -'.d~ _-esp~ra :~ . , · · . · . 
habera exempláres ·. que alguns escritores smten a que os novos 
de_ ~l _sentiinie.nto os despracen sen recoñeceren en cada alento 
tragico -de la t11da, . l . . . 
de don-Migttel de _ vita o seu max1steno e 
·Unamurn?. . a pegada definitiva e trascendente" 

ACCION 
EN ·GA11CIA 

. pero que non
ogallá me ma, 
ten antes de 
que me saia a 
próstata. Logo, 
a morte é moito 
máis amarga . • 

FRAN AWNSO 

é escritor 

BOLSAS DE ESTUDIOS 
MÁIS DE 11 O MILLÓNS PARA FILLOS DE EMIGRANTES GALEG9 S Por utra banda, s 15 anos que 

no separan a min, que teño 33, 
e outros compañeiros/as da mi, 
ña idade, da escritora máis no, 
va que participou no congreso, 
que tiña 18, son s6 unha cues, 
t ión de centímetros en relación 
ós anos luz que nos afastan dou, 
tros escritores etiquetados nou, 
tras xeracións, tanto no caso de 
que os anos reais que nos dis, 
rancian sexan máis como no 
caso de que sexan menos, pois a 
.vellez, sobre todo na vida, pero 
en particular tamén na literatu, 
ra, non é unha cuestión de anos 
senón de actitudes, comporta, 
meneos e ideas. Por iso, certa 
Literatura de Aeroporto que es, 
tá de Moda escribir nalgúns 
xomais, nunca conseguirá into, 
xicar máis que a quen a fai. E, 
por suposto qu,e a literatura non 
é agresiva. T ampouco a vida o 
é nin pode chegar á violencia. 
Faltaría. máis. 

Un ano máis, a través da nosa Fundación Pedro Barrié de la 
Maza, concedérense bolsas de estudios a 25 mozos, fillos de . 
emigrantes galegos, para que cursen os seus estudios universitarios 
en Centros. dependentes das Universidades de Santiago, A Coruña 
e Vigo. 

por máis de 11 O millóns de pesetas. 

Unha importante. actuación no campo da Educación, traballando 
día a día para que c~da xeración acode un pouco máis. 

Unha decidida ·acción en Galicia da que tódolos galegos somos 
beneficiarios. 

.. 

e • 

. Un intenso labor, curso tras curso, que xerou 375 bolsas de estudios 

r:-:1 a.:. 
Banco Pastor 

J&CCION IN G.ll"Cl.ll 

., 

, I 
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Durante moito tempo todos os 
sabios consideraron que a raiña 
das abellas era un rei. As abe
llas, dicían ramén os homes sa
bios, non tiñan vida sexual e 
por iso os moralistas relixio?OS 
púñanas como exemplo de cas
tidade fronte ás eguas que eran 
todas unhas pericas. 

• Ulo e cómo nacían as abe-

6 llas? Po is os homes sabios 
construiron unha ficción 

para que lle cadrara o canto. As 
abellas nacían das vísceras dos 
to uros ou dos bois . · E desde 
Aristóteles deica hai ben pouco 
mantívose esa invención como · 
unha certeza. Ata que os ento
mó logos descobriron que o rei 
era, en realidade, unha raiña, 
normalmente regordiña e sale
rosa. Aínda hoxe seguimos cha- . 
mando reí da selva ao parvo 

Cando o mundo era un ermo 
fríe e inanimado, un montón de 
materia sen forma nin d.efini
ción, unha especie de magma 
inactiva -contan os gregos clási
cos-, del xurdiu un ser primixe
nio con carpo de muller, fermo
sa e sensual á que se coñece co 
nome de Eurínome. 

A

encantadora deusa sentiu 
nas carnes re.cén formadas 
a frialdade daquel. desa

cougante mundo no que só ela 
tiña vida, e entón, para m_atar a 
friaxe, oúxose a baifar sobre 
aquel c;os e da súa danza bro~ 
tou a primeira calor do univer
so, e dos seus xiros, en volup
tuosas voltas que se alongaban 
por todo o espacio, xeraba de
trás de si unha airexa qu~ se 
arremuiñaba en cada paso e ía 
separando as augas e as terras 
por cada lugar polo que a deusa 
pasaba. Era aquel un vento de 
poderosa capacidade fecundan
te, que ~o enrolarse nas súas 
mans, moldeouse ata darlle for
ma á serpe Ofión, un enorme 
becho que quedou cativado po
lo marabilloso, excitante e sen
sual baile de Eurínome, o que 
non tardou en provocar no ofi
dio a lascivia e un incontido 
desexo sexual que o levou a 
unirse ·a ela en poder.oso abrazo. 
E así apertados, bañados polo , 
fertilizante vento do Norte (o 
mesmo do que aquí en Galicia 
se coma que é capaz de fecun
dar ás eguas do monte sen ne
ces id ade de macho), a deusa 
quedou preñada dun "Ovo 
Universal". 

Neste Ovo, como. quen non 
. quere a causa, enroscouse 

Ofión con sete voltas, co
mo sete serfan lago os planetas 
e máis tarde os pecados capitais; 
e coa calor de.sa5 sete ataduras o 
Ovo chocou e co tempo saíron 
del todos os astros, a terra, os rí
qs e as árbores. 

Gorilas na néboa 
inútil e preguiceiro do lean, 
mentra~ a leona impón a lei e 
sostén á familia. Os homes sem
pre trasladaro"n as súas obse
sións á vida dos animais. Fixe
mos deles un pandeiro simbóli
co, como ven de estudiar, nun 
dos mellares tratados posible
mente feítos no mundo, o gale
ga Xosé Ramón Mariño Ferro 
no recentísimo La simbología 
animal (Editorial Encuentros, 
1996). 

John Ford dicia que para ga
rantir a atención do espec
tador no cine o mellar era 

meter un cabalo no comezo da 
película. Unha das causas máis 
sorprendentes dos tempos me
canizados, informatizados e vir
tuais nos que vivimos é, parado
xicamente, o feitizo que esper
tan os animais de toda a vida. 

Hai máis cans e gatos en París 
que en t:odG o campo francés . 
Eses cans, eses gatos, e máis os 
seus danos miran xuntos, en
guedellados na saliña de estar, 
os documentais televisivos so
b~e animais salvaxes. Se tivéra
mos que buscar unha metáfora 
da condición humana contem
poránea, ese universal descolo
camen to ou desestar, eu diría 
que somos gorilas na néboa. 

M entras se destruen os seus 
hábitats, miramos o~ ani
mais con máis interese e 

cuiiosidade que nunca. No apo
·xeo do positivismo, da fe cega 
no progreso imparable, eran os 
inventos os que abra'iaban ao 
mundo. A ciencia foi a maxia 
da modemidade. Nun plisplás, 
nacía a luz, o teléfono, o auto
móbil, o avión ou a televisión. 

.·A Rosácea 

Pero sucedeu que Ofión, nun 
acto de vaidade, quixo erixirse 
como o ·creador do universo, e 
por iso discutiu con Eurínome, 
sobre quen era o verdadeiro 
amo do mundo, se ela que pariu 
o ovo ou el que o chocou. Tal 
foi a discusión, que a deusa, ca
breada, pisoulle a cabeza, arrin~ 
coulle os dentes e guindouno ás 
profundidades da terra, onde, 
desde aquela, aniñan as rnalda-

des; e despojs, máis sosegada, a 
muller acabou de crear o resto 
do universo e ó home. 

. Acostumado a que todo te
ñ~ unha razón de ser, por 
moi fantástica que pareza, 

o Aninovo préstase para re
considerar as · moi tas teorías 
que hai sobre a creación do 
rriundo, e ao lembralas darlle 
valor a ese símbolo tan naso 

_MANUEL RIVAS 

Creo que todo isto rematou coa 
bomba atómica . O Fran.ken
teins real, o contrario, do da pe
lícula, non tiña corazón. 

A

gora empeza a haber nenas 
que cando ven un formi
gueiro tiran a game boy ao 

lixo e que cambiarían o coche 
do pai pota· visión dunha balea 
no mar e a colección de com, 
pac disks por montár nun burro. 
Son nenas que saben xa que as 
formigas tamén enterran aos 
seu morros, con velorios e todo. 
.E que as bubelas novas coidan e 
alimentan ás máis vellas, u an
do o niñn como unha re iden
cia da terceira idade. Volvemo 
mirar aos animais para saber 
que non estamos ós. Ele em
pre estiveron aí. Pero nó , gori
las na néboa, ¿ónde carall e -
tamos?• 

FRANCISCO A. VIDAL 

que é a Rosácea, ese símbolo 
que a partir dun punto, como 
na teoría do "Big Bang" ou da 
Gi:ande Explosión o fai de de 
unha pequena bola de materia, 
expándese e amplíase en círcu
los que se cruzan e se multipli
can nunha orla que se estende 
en todas as direccións, levando 
a vida a todas as partes. 

Tamén se presta o Aninovo 
a romper un pouco co pa
sado e promertérnolas dou

tro xeito para o futuro, é como 
se despois da noite de San Sil
vestre saísemos a un mundo re
cén creado co desexo de que de 
súpeto todo volva a comezar 
con novos e máis claros agoi
ros, como se en cada prirheiro 
de xaneiro, amañecese a v lup
tuosa Eurínome incitándonos a 
ese vello costume de botar or
tes sobre mozos e mozas, sobre 
o tempo que vai facer ou agoi
rar os logros que se agardan pa
ra o ano que comeza; tal a 
crema de que cada 'un dos doce 
primeiros días é espello de co
mo van ser cada un dos doce 
meses do ano. 

A

Rosácea é, pois, como o 
baile de Eurínome, a dan
za da vida, a dos infinitos 

círculos que se cruzan, que se 
mesturan, que se proxectan en 
todas as direccións e en cons
tan te expansión na totalidade 
do espacio e do tempo, a fe
cunda e milagrosa danza que, 
cando pa're, parará o mundo, 
dei-xarán de fl uír os ríos e as · 
plantas non darán froito. Ela é 
a representación do movemen
to continuo de todas as forzas 
do universo, pero tamén é o 
símbolo da prosperidade; e así, 
neste hórreo da mariña lucen
se, a Rosácea represente esa 
fertili.dade, o punto que se 
multiplica eternamente, o gran 

. e a semente que se reproduce 
ano tras ano.• 

ANOSA TERRA 

.Dario Xohán 
Cabaha 

'É imposíbel atapar 
bibliografia da História 
Política de Galiza' 

Que está a ler? 

Estou relendo duas novela de E\:a 
de Queirós: A cidad.e e as serras e A 
ilustre casa de Ramire . Ademáis, 
estou repasando texto o1to , ne -
te ca o o de Portugaliae Monumen
ta Historica, a colección que per
mite estudar a Galiza ul nos écu
lo IX, X e XI. 

Que recomenda ler? 

Creo que é moi recomendábel o li
bro de An elmo López Carreira, 
San Martiño de Dumio (Edicións 
do Cumio). Por outra parte, hai 
unha novela que, ao meu enten
der, debía ler toda a xente que é 
Bretaña , Esmeraldina, de Xo é Lui 
Méndez Ferrin e unha das mellares 
novelas galegas. 

Fáleme do seu último libro Morte 
de Rei. 

É unha novela histórica que conta 
a vida d rei on Garcia d ·de a 
perspectiva da ua morte. É dicir, 
na sua última noit , relata a un 
amigo que o vai vi itar á pri i n a 
sua vida de de a infancia ar a d -
rrotas. T ráta dunha n v la l ng 
e moi densa en certo aspect s. 
Co toum deu axuda e creb la 
porque todo o traball era moi la
bori o. O mái difícil é estudar a 
época do reinad de n Garcia 
porque non s atopa nadad His
tória Política de Galiza. O u rei
nado foi un momento de infl xión 
na hi tória, unha etapa crucial e, 
sen embargo, non hai bibliografía. 

Hai quen di que a novela longa 
está acabada como xénero. 

É necesário que existan novelas de 
l~O páxinas e de 400; tamén é ver
dade que se precisan máis de catro 
horas para estas últimas, pero ain
da hai moita xente que ten 
paciéncia de abondo. Moitos dos 
que din que a novela Longa está 

i1 marta enténdenna exclusivamente 
como un xénero burgues do século 
pasado. Houbo novela antes, o 
exemplo de· Homero oll o material 
da Bretaña, e haina despois. • 

Poeta e Narrador. Roás, (Terra Cha) (1952). 

Obras máis importantes: Verbas a un irmao; 

Romanceim da Terra Cha, Os cam/JOs da fame, 
A fraga amurallada, Cinco lendas, Canta de cerca 
a morte , Gfllván en Saor, Fotunmo de Trasmun
di, Vidas senlleiras e O cerno na Torre. 



No Centro 
Multi· 

funcional do 
CARBAWÑO 
pódese ollar 
unha mostra 

de arte 
contemporá· 

nea 
española. 

Na 
ilustración 

Mapa de 
carne de 

Miquel 
Barceló 

Na sala 
Clérigos de 

LUGO 
mostran 

un ha 
colección de 

grandes 
artistas 

galegas e 
tamén do 

resto do 
Estado. Na 
ilustración, 

• PÁXINAS COORDENADAS POR IAGO LUCA • 

O Trinque · 
Compostela memória gráfica 

A histórica capital galega 
ven de recebir un merecido 
prémio: a publicación de 
Compostela, memória gráfica. 
Obra editada por Ara Solis e 

preparada por Xosé Lois 
Cabo Vilaverde e Pablo 
Costa Buxán. Unha edición, 
tinxida de evocacións, á que 
paga a pena acceder. t 
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O Barco 
• EXPOSICIÓNS 

] .]. FRADUA 

O pintor basco expón os 
seus 6leos expresionisras na 
Casa da Cultura até o 4 de 
Xaneiro . Abre de Luns a 
Venre de L9 a 21 h, Sába
dos de 11 a 13 h. 

•MÚSICA 

X. MANUEL BUDIÑO 

Co seu grupo para rocar 
música tradicional, o Ven
res 3 na Ca a da Cultura. 

O Carballiño 
• EXPOSICIÓNS 

DE PICASSO A BARCELO 

Até o 12 de Xaneiro no 
Centro Multifuncional ex
poñen ista mostra que fa¡ 
un percorrido por vários ar
tistas gráficos contemporá
neo do Estado español. 

Cee 
• EXPOSICIÓNS 

PIÑE!RO TRABA 

Até o 7 Je Xaneiro na an· 
ttga e cola de .nena da 
Xunqut'ira, xpón o pintor 
local Xe u Piñeiro Traba. 
Un tnrnl de 50 pmtura no 
t1lco e 10 de UX) que e 
poJen v1s1tar <l 20 a 22 h. 

A Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

!E BRÜ KE 

Kio ko Alfon o expón, 
até o 26 de Xaneirn, e hra 
<lo · pintorc cxprc ioni tas 

alemáns do grupo Die brüc
ke (A ponte) . Emil Nolde, 
Karl Schmidt-Rottluff, 
Erich Heckel e o máis co
ñec ido Ludwing Kichner 
aparecen na mostra. Os ca
rro fundaran o grupo en 
l 90S, que durou até L 913 
definíndose con cadros adi
cados a anguria social. 

GRAVADO BARROCO 

A Fundación Pedro Barrié 
abriu unha mostra que titula 
Arce e devoción. A es tampa 
relixiosa no gravado barroco da 
Galiza. Xunta pezas de gran
de beleza feítas polos presti
xiosos gravadores composte
láns do século XV III , que 
normalmente gardan arqui
vo históricos, universitários 
e relixiosos, e algunha colec
ción panicular. 

ÜUTOF PRINT 

Un percorrido polo grava
do británico desde 1946 a 
1976. Pódese visitar aré o 
6 de Xaneiro na Funda
ción Barrié. 

MODEU MO NA VAL 

A Estación MarítLma ofe
rece até o 8 de Xaneiro, as 
maquetas apresentadas ao 
primeiro cename de Mode
l is mo Naval. Case 200 
obras que van da doma ao 
submariño nuclear. 

•MÚSICA 

SINFONICA DE G ALIZA 

O 4 de Xaneiro ás 20,30 no 
Pazo de Congresos, dirixe 
Gunter Neuhold coa pia
ni ta Emrna Schrnidt, so
bre un programa de Verdi, 

Chaikovski, Bizet , Liszt e 
Gershwin. 

CuARTETO DE . 
METAIS DA CORUÑA 

O Martes 7 ás 20,30 no Te
atro Rosalia Castro, inter
pretan obra de Bach, Dan
drieu, Schumann e Graser. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

fERROLANS 

A galeria Sargadelos acolle 
até o 12 de Xaneiro a mos
tra Ferroláru que acompaña 
o libro do mesmo nome de 
Guillermo Llorca Freire, 
que xa tivo apresentación o 
1 7 de Decembro na mesma 
sala. Abre de Luns a Sába
do de 11 a 2 e de 17 a 22. 
Domingos de 12,30 a 2,30. 

•MÚSICA 

BoT AFUME R OCK 

O Con cello patroc ina o 
Botafume Rock, que cele
bran o 3 de Xaneiro en 
Punta Amela con Here
deiros da Crus, Los Sua
ves e Barrock. 

Foz 
• EXPOSICIÓNS 

Nos ANOS 50 

A Asociac ión de Comer
ciantes Acia, anella unha 
mostra de fotos de Foz nos 
anos SO. Pódese visitar até 
o dia 7 de Xaneiro no res
taurante Xoyma. 

Carteleira C.X.LÓPEZ-PAZOS 

W_AO CRUZAR O LIMITE. Amená intri-
ga protagonizada por dous bos actores: o 

veterano Gene Ackman e o inglés de moda 
Hugh Grant. A narración está sempre no límite 
do tópico, pero non chega a cruzalo. 

,tóli.co os vai protexer. Dureza comida, envolta en 
celofán comercial. 

tr?f'. EMMA. Filme inglés de época. Unha 
moza herdeira adicase a facer de Celestina 

eñtre as suas amistades, pero fracasa. Final feliz. 
~A VERDADE SOBRE CANS E GA-

TOS. Duas mulleres, unha alta, loira, es
pectacular e_ atolondrada e outta baixa gordifia, 
intelixente e moi interesante deciden poñer a pro
ba a un home, para ver de cal das duas se enamora. 

~ TRAINSPOTTlNG. As peripécias de 
cinco mozos escoceses aditos á hemina. 

Humor, cinismo crítico e uns toques surrealistas. 

IElf'i SLEEPERS. Catro rapaces dun bairro po
bre de Nova lorque, cometen un delito e 

son internados nun reformatório. Alf serán viola
dos polos gardas, repetidas veces. Só un crego ca-

lfiif' BEA TIFUL GIRLS. Guia para parellas 
con dúbidas sobre o matrimónio. Crítica 

dos varons que só pensan nas wp-model e lou
banza das mulleres nonnais, con excepción das 
adúlteras.• 

Lalin 
•MÚSICA 

STRAUSS SINFONIETA 

Valses, marchas e polcas, o 
Sábado 4 ás 20,30 no audi
tório. 

Lug_o ___ _ 
• EXPOSICIÓNS 

ÜBRA GRAFICA E 
DE PEQUEN O FORMA TO 

Na sala Clérigos, póde e vi
sitar a mostra de obra gráfica 
e de pequeno formato de 
graneles artistas galegos e do 
resto do Estado. Entre os re
presentados están Palazuelo, 
Mompó, Chillida, Alberti, 
Miró, Tapies, Grau, Gordi-

!lo, Barceló, Sicilia, Cristino 
Mallo, Colmeiro, Grandio, 
Castillo, Laxeiro e Muñoz. 

AGASALLOS 00 NADAL 

O Centro de Artesania e 
Deseño abriu unha mostra 
con obxectos de madeira, 
azibeche, .cerámica, ou coiro. 

X. QUESADA BLANCO 

A Biblioteca Pública Pro
vincial expón obra do pin
tor ourensán. 

Mondariz 
• MESA REDONDA 

Ü MlllT ARÍSMO NAS 
RELACIONS NORTE,SUL 

O Colectivo de Obxecwres 

de Conciéncia de Mondariz 
organiza unha charla-coló
quio so bre militari smo e 
colonialismo o Venres 3 de 
Xaneiro ás 19,30 na Biblio
teca Pública. O acto canta 
coa presenza de Alberto 
Estévez de Amnistia Inter
nacional, Eládio Ferreira 
do Movimento de Obxección 
de Consciéncia e Vitória 
Iglesias do Comité de So
lidariedade con América La
tina. As custións funda
mentais do colóquio apon
tan á razón· de ser do mili
tarismo tras a ca ída do Mu
ro de Berlin, ao papel do 
Estado español na OTAN, 
e á venda de armamento 
aos países do 3-º mundo. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

A MEMORIA DUN SOÑO 

Até o 12 de Xaneiro no 
Museu Municir.al, con obra 
de autores tan distintos co
mo Maria Blanchard, Is
mael de la Senra, Pablo Pi
cas so, J oan Miró, Jorge 
Castillo ou Tapies. Xunta 
67 obras de S3 artistas que 
van-dos anos SO até os 90. 

U N ANONOSUL 

O pintor catalán Ramiro 
Fernández Saus amasa a sé
rie Un ano no Sul con inspi
ración no rococó e o simbo
lismo románt ico. Até o 25 
de Xaneiro na sala Marisa 
Marimón, de Luns a Venres 
de 12 a 14 e de 18 a 21 h. 

Somos coñecidos na Galiza inteira, pola nosa especialización en libros galegos e portugueses 

Praza do Libro, Telf. 26 63 77 A CORUÑA República de El Salvador 9, Telf. 56 58 12 SANTIAGO 
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PETOS, DE ANIMAS 

Unha escolma de petos de 
ánimas dos fundos de Caixa 
Ourense oc.upan a Aula de 
Cultura (Avda. de Ponteve~ 
dra, 9) até o 4 de Xaneiro. 

•MÚSICA 

ALFAMA 

O grupo portugués de mú
sica de fado que dirixe Ma· 
ria do Ceo Fernandes, 
apresenta o seu novo disco 
Cartas de amor. Alf ama é 
fado 9 Xoves 2 de Xaneiro 
no Liceu de Ourense. 

Pon tedeum.e 
•MÚSICA 

VITIMAS !)A GUERRA 

·o vindeiro Venres 3 de 
Xaneiro a partir das 22 h. 
na Alameda de Raxoi, e co 
gallo da segunda Xornada 
de Solidariedade que arte
lla a Asociación Fusquenlla, 
actuan os grupos roqueiros 
Bakgrouns e fo. vino veri· 
tas (Pontedeume), End 
(Fene) e The Big ~ottom 
Band e Busk Doctors (A 
Coruña). A xomada xa co
meza no serán na mesma 
alameda con xogos infan
tis, e complétase cunha re
collida de xoguetes e roupa 
durante todo o Nada!. 

Redondela 
•CINEMA 

SEDECINE'96 

A Il1 Semana de Cinema de 
Redondela, xa comezou o 
Sábado 28 coa proxección 
de Blue in the face de Way
ne Wang e Paul Auster. Os 
outros títulos escollidos in
cluen Four rooms (Xoves 
2) con catro directores 
Allison Anders, Alex 
Rockwell, Robert Rodrí· 
-guez e¡ Quentin Tarantino. 
Para o Venres 3 teñen pre
parada Tes is de Alejandro 

-

f;:onvocatórias 

TALLER KouNELUS 

Do 27 ao 31 de Xaneiro no Centro 
Galego de Arte Contemporánea, o ar
tista grego Jannis Kounellis, impartirá 
un obradoiro para 20 alunos. A matrí
cula val 5.000 pta. que se poden pagar 
até o 20 de Xaneiro no CGAC: Valle 
Incláfl s/n. 15704 Santiago de Com
postela. Kounellis apreséntase "contra 
o mundo .d~ Andy Warhol e dos epí
grafes de hoxe en dia. Quero restaurar 
o clima que os cubistas viviron. Estou 
contra a condición de paralización á 
que conduciu a posguerra; busco pola 
contra, nos fragmentos (emotivos e 
formais) a história esparexida ... ". Ac
tualmente o Museu Raiña Sofía de 
Madrid expón unha retrospectiva éla 
sua obra. Maior información no telf. 
(981) 54 66 OO. ' 

GAITA, ENCAIXE
1 

DE BOLILLOS, 
XADREZ E T APICERIA 

A Asociación Viciñal de Lavadores (Vi, 
go) abre o prazo de matrícula até o 8 
de Xaneiro, para os "cursos de gaita, en
caixe de bolillos e xadrez que duran até 
o mes de X uño. T amén-imparten un 
trimestral de tapiceria. Os interesados 
poden chamar ao (986 ) 37 96 18 de 

15,30 a 21,30 h. Ou pasar polo local da 
asociación na rua Ramón Nieto. 

CONCURSOS SOBRE A SIDA 

O Imán, grupo de autoapoio de sero
positivos e enfermos de SIDA de Vi
go, convoca o quinto concurso literá
rio e o terceiro concurso de poesia so
bre a SIDA. Están abertos a todos as 
persoas interesadas que envien os seus 
textos, de entre 3 e 6 fólios, entre 2 e 
6 para os poemas, a dobre espazo e por 
unha cara, antes do 8 de Xaneiro de-
1997. O orixinais han chegar baixo 
seudónimo e cunha pi ica cos dados 
persoais a: O Imán. Apartado de Co
rreos 8.301. 36080 Vigo. Tres prémios 
e unaccesit por categoria que van das 
50.000 ás 10.000 pta. Maior informa
ción na UAD Cedro: Pintor Colmei
ro, 9. Vigo. Teléfono (986) 48 27 50. 

ÜURENSE DE POESIA 

O C;ncello de Ourense convoca o seu 
XVII prémio de poesía, cunha dota
ción de 400.000 pta. O xuri lerá textos 
de máis de 600 versos escritos en gale
go ou portugués, se chegan antes do 
28 de Febreiro de 1997. Para máis in
formación pódese chamar á Concelle-

Almenábar, e para o Sába- ven falar dos cubistas no RICARD TERRÉ 
do 4 unha cita inevitábel Curso de lntrodución á Arte 

ria de Cultura no (988) 38 81 OO. 

NARRATIVA EROTICA 

O certame de narrativa erótica Máqui
na de vapor que convoca a AssociQfom
Revisca Eis xa chega a sua IV edición. 
Recollen relatos en galego-portugues en 
calquer das suas opcions gráficas, que 
traten do sexo. A organización reco
menda unha extensión de 3 a 10 fólios, 
direttas ao grao con pouca palla. Hai 
que remesar por triplicado sob seudóni
mo e cun envelope cos dados persoais, 
antes do 14 de Febreiro, diado San Va
lentin, a Associai¡:om-Revista Eis: Apar
tado 936 de Compostela. O prémio é de 
25.0QO pta. e pode ficar deserto. 

GUIONS PARA CURTAMETRAXES 

A Escala de lmaxe e Son convoca un 
concurso de curtametraxes para cele
brar os cen anos das primeiras proxcc
cións na Galiza. En 1897 César Mar
ques e Antonio Acebedo, percorren n 
Pontevedra, Tui, Vigo, Ferro!, Lugo e 
A Coruña para facer os primeiros pa e 
cinematográfico . Os guións, dun máxi
mo de 15 fólios, teñen liberdade de te
ma pero deben deixar lugar destacado 
ás vil~ que visitaron Marques e Acebe-

con Woody Allen, Pode- Contemporánea que ainda O Coléxio de Fonseca aco-
rosa Afrodita (Mighty reserva 5 charlas até o 4 de lle a mostra da Fundación 
Aphrodite)._ O Cine clube Xuño. A matrícula do cur- la'Caixa, sobre a obra do 
Claqueta organiza todos os so val 3.000 pta, pero os es- fotógrafo catalán Ricard 
pases ás 20,30 no Auditó- tudantes teñen entrada li- T erré. Pódese visitar até o 
rio Xosé Figueroa, que pa- bre. Maior información no 31 de Xaneiro, de Luns a 
trocinan o concello e a Fe- CGAC: Vall~ lnclán s/n. Venres de 10 a 14 h. e de 
deración de Cineclubes de Teléfono (981) 54 66 05. 17 a 20,30 h, Sábados de 
Galiza. A entrada para val 11 a 14 h. Para facer reser-
300 pta. O abono 800. • EXPOSICIÓNS vas de visitas escolares 

TALLER DE IDEAS 
chamar ao (981) 56 40 03. - (1851-1918), que residiu 

en Santiago. 

do. Cada participante pode remesar os 
que lle pete, por sextuplicado, baixo 
seudónimo e cos dados persoais en so
bre pecho, antes do 8 de Xaneiro de 
1997, ao Centro Gal ego de Artes da 
Imaxe: Durán Loriga, 10-balxo. 15003 
A Coruña. O xuri .prefire histórias de 
produción asequíbel que teñan lugar de 
dia. O prémio é de 100.000 pta. Máis 
detalles no CGAI: (981) 20 34 99. 

NARRACIONS BREVES 

O concello de Arteixo organiza a sest.a 
edición do certame de narracións bre
ves Manuel Murguia que leva un úni
co prémio de 400.000 pta. Poden 
concorrer todos os que o desexen 
cunha única obra (orixinal e cunha ex
ten ión entre o 15 e 30 fólios) de te
mática libre. O traballos apresentaran
se en remite, por cuadriplicado, meca
nografados a dobre e pazo por unha ó 
cara e baixo plica (título, lema, nomc, 
nderezo, teléfono e curricula). A en

trega ten que er ante do 1 de Marzo 
de 1997 no concello de Arteixo (T ra
ve ia de Arteixo. 15142 Arteixo), nun 
obre que indique: V ertame Manu 1 

Murguia de Narración Breve . M i r 
infonnación n teléfono: (981) 60 00 
09/60 12 00/60 00 54 .• 

MEDARDO Rosso 

A exposición 
de Medardo 
Rosso 
continua no 
CGAC de 
Santiago. 
La rieuse, 
muller 
sorrinte, 
cera 

Santiago 
O mexic¡rno José Luis Díaz 

• CONFERÉNCIAS Vega é autor da colección 

PICASSO, BRAQUE. ' 
de xoguetes que se pode vi-
sita~, até o 10 de Xaneirb 

ANALITICA DO COTIAN en Area Central. Díaz Vega 

O Martes 14 de Xaneir~ ás 
criou a mostra de 30 pezas 
en 1992 coa finalidade de 

20 h., o CGAC trae a Va· estimular a imaxinación dos 
leriano Bozal. O catedráti- ca ti vos. Todos os xoguetes 
co de História_ da Arte na están feítos con refugallos e 
Complutense de Madrid, materiais de desfeita. 

A QUEN COÑECES TI 

Unha viaxe abstracta polos 
lenzos de Berta Cáccamo 
na galeria Trinta. Até o 12 
ele Xaneiro. 

]OSÉ Mª FENOLLERA 

A Casa da Parra expón un 
pen.:orrido por 30 obras do 
pintor José María Fenollera 

AMÉRJCA PREHISPANA 

Unha escolma sobre 3.000 
anos de várias culturas ame-
ricanas. A América prehis-
pana abre no Auditório de 
Galiza, Museu do Povo Ga-
lego e lgrexa de San Domin-
gos de Bonaval, de Martes a 
Domingo de 12 a 20 h, até o 
28 de Febreiro. Luns pecha. 

O CGAC apresenca a pri
meira mosrra no Estado das 
esculturas de Eduardo Ros
so, considerado, xunto a 
Rodin, pai da escultura con
temporánea. Con mái de 
trinta de pezas que rentan 
amasar o estilo e seriedad.e 
dos seus proc.edimentos de 
criación polo que expofien 
várias ver ións das me ma 
obra. De Martes a Sábado 
de 11 a 20 h, e Doming e 
festivos de 11 a 14 h. 

•MÚSICA 

REAL FlLHARMONIA 
DE GALIZA 

O 5 de Xaneir ás 22 h. 
no Auditório d Galiza. 
Dirixe Maximino Zumala
ve, e tamén actua o barí
tono Juan Pons. 

SINFONI A DE GALIZA 

O Xoves 9 ás 21 h . no Au
ditório de Oaliza. Eldar 

Publicacións 

Ü CALENDARIO DE ESTIÑO 

Como todos os anos o Colectivo Pedagóxi
co Estiño, no que traballan docentes de 
coléxios rurais de Lugo e Ourense, edita 
un novo calendário. O alunado <lestes 
centros trabal1a na recuperación de offcios 
tradicionais que son o tema central do al
manaque. Ferreiro, zoqueiro, cesteira, tece
deira, afiador, paragüeiro, allardeiro, olei
ro, canteiro, curandeira, artesán gaiteiro, 
labrego e teitador son os ofícios represen
tados na silueta dunha fiandeira. O debu
xo tamén leva textos, o poema de Manuel 
Maria, O soñador, e un fragmento do Mó
nologo do vello traballador de Celso Emílio 
Ferreiro. Está á venda por 200 pta. na li- · 
brerias Biblos e Souto de Lugo, e no ende
rezo de Estiño: Avenida da Coruña, l ll
Y1. 27003 Lugo. Os cartos obtidos van pa
ra actividades extraescolares, a revista es
colar Miuzallas que se reparte de balde en
tre o alunado, e para a campaña do 0,7 en 
solidariedade co T erceiro mundo. • 
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Anúncio.s de balde 
• Ana Hortas Roldán, jovem inde
pendentista recluída ·num centro de 
orfos da Guardia Civil. Vítima da re
pressom familiar e a discrimina<;om 
da Conselharia de Família, onde se 
lhe negou ajvda, só palas suas ideias. 
Escréve-lhe expressando a tua solida
riedade . Ana Hartas Roldán, Marqués 
de Vallajo , El Juncarejo, Apartado 2. 
28340 Valdemoro. Madrid. 

• Defensores da cultura Portuga
laica. O Fotum de Amizade Galiza
Portugal distribuí gratuitamente o úl
timo número do seu boletim. Pede-o! 
David Araújo . Monte Cabanelas . 
4730 Vila Verde. Portugal. 

• Gostariame comprar o CD de Ne
gu Gorriak Gora Herria. Chamar ao 
(986) 65 62 11 a partir das 1 O da noi
te, e perguntar por Carlos Filio. 

• Vendo chalet de 2 andares e ga
raxe, con 2.520 m2 de terreo na Rias 
Baixas, ou cámbioo por un piso en 
Madrid, Valladolid ou Salamanca. Te
léfono (923) 26 76 57. 

bo, pandeiro, zanfoña ... non importa bre pletina, caixas acústicas de 100 
o e-stado ·de conservazón. -Perguntaf · · W~ Toao · en perfecto estado . Chamar - · · 
por Manolo no (981) 69 56 82. ao (986) 47 20 60, .ás tardes. 

• A Asociazón Cultural Obradoiro 
da História distribue de balde o trípti
co: Que é un dolmén? História da 
Peneda de Guntin ou Dólmen de 
Aiazo (Concello de Frades). Se de
sexas recibi -lo, escreve-nos. Obra
do¡ro da História. Apartado n2 42. 
15680-0rdes. 

- • Por xubilación, vendo proprieda
de agrária funcionando, con apare
llos de labranza, máquina segado
ra, motoserra, muiño eléctrico, hó
rreo, pallar, etc. Concello de Palas · 
de Rei (Lugo). Chamar a partires das 
20 h. aos teléfonos (982) 67 54 1 9 e 
18 31 98. 

• ·Oferécese autónomo, responsá
bel, preséncia agradábel e con co
che e local, experiéncia en vendas, 
posibilidade de viaxar pola província 
de Lugo , Norte da Coruña, e Occi
dente de Asturias. Razón no felf. 
(982) 33 17 00 a partir das 21 h .. 

• Gralha, Boletim Informativo nº 14. 
Agora com 8 páginas, mais notícias, e 
novas/as colaboradores/as. Entrevista 
a Árias Curto, Circo Normativo: a 
espectacular montagem do galego-es
pan hol , Nobel da Paz para Timor 
Leste, Banda Desenhada, cinema, o 
já classico Konstantino Graphia, etc. 
Recebe-o de grac;a, assina ou marre. 
Apartado 678. Ourense . 

• Lago sairám as matrículas "comuni
tárias", nas que Galiza nom existe . Co
la no teu carro o bonito distintivo do 
noso país: GZ. Pede o autocolante ao 
grupo Meendinho , Apartado 678, Ou
rense, a 100 pta/unidade, ou mais ba
rato: pacote de 20 autocolantes a 600 
pta! Acreditas? Pagamento en selos. 
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• Para alunos e profesores gale
gos. Tenho lista de jovens estudan
tes portugueses entre 15-20 anos 
que querem corresponder-se com 
alunas galegas de idade semelhante. 
Escrever a David Araújo. Monte Ca
banelas. 4730 Vila Verde . Portugal. 

•Grupo de amigos Ton Comics, se 
che interesa o mundo do comic, se 
queres mercar, vender, trocar comics 
ou calquer causa relacionada con 
eles, escrébenos e ponte en contacto 
con nós. Procura mandar unha lista 
do que queres. Ton Comics: Apartado 
de correos 271 . 15700 Compostela. 

• Para Museu Etnográfico de recente 
criazón , precisamos instrumentos 
de música tradicional: gaita, bom-

• A Assembleia da Mocidade Inde
pendentista distribue mendos termo
adesivos da bandeira de Galiza e 
da Sereia de Casteláo ("Antes 
Mort@s que escrav@s") para a rou
pa, se queredes receber este mate
rial enviade 270 e 360 pesetas res
peitivamente em selos de 30 a caixa 
dos correios 561 C.P. 36080 da Pon
te Vedra ou bem ingressade a mes
ma quantia na canta da Caixa da Ga
liza 2091 /0500/10/300087782 . 

• A Federación Galega de Espeo
loxia está a realizar un Catálogo de 
cavidades naturais e artificiais do 
Concello de Vigo. Polo que lle prega 
a todas as persoas que teñan coñe
cemento da existéncia de algunha 
cavidade en Vigo: cava, pozo, tunel , 
mina de auga, etc. faciliten o xeito de 
contacto Oll, a información no teléfono 
(986) 29 78 81. 

• Véndese equipa de música en 
módulos separados. Plato, ecuali
zador, sintonizador, amplificador, do-

• Neste Natal podes aterecer Aste
rix, Teo, ou muitos mais livros em ga
lego-portugues. Também um teclado 
informático no nosso idioma: pres
cinde dos teclados espanhóis . Vende 
Gralha. Apartado 678. Ourense. 

• Ex-garda civil represaliado polo 
exército fascista español por ter uti 
lizado a língua nacional própria, e 
por non decir que chove cando están 
a mexar por nós; apela a vasa so
lidariedade. Os interesados podedes 
dirixirvos ao teléfono (981) 75 76 78 
de Carbal lo, e perguntar por Ricardo 
Deus Viña; ou na conta de Caixa Ga
li za : 2091 .0023.14.3000015162 . • 

· i. Mercurio ·6. Transmisió-n das vibracións 
producidas polos corpos e percibidas polo 
ouvido 8. Diferencias moi pequenas 11. O 
mesmo que moi 14. Aliño, prebe 15. O lu
gar en que 17. Pasan o arado 18. O que 
vai antes do sete 19. Ganas de durmir 20. 
Ache, encontre, tope 22. Utilízase diante 
do nome dalgunhas monxas 23. Bota a se, 
mente no chan 25. Actividade do home 
que utilizando di versos materiais ten como 
fin a creación de algo fermbso 26. Vanlle 
de dentro pa ra fóra. 

Nebolsin toca o piano e 
Antoni Wit dirixe a or
qu e tra que interpretará 
música de Pereiro, Chopin 
e Lutoslavski. 

•TEATRO 

Ao LESTE DO GANTRY 

A Faccoria Teatro ultima o 
seu novo espectáculo Ao 
Leste do Gantry, que es
treará os dias 10, 13 e 14 
de Xaneiro na sala Galán. 

Sárria 
• FOTOGRAFIA 

GALIZA EN FOCO 

Até o 6 de Xaneiro na Vila 
Andrea (A Casa do Mar
qués). pódese visitar obra 
dos 39 fotoxornalistas es
colmados no certame Gali
za en foco do Clube de 
Prensa de Ferrol. Un total 
de 118 tomas entre as que 
se incluen as. dos fotógrafos 
locais Santy López e X. 

Marra . A organización da 
mostra depende da aso
ciación Monte Orfbio. 

Vig._o ___ _ 
•CINEMA 

A OUTRA AMÉRICA 

Someone else's America. 
(Grande Bretaña-Franza
Alemaña, 1995. 91' cor) 
O Xoves 2 de Xaneiro ás 
20,30 no cine Salesianos. 
A fita é do director sérvio 
Goran Paskaljevic e o pase 
é do Cine clube Lumiere . A 
entrada custa 400 pta. 

Ü ELEFANTE E 
A BICICLETA 

El elefante y la bicicleta. 
(Cuba 1995. 85' cor). Do 
cineasta cubano Juan Car
los Taboi, ca-director con 
Gutiérrez Aléa de Fresa e 
Chocolate e Guantanamera, 
ten lugar na illa La Fe en 
1925 cando un mozo leva o 
cinematógrafo por primeira 

vez. O Mércores 8 ás 20,30 
h. nos Salesianos, nun pase 
do C ine clube Lumiere. A 
entrada custa 400 pta. 

• EXPOSICIÓNS 

Aré o 2.3 de Xaneiro na ga
leria Ad- Hoc (Garcia Bar
bón, 71-1 º), expoñen no 
vas criazóns de Xurxo Oro 
Claro. 

MENCHU L AMAS 

A galeria Abel Lepina ex
pón vinte óleos sobre lenzo 
de Menchu Lama . 

RAIZES DO REALI MO 

U nha mo tra do realismo 
madrileño Clbs anos 30, na 
sa la do centro Caixavigo. 
Apresenta obra de_ Amalia 
Viva, Francisco López, Ju
lio López, Isabel Q.uirÍtani
lla ou Salvador Dali. Abre 
até o 12 de Xaneiro, de Luns 
a Venres de 18,30 a il,JÓ h, 
Sábados de 12 a l 4j O e de 
18,30 a 21,30 h, e E>omingos 
e feirados de 12 a 14.30 h. 

F'EIRA DE ARTES 
PLASTICAS -

A sala dos Peiraos (Praza 
da Constitución) e a Esta
ción dos Camiños de Ferro 
abriron a terceira Féira das 
Artes Plásticas na. que p4r
tic ipa n artistas 9e várias 
naciónalidades. 

• _MÚSICA 

ALFAMA 
¡ -

Música de fados JW 'grupo · 
portugués, o Sábado 4 ás 
22 30 no centro Caixavign. 

SON DE LA HABANA 

Salsa o Xoves 2 ás 12,30 da 
noite no Malecón. 

RONDALLA 
DE V ALADARES 

Sae o Sábado 4 ás 16 h. 

do Centro Cul tura l e Vi
ciñal de Va ladares e até 
as 20,30 que chegan á So
breira, pasarán polos ba i
rros do Portal e Seoanes. 
O Domingo 5 sae ás 11 do 
Freixo, e tira polo Corre 
ga L até T omé . O Lu ns 6 
volta da r un paseo pola 
Garrida , Go ndo mar, As 
Barrocas, o adro da pair
r óqui a e o C ampo d a. 
Gándara. 

•TEATRO 

A NOlTE DAS TRIBADES 

T eatro do Atlántico, despois 
da sua xira por Galiza, trae a 
adaptac ión da obra de Per 
Olov Enquist, A noite das 
Tn'bades, que dir ixe Xulio 
Lago. Os pases son o Venres 
10 ás 13,30, 16 e 20 h ; e o 
Sábado 11 ás-20,30. 
•VÍDEO . 

FESTlVAL ' 
lNTE~f).CIONAL ~-

Cunha eatrada mín.ima de 
500 pta. o Festiv.al de Ví; 
aeo_de.:Vigo ocupa a Casa 
das Artes . A 1.1ovidade- é a 
criación du~- prémio de 
300.000 pta, a mellar páxi
na WEB sobre. Vigo . . Unha 
mostra múltiple Deporte vir
tual e cibermania, que é .o 
cerne do festival, c.ompren
de os títulos Xogo en rede-e 
Cinema en 3D. Na mesma .. 
mostra apres~n.tafi unha sé
rie de propostas de deporte 
virtual. Tamén ao abeiro 
do festival oferecen \rideo
conferéncias de-criadores · 
de p;ogramas' virtuai~, ou · 
unha representación ·dun · 
plató de TV virtual. · 

Zas 
• EXPOSICIÓNS 

NENOS SAHARAUIS 

Nas es~ola de Agra Reg11ei
ro de Baio, pódese visitar 
unha mostra fotográfica de 
Xosé Garrido sobre os ne
nas saharauis. t 

VERTICAIS: 

2. Utiliza 3. Pequena cantidade dun liqui, 
do 4. Xuntas 5 . Que teñen pouca luz ou 
claridade 7. EnÚnas, mostras, pos á vista 9. 
Árbore moi alta-que produz unha madeira 
de cor negra 10. Que soa 12. Xúntate 13. 
Linguas 16. Agarda 21.0 que ten existen, 
cia r~al e ·individual 24. Posúe. -
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Unha dúcE'.3 de castelas galegos. 
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