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Un.sondeo confirma
o incremento do BNG
•• •
nas mun1c1pa1s
e
colócao·como primeira
forza en Pontevedra
Un inquérito encarregado polo
BNG á empresa Sondaxe, coloca a esta forza política na segunda posición segundo a preferéncia de voto directo amosada polos cidadáns. Dos dados
obtidos tírase que o PP obteria
o 29,5% dos votos frente ao
17,8% do BNG e o 17,5% do
PSdG-PSOE. Os nacionalistas
governarian en Pontevedra por
maioria cun 28,2% dos votos
frente ao 24,1% do PP e quedarían como segunda forza po1í ti ca no resto das cida<;Jes,
agás na Coruña, abrír-idose a
posibilidade de ter alcaldias nacionalistas através de governos
de coaiición. Canto á intención
de voto de cara ás eleicións
europeas, 0 Bloque obteria representación no Parlamento de
Estrasburgo con case que
333.000 votos.
(P~ 6)
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·A Declaración de Barcelona
reabre o debate das nacionalidades
As principais forzas nacionalistas de Euskadi, Cataluña e Galiza veñen de tomar a iniciativa presentando unha
proposta de reforma do Estado. A Declaración de Barcelona e o texto de trabal/o elaborado por CiU, PNV e BNG'
centrarán, sen dubida, o debate político dos próximos anos. En próximas reunións a celebrar en Bilbao e Santiago, os nacionalistas insistirán na necesidade dunha "nova cultura política" que non poña trabas ao debate nacional.

Xosé M. González Reboredo
Vítor Vaqueiro
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BNG, PNV eCiU dan un paso histórico na relación entre as tres nacións

.GÚIA DE FESTAS POPUIARES DE GAUCIA

Festas do ciclo anual, patronais,
laicas, romarías ...
Unha·guia completa e actualizada,
con máis. de 200 fotografi~s
a toda' cor, cadros informativos,
mapas e índices.

leltsin resucita aos zares como derradeiro e.ngado.
aos prestamistas ocidentais

Rolling Stones, un
espe(táculo previsíbel
que non defrauda,
•
nen emociona
Chegaron, tocaron e marcharon. O Sábado 18 de Xullo a
banda de rock and rol/ The Rolling Stones ofereceu no estádio vigués de Balaidos un espectáct:J lo no que non houbo
espazo ·pa~.a a improvisación e
no que todo tipo de aditamentos arrouparon a uns intérpretes de música popular cuxa
·média aproxímase aos sesenta anos. Contado, o veterano
grupo non enganou a ninguén
pero, iso si, a un prez o que
non se poden permitir todos os
petos: sete_mil pesetas cada ·
entrada.
- (Páx. 14)

Unha celebración necesária
Se desde 1964 o Diada Pátria era unha das poucas expresións políticas
que realizaba publicamente o nacionalismo galego, coa chegá.da da participación democrática (concellos, parlamentos, organizacións sociais e
sindicais, méios de comunicación ... ) esta data, símbolo da non renúncia as ideas, ("non renunciamos á Pátria Galega" era un dos berros
máis emblemáticos) non perdeu significado, nen valor político. É certo
que o nacionalismo ten unha xeira de dias e moitos máis instrumentos
para facerlle chegar a su!'l mensaxe á cidadania, para patentizar Q s~u
programa e as suas reclamacións, pero non é menos cerro q_ue a arela
·senlleira de soberanía nacional, a vontade de ser nó.s, de expresamos
como povo en todo 9 senso da palabra, non ten mellor marco que esta
celebración comuna todas as nacións q~e reivindican a sua soberanía.
Pero ao ascenso do nacionalismo non lle corresponde, no 25 de Xullo,
unha movilización que teña relación aritmética co crecente apoio
eleitoral. Esta falta de 'consonáncia entre os inquéritos .que sittian ao
BNG como segunda forza tamén nos concellos e as dificuldades para
superar os 20.000 manifestantes, ten que levar á reflexión, sobre todo
daqueles que prefiren ,a praia á Quintana dos Vivos por creer que xa todo está conseguido 0u que estas expresión'patrióticas xa non teñen lu. gar nunha so.ciedade que está a ponto de apostar maioritáriamente polo
nacionalismo.+
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BNG, CiU ePNV din que os que
deciden son os cidadáns "non ·Oclan
políticó que governa en Madrid"
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ordi Pujol, en calidade de anfiestar abertas a outras forzas podos seus direitos políticos. "Pretrión, reuniu arredor dunha . 'tendemos que as tres nacionali1íticas nacionalistas. lñaki Anaenorme mesa redonda, presididades históricas poñan as bases
sagasti, que coñece a fondo as
da por un mural de Tápies, ás
dun Estado plurinacional integrarelacións históricas entre as tres
delegacións de PNV, BNG e
do en Europa'', an·unciara nas
nacións (do que dá fe o seu libro
CiU: Beiras, García Negro, Arzahoras . prévias o deputado do
Castelao y Jos vascos) explicaba
llus, Rubalcaba, Esteve e SesBNG, e membro da delegación
que "só o feíto de que se celebre
milo, estiveron case duas horas
esta reunión xa ten unha grande
en Barc~lona, Xesus Vega, o
esmiuzando as
·
que ocasionou
importáncia".
consecuéncias
que xa antes de
que ese dia 17 xa
asinarse a declaPorén, o cúmio
se detxaban senración o número · nacionalista foi
tir sobre a Declacatro do . PSOE,
moito máis que
ración de BarceRamón Jáuregui,
unha formalidade
lona. A cordialisaltase aos meios
e plasmouse nun
dade do presiesixindo que o
denso documento
. dente catalán
no que se recoseu partid9 e o
amosouna diante
· PP desen unha
1len desenvoltas
dunha manchea
resposta conxunas principais afirde cámaras, "a
ta á iniciativa namacións globais
sorte de cabaleicionalista.
da Declaración
ria rusticana", code Barcelona na
mo dixo Beiras
A expectación
que as tres forzas
aos informadores
dos meios de conacionalistas se
gráficos, que ducomprometen a
municación desrante os d·ous
., pertada pola preestabelecer un
dias do cúmio ses é n c i a das pla"marco estábel e
guiron todos os
nas maiores das
permanente de
movementos das ·
relacións
que
tres forzas non foi
delegacións
defraudada. Beipermitan accións
ras aseguraba
conxuntas", algo
Era a primeira vez
.
·
que ninguén penque por outro la(Xosé
(Xav1er Arzallus) sara que era un- do non supón de
en sesenta anos
en qüe as tres
1 ha reunión só paentrada nengun
principais forzas
.
ra facerse unha
compromiso eleipolíticas nacionalistas de Galiza,
foto, senón o prólogo dunha sétoral cara Europa segundo aclaEuskadi e Cataluña sentaron
rie dé reunións con calendário firaron Pere Esteve, Xabier Arzanunha mesa para facer fronte
xo (Bilbao en Setembro e San11 us e Xosé Manuel Beiras na
comun ao reto de modificar o actiago en Oütubro) , que despqis
rolda de prensa conxunta após .
tual marco de recoñecemento
de pechado ese ciclo poderian
a sinatura da Declaración.

J

'H axe xa non.

.

valen aqüelas
machadas de
. Fraga de que
···sarcelona habia
que bombardeala
cada cincuenta
.anos. Debemos
traballar unidos e
de.se xeito as
COUSaS van mudar"

Relacións abertas
que van medrar
"É o momento de redistribuir a
soberanía_ Ternos a vontade de
entabezar a defensa das identidades como nova cultura política e tacemos un chamamento á
sociedade española para que entre nese diálogo
de futuro" , afirmou Pere Este ve, secretário xeral
de
Con vergencia, que
xunto ao vicepresidente do parlamento catalán,
Doménec Sesmilo (Unión Democrática} encabezaban a representación catalana_ Segundo Esteva o· feíto de
que este cíe.lo de
reunións se celebre agora, pasados vinte anos da
vixente Constitución, é porque se
M. Beiras) cumpriu un periodo "modernizouse o estado,
avanzouse no autogoverno, os
nacionalistas contribuimos na
governación,. m~dou a situación

'Os obxectivos
que planteamos ·
conseguiranse
pala forza das.
causas porque o
Estado español
non pode ser
impermeábel ao
que está
sucedé,ndo en
toda Europa"

Pasa á páxina seguinte

1 ,

~
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Ven da páxina anterior

surprendfan pota ua linguaxe arbórea.

no mundo e, sobretodo, a realidade europea". Avanzou que o
traballo iniciado em Barcleona
"non se vai sítuar no punto efímero das declaracións e contradeclaracións, senón no vieiro da
história".
Ese sentido histórico foi retomado por Xavier Arzallus "non somos de hoxe. Hai 75 anos os
nasos antepasados comezaron
a reunir as forzas de supervivéncia e hoxe damos té de que
fracasaron todos os intentos de
facernos desaparecer. Na nova
situación do mundo nós queremos seguir vivindo para seguir
sendo. Nós non somos naciona1istas impe~iais e por iso nos
unimos. Hoxe só é unha primeira comunicación e a sociedade
seguirá ouvindo falar de nós".
Beiras tamén abondou nesa interpretación do que se vivia coa
sinatura desta Declaración "os cidadáns galegas somos de natural acougados, irónicos e escépticos, pero enormemente tenaces
e sobretodo ·ternos un sentido
moi claro da dignidade que durante tempo nos foi pisoteada.
Estou seguro que esta Declaración e a estrutura que se pon en
marcha con ela supón unha nova
fase na nosa história contemporánea e abre unha xanela de esperanza na nosa cidadanía e na
do estado español a quen vai dirixida".

Amplas delegacións de PNV, BNG e CiU reuníronse en dua$ comisións para ultimar o texto de treballa e a Declaración de Bar. celona. Na foto da páxlna anterior Arzallus, Beiras e Esteve durante a recepción no Parlament. Nesta páxina Pilar García Negro
e Belras á safda da reynlón con Pujol.
·

mantos da Transición "a pergunta está respondida pola história.
Se na transición os políticos demócratas e antifascistas estaban daéordo todos en que a articulación do Estado español tiña
que ser un pacto federal, era só
unha moeda de cámbio?".

la foto de Castelao e Otero Ped rayo co presidente Maciá em
1933. O estilo máis tecnocrático, sempre cordial, dos anfitrións cataláns; a tensión dos
nacionalistas ·de Euskadi , cun

Arzallus· producindo titulares a
cada intervención, e o esquema
novo que representa nacionalismo galega, cun Beiras acosado polos xornalistas que agraáeci~n unha imaxe nova e se

o

Na rolda de prensa perguntábase palas posibilidades de que a
Declaración tivese futuro: "Co- .
.mo e cando non o sei, pero
conseguirase", asegurou rotundo Arzallus, "porque hoxe xa
non valen dquelas machadas
de Fraga de que Barcelona habia que bombardeala cada cincuenta anos. Debemos traballar
unidos e dese xeito as causas
van mudar". Esteve era máis
momo, "mal vai aquel nacionalista que non ten paciéncia. Cando negociamos bilateralmente
tratamos de ca.m biar as situacións, e agora ternos que ir a un- ha mudanza cultural profunda".
E Beiras apelando á vontade democrática, "por que non irnos
conseguilo pola persuasión? Hai
dez anos o BNG só tiña 70.000
votos, en Ol,ltubro tivemos
400.000, e os inquéritos din que
xa estamos nos 450.000. A quen
ternos que render contas, á cidadania ou a un clan político? O
povo non é imbécil, os .cidadáns
saben o qu~ queren e . ademais
son soberanos. Os obxectivos
que planteamos conseguirar:ise
pola forza das causas, porque o
Estado es·pañol non pode ser
impermeábel ao que esta sucedendo en toda Europa".•

Non vale
a forza

A posibilidade de
que as propostas
Os estilos das
e se admiten tres forzas polítinacionalistas teñan acollida no
ollábanse
leitu ras abertas cas
marco constitunos catro actos
cional foi tamén
visita. Na Fun-.
da Constitución, da
respondida. Para
dación Trias FarArzallus "o carácgas, onde se pupor que non se
ter plurinacional
liu a ponéncia fivan facer e
está aceitado no
nal traballada ducampo xurídico ,
rante meses; na
plantear unha
desde o momensede do Parlato en que se tala
ment, onde o prenova
cultura
das tres naciosidente da instituanalidades . Unción, Joan Rapolítica da
ha vez aceitado
ventós (PSC),
plurinacionalidad lembrou a comun
isto a sua potencialidade é moíto
andaina anti-frane do estado?"
máis forte do que
quista, "acórdaste
se considera ".
( Pere Esteve) Beiras dos nosos
Esteve tamén inencontros cando
si stiu "se se ado PSG?", ou na
miten leituras abertas, por que
entrevista con Pujol nun Palau
non se van facer?", e Be iras
da Generalitat, onde se un pelembrou os distintos posicionachaba os ollas podia ollar aque-

'S

.

O nacionalismo ten a iniciativa
Acudir a explicacións coxunturais, como veñen de facer
representantes do PP e do PSOE, para explicar o
sentido da reunión de Barcelona, obedece a un mal
disimulado intento de ocultar a trascendéncia do acorde.

A Declaración de Barcelona e o Texto de trabal/o .
elaborado polas tres organizacións nada ten que ver
cunha necesidade eleitoralista por parte de CiU ou
PNV ou cunha ánsia por sair na foto do BNG. O
obxectivo de ambos textos é presentar un proxecto de
reformulación do Estado, pero o que conseguen, en
phmeiro lugar, é elevar o rango da discusión. Até
agora o mapa presentado aos cidadáns era de dous
únicos nacionalismos, o basca e o catalán, marcados
polo .egoísmo permanentemente insatisfeito das
comunid~des ricas. Non é o caso de analizar aquí a
responsabilidade própria de PNV e CIU en que se
tivese aterecido esta imaxe. A sua doble linguaxe e os
seus pactos, esquecendo moitas veces o vector máis
nitidamente nacionalista estivo probabelmente tamén
na causa deste deterioro. O BNG, desde a sua
inexperiéncia de governo, pero tamén desrle a limpeza
e coeréncia da sua traxectória ven aportar a peza que
faltaba para que esta reedición do Pacto da Triple
Alianza (segundo denominación do antecedente de
1923) rompa o malfado dos últimos anos que empezou -

coa intromisión do exército na elaboración do artigo
segundo da Constitución do 78, seguiu coa loapización
do '23-F e tivo o seu ronsel na descalificación
mediática continuada dos nacionalismos no último
lustro. As tres nacionalidades históri.cas retoman a
iniciativa, erguén un proxecto común e devolven o
debate do "problema basco" e do "problema catalán"
aos seus termos adecuados, aos do problema
español, como se denominou, mesmo oficialmente e
pala historiografía castelanista, ésta cuestión desde
hai cen anos e até que en 1936 o exército decidiu
resolvela pola brava:
O pacto de agora, con antecedentes como dixemos en
1923 e tamén no Galeuska de 1933, non ignora as
diferéncias entre as organizacións que se reunen, por
outra parte óbvias, pero todas elas demostraron a
madurez necesária para colocar, por riba do seu perfil
partidário, o interese·das nacións que representan.
Cando desde o frente PP-PSOE se .responde que "as ·
minorías pretenden impoñerse á maioria", esquecen
precisamente que o alicerce fundamental da
Declaración de Barcelona é que está sustentada na
vontade de tres nacións ,que existen antes, e con
independéncia, da redación dun ou outro texto
constitucional. A lei só pode ser o resultado do

consenso das partes e· non a soga que una por razón
abrigada a todos os que é capaz de situar dentro. O
acordo ten por todo iso un carácter político, histórico,
non coxuntural, nen op0rtunista, e esa evidén~ia terá
que dar lugar necesariamente a algun tipo de proposta
altern~tiva ou de negociación por parte das demais
forzas políticas. A opinión pública sabe xa que o
nacionalismo ven de lanzar un envite, de maneira
democrática e argumentada e que só pode
sustentarse na vontade popular. As respostas .
desaboridas e intolerantes de alguns dirixentes ·
estatais non fan máis que mostrar o déficit
democrático que, na cuestión nacional, PNV, CiU e
- BNG están a denunciar.
Desde o ponto de vista do nacionalismo galega, o
encentro de Barcelona e os sucesivos enmárcanse
·r:iunha liña longamente ansiada. Non hai máis que ler o
texto de trabal/o das tres forzas e comprobar as
similitudes que presenta coas Bases constitucionais ·
para un pacto federal elaborado polo ·Consello de
Forzas Políticas Galegas no ínicio da transición.
Daque1a· a correlación de forzas non favoreceu a
Galiza. Esta é a ocasión precisamente de recup~rar o
tempo perdido e de situarse con voz própria no debate
político estatal.•
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Aprensa que se deitara talando dunha alianza par~ as europeas,.despertou·coa propo~ta dun Estado confeqeral

'

APP e·PSOE.quedoulle Vello·· o·discurso
en vintecatro horas
munidades egoistas, enfatizando a sua defensa dun proxecto
baseado en reivindicacións políticas democráticas . Por outra
parte, sen a concurréncia do
BNG, a proposta de reformar o
Estado a duas bandas non resultaria críbel. Para os nacionalistas galegos, que até agora
conseguiran unha parte significativa dos seus votos a partir da
sintonia co eleitorado que lle
proporcionaban as reivindicacións vinculadas aos distintos
sectores produtivos, a Declaración de Barcelona .permítelle insuflar unha boa dose de
conciéncia nacional entre a povoación, toda vez ademais que
a proposta de modificar a Constitución ou de constituir un estado confedera! chega da man de
duas forzas ben asentadas nas
suas respeitivas sociedades.

. . M.V.

Líderes de PP e PSOE respon- pe ron de contado .á pro posta
nacionalista, mostrando asi o
calad·o da Declaración de Barcelona, pero a sua dialéctica
non conseguiu apenas impactar na opinión pública. Quedou claro que o arsenal argumenta I das torzas estatais
non estaba ainda preparado
para a nova situación.
As primeiras reacións trataron
de restar tra$cendéncia política
á reunión. O ministro das administracións públicas Raxoi Brei
ofe"receu unha explicación coxuntural: CiU e PNV fan eleitoralismo. A contradición de Raxoi
radica en que co seu argumento
recoñece que a proposta nacionalista de dar pasos adiante
"vende" entre o eleitorado.
Desde o ponto de vista de Manuel Fraga, Galiza non ga~a nada da relación con Pujol. A vista
da sólidez da relación entre CiU,
PNV e BNG, o presidente da
Xunta decidiu mudar a sua estratéxia anterior. Hai que lembrar que durante unha anterior
visita de Beiras a Barcelona,
Manuel Fraga esforzárase en difundir a notícia do seu encontro
persoal con Pujol, o mesmo-dia,
nunha romería galega de Montjuich. Tamérí anteriores visitas
do secretário xeral de Convergencia, Pere Esteve, ou dalgun outro lider catalán a Santiago, para verse con responsábeis do BNG, foran "neutralizadas" desde o gabinete de comu-

As delegacións durante a recepción no Parlament Catalán.

nicación da Xunta coa insistente.
difusión da .notícia de que os. dirixentes cataláns viñan reunirse
preferentemente con l'=raga, outorgando rango político á sua visita protocolária ao presidente
·
da Xunta.

XAN CARBALLA

política de "safarí fotográfico".
Os socialistas eríxense así en
salvagardadores das eséncias
nacionalistas, o que chama a
atención despois de saberse a
semana pasada que a xestora
que actualmente rixe ao PSdeG
foi designada polo comité federal. madrileñó do partido.

Por parte do PSdG-PSOE, un
dos seus maximos responsá- _
beis, Emilio Pérez Touriño lem- · Réditos nacionalistas
broulle. aos nacionalistas que
Por outra parte, e a maiores dos
estaban a esquecer a defensa
dos intereses galegas. Outro direcoñecidos, os nacionalistas
congregados en Barcelona obri x ente deste partido, Antón
Lour9 sinalou que o BNG abanteñen réditos importantes. Par-a
CiU e PNV trátase da oportunidonou os seus "planteamentos
sérios e profundos", _por unha
dade de mitigar a sana de co-

LA VANGUARDIA
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. ...os nacionalistas reclaman
ma España confederal

CW, PNB i BNG fan front comú per
aconseguir un Estat plurinacional
Pr(.R.!?fCJt. ami!'t4r..Y

Por último, o a.cor.do de Barcelona non fai mención a nengun
xénero de concurréncia conxunta ás eleicións europeas. Entre
as bambinelas da reunión e na
própria prensa catalana (ver La
Vanguardja do 21 de Xullo) informábase do. nulo interese de
Pujol por concurrir aos mencionados comícios con galegas e
bascas. Pode servir de reflexión
para os que se precipitaron a tomar postura nun debate propiciado por certos meios de comunicación, no canto de fiarse
dos dados da realidade das próprias organizacións. E para os
meios de comunicación, sobre
todo galegas, que abanearon
longamente a polémica abre un
abismo de credibilidade. +
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Máis expectación nos meios cataláns que nos galegos
Xornais, rádios ª' tele11i'sións retras éadeas tamén as incluiron
accionaron con rapidez á imporno .sumário principal aÍnda que
táncia dos aco rd os entre as
coa inserción dunha resposta
principais forzas nacfonallistas,
precipitada do ministro Raxoi
sobre todo en Catailt..1ñ a e 110
que, atropelado pala realidade,
País Basco. A mesma tardeasegurou que non tiña sentido
noite do dia 16 de X ullo, T V3
facer frontes de partidos, que "a
abria o seu informativo coa siúnica fronte válida é dos demónatura como principál nova do
cra1as".
día, cun desplegue de declaracións dos participantes e por
Os xornais bascos e cataláns,
sobre a notícia da maternidade
pola sua banda déronlle duranborbónica que neutras emisoras - te dous días consecutivos o
eclipsou en parte a releváncia
punto principal de información
e o editorial. En La Vanguardia,
da notícia. Sen embarg.o as ou-

Declaramos que:
-Ao cabo de vinte anos de democrácia continua ainda sen resolver .
a articulación do Estado español
como plurinacional.
-Durante este periodo padecimos
unha falla de recoñecimento xurídico-pol ítico, e mesmo de asunción social e cultural das nosas
respeitivas realidades nacionais no
ámbito do Estado.
-Este recoñecimento, ademais de
xusto e democrático, resulta absolutamente necesário nunha Europa
en proceso de articulación económica e política e que , ademais,
aponta a meio prazo cara unha redistribución do poder político entre
as suas diversas instáncias e níveis. Unha Europa cuxa Unión debe basarse no respeito e a vertebración dos diversos pavos e culturas que abranxe.
-E éo, tamén, nun mundo cada vez
máis interdependente, sobre o que
pesa a ameaza da uniformización.
Por todo isa creemos que hai que
abrir unha nova xeira na cal se
produza pr parte do Estado e de
Europa o recoñecimento das nasas realidades nacionais e se obteña o poder político suficiente pa:
ra poder oferecer as nasas propias
respostas aos retos do século XXI.

E acordamos:
-Facer un chamamento á sociedade española para compartir e dialogar sobre unha nova cultura política acorde con esa comprensión do
Estado e promover unha concienciación colectiva que reforce a idea
da sua plurinacionalidade.

-Organizar de xeito sistemático o
intercambio de información , opi nión e colaboración entre as xen tes e sectores da cidadania activos
nos ámbitos intelectual, cultural,
educativo, profisional e empresarial, ca obxectivo de dialogar sobre
as nasas propostas e difundilas.
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Coa ollada posta no futuro e, ao
mesmo tempo, inspirándonos neutras iniciativas deste século (a Triple Alianza de 1923 ou a Galeuzca
de 1933), o Bloque Nacionalista
Gálego, o Partido Nacionalista Galega e Convergencia i Unio, reunidos en Barcelona,

-Oferecer a Europa e ao mundo as
nasas propostas na defensa da diversidade. Encabezar a política
das identidades , e da sua convi vencia positiva e criativa.
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Declaración
de Barcelona

baixo un título de "Os naciona~
listas reclaman unha España
confedera!'', o seu director Joan
Tapia admitia que "é positivo
que os nacionalistas queiran
estudar conxuntamente as suas
metas de autogoverno" e aseguraba que os reunidos -"son
tres bloques nacionalistas diferentes (... ) pefo decisivos, dous
deles con dilatada responsabilidade de governo" e consideraba que a: resposta de Raxoi
quédase corta _para o envite
lanzado.

-Esta'.belecer un plano de traballo
conxunto entre as nasas respeitivas
organizacións sobre: língua e cultura; fiscalidade e financiamento público; símbolos e institucións; presenza na Unión Europea e sobre
outras cue~tións_ que acordemos.

Por isa e por todo o devandito estabelecemos unha relación estábel
e permanente entre as nasas tres
Pola sua banda tamén El Perió- forzas políticas; unha estrutura
dico da.ba toda a portada do rn aberta que permita levar a cabo as
de Xullo á difusión antecipada · actuacións conxuntas que requir:an
do Texto deTraballo no que se os obxectivos declarados e acoradiantan liñas estratéxicas baixo dados.
o título "CiU, PNV e BNG que- Finalmente, comprometémon.os a
ren un Estado confedera!"; o ta- continuar traballando ~ desenvolmén catalán A vuí na mesma liña vendo os temas que comezamos a
talaba de "acordo para contra- abordar neste. primeiro erícontro
rrestar o discurso uniformizador tripartito, nas reunións que· este ·
de PSOE e PP e o rotativo bas- mesmo ano celebraremos en Silca Deía, tamén con grande des-: bo, en Setembro, e Santiago, en
tague, titulaba "Euskadi, Cata- Outubro.
lunya ·e Galiza reclaman máis
Barcelona 16 de Xullo de 1998
pod~r político".+

ESTA SEMANA
23 DE XULLO DE 1998
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o Texto de trabal/o asinado os ' pasados

16 e 17 de Xullo
en Barcelona, entre CiU, BNG e PNV, lago de várias reunións preparatórias, consta de 28 fóHos,
redactados nas
.
... . .
catro línguas do Estado e que poden dividirse en dous
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bloques esenciais: o destinado a desenvolver a visión
estatal e o dedicado á cuestión europea. A continuación
tratamos de responder ás principais perguntas que pode
formularse o leitor~ tomando como base o texto asinado.

CiU, PNV eBNG presentan un texto de traballO de 28 páxinas que resume asua visión do Estado ede Europa

Unha "nova cultura política".para·culminar nun "estado confederal''
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Esta non é a primeira reunión
entre organizacións políticas
das tres nacionalidades históricas. O Texto de traba/lo comeza
precisamente facendo alusión
ao chamado Pacto ·da Triple
Alianza, asinado o 11 de Seternbro de 1923 en Barcelona,
por representant~s dos tres paises, e ao · Ga/euzca que se
constituiu dez anos despois, o
25 de Xullo, no Pazo de Fonseca en Santiago. O Galeuzca
pretendía establecer un organismo de coordenación permanente entre os tres movementos nacionalistas. Os contactos entre
organizacións galegas, bascas
e catalanas continuaron baixo o
franquismo e no advenimenío
da democrácia.

O acordo é ampliábel a
outras fol'2:as?
Si. No texto afírmase textualmente: "desexamos .que esta
colaboración seña capaz efe
abrirse á participación doutras
forzas alén das nosas". Tamén
se di que "sendo importante a
cultura, a língua e a história á
hora de definir a un pavo (... ) é
fundamentalmente a vontade da
sua '9idadania (... ) o que o define. E por iso que dicemos que
este direito pode ser aplicábel a
outras nacionalidades e povos
do Estado".

En que fundamentan CiU,
PNV e BNG as suas
reivindicacións?
"A nosa visión do carácter plurinacional do actual Estado español -pódese ler a este respeito
no texto- toma como ponto de
partida os feitos nacionais obxetivam ente incuestionábeis, con
expresión e conciéncia própria
consolidj~a, historicamente vixentes d!sde antes mesmo da

aparición das formas modernas
de Estado en Europa e que, no
presente século, foron os motores que forzaron por duas veces
os correspondentes deseños
constitucionais do Estado español que os recoñeceron, e tentaron fórmulas institucionais tendentes a arbitrar un encaixe para o problema político que representan".

da necesidade dunha Nova
Cultura Política, propulsada polas forzas nacionalistas, pero
da que é imprescindíbel que
participen as forzas estataLs.
"Unha Nova Cultura Política
que deberá ter componentes
pedagóxicos para difundir un
novo modelo e unha nova concepción de Estado, µnha ·nova
actitude fronte á diversidade
cultural e lingüística, unha plasmación desta diversidade nos
símbolos e as institucións, unha adecuación do .financiamento ás necesidades que-ternos
de governar en función desta
realidade plurinacional, un traspaso de competéncias que faga
efectivo .o recoñecimento · daplurinacionalidade do Estado e
unha presenza no campo internacional en función do mesmo
princípio de recoñecem .e nto
das nosas nacións". Neste senso, cada partido nacionalista
nesta fase "deseflará o cadro
de ·autogoverno e poder que
estime suficiente para respostar aos ·retos do novo cenário
político, para, despois, apoiarse
mutuamente -nas respeitivas
·demandas".

Por que o autogoverno
actual ·non é suficiente?
Ainda que non se alude directamente a esta pergunta, no texto
pódese ler que "a institucionalización do Estado das autonomías foi, como fórmula de compromiso, en certa medida, o resultado da masa crítica acadada
polos movimentos nacionalistas
no momento da transición. Porén, o desenvolvimento do modelo constitucional, através dos
Estatutos de Autonomía e a progresiva homoxeneización competencia! dos mes ni os [o café
para todos, dise noutro lugar],
formou parte dunha estratéxia
das forzas estatais para desvirtuaren o autogove~no das nacións sen estado e reforzaren
(...)o poder central".
Desde outro ángulo, afírmase
tamén: "Pésie a que os direitos das nasas nacións son
prévios á co·nstitución, alguñhas interpretacións centralistas situan o direito ao autogoverno na Carta Magna e non
nas próprias nacións". O autogoverno é asi considerado como un proceso de "descentralización política e administrativa" que deixa o poder constitutivo en mans do Estado. O
texto afirma claramente que
"deb~mos superar a fórmula
autonómica por canto é unha
carta outorgada por un Estado
que, conforme á definición
constitucional , di basearse
nunha soa nación, única e indivisíbel, a nación española".

Á Nova Cultura Política apoiase
tamén nas novas realidades do
panorama político: a mundialización, a crise do estado-nación, a·
diversidade, a modificación das
formas de identificarse socialmente.
Arzallus, Pujol e ~eiras desp0is de asignar a Declaración de Barcelona.

resumo: "O Estado español é,
ao mesmo tempo, a institución
que nega a soberanía que nos
Para poder avanzar nun proxecpertence como nacións e o e.sto de remodelación do Estado é
pazo político no que conquistar
imprescindíbel que os partidos
a liberdade nacional, por meio
estatais recoñezan 'todas as opda acción conxunta para conficións posíbeis _para as distintas · ·gurarmos un Estado plurinanacións. Estas son, segundo se
cional de tip.o confedera!".
cita expresamente no texto, "a
Como IQgrar os -obxetivos
independéncia, a confederación
e a federación". A opción dos
apontados?nacionalistas concrétase noutro
o.texto trata de acuñar a divisa
dos párrafos que pode servir de

lndependéncia, federación
ou confederación?

A Nova Cultura Política servirá
para establecer, en primeiro lugar, un marco de relación fluida
entre as tres nacións a todos os
níveis: intercámbio de experiéncias, información e alternativas,
nos campos cultural, pedagóxi- .
_co, deportivo, pol.ítico, económico, etc. e nos ámbitos local, nacional, estatal e europeo. Esta
coordenación será levada tamén ás institucións: Congreso,
·Senado, reforma do entramado
institucional, foros europeos e
internacionais, etc.+
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U~ha preséncia singularizada ~n Europa e unha UE máis.democrática e solidária
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Na primeira parte do texto xa
se afirmaba que "tanto os partidos nacionalistas como os de
ámbito estatal debemos entender que as categorías políticas
· de relación dos povos cambian
ante .a nova relación europea".
O conceito de soberanía "adqui. re unha nova dimensión" que
afecta tanto as cole,ctividades
que non dispoñen "dunha estrutura estatal" como as que hoxe
posuen un estado. ·Na epígrafe
dedicado a Europa concrétase
esta visión.

Por que Europa?
Somos pavos de antigas raizames europeas, con vontade de
seguirmos contribuindo a difa
história, dise no te.xto. Respeito
á estrutura política vixente· no

\

expresa firme contra o desem·Cionais e dos povos de Europa,
prego", defender activamente
incorpor.a ndo ao núcleo da
construcción da UE á aplica"os direitos humanos e de
ción do Direito de autodetermiigualdade entre os pavos", loitar contra toda discriminación e
nación". A UE debería "preserimpulsar políticas de cooperavar a democrácia como .sisteción e desenvolvimento "basema político, a economia sostíbel como formulación de futuro, . adas nunha relación .de xustiza
e solidariedade cara os paises
a sociedade do benestar como
elemento de xustiza social e a do Terceiro Mundo". Trátase,
en resumo, -de ir "máis alá da·
' subsidariedade como instrusimples Unión económica".
mento de .aproximación· ás demandas reais da cidadania".
Como actuar
Nesta liña detállase .a necesidentro da UE?
datle de impulsar o parlamento
Que Unión Europea .
europeo, correxir o "déficit de-.
queremos?
Polo de agora, as institucións
mocrático existente nas institueuropeas absorveron compecións da UE", desenvolver "po"Unha Unión Europea ~dise
téncias comúns "sen que se
literalmente no texto- que prolíticas económicas e sociais de
produza a contrapartida da
redistribución máis xustas e decura a irtegradón, debe evitar
o uniformismo e a imposición,
fensoras das conquistas so- - participación directa das nasas
nacións neste espazo· de deciciais e do Estado do · behestar
buscando e garantindo a libre
sión". Pero tamén o Estado se
adesión das realidades naque desenvolva. unha política
continente afírmase que "a
Unión Europea é unha realidade ineludíbel para os nosos povos, polo que desde as ·nosas
institucións nacioné;lis estamos
abrigados a estar presentes
nas institucións europeas representativas e a utilizar todas .as
vías, ben directas, ben hoxe
através do Estado español, que
permitan defender as aspiracións e intereses dos povos catalán, galega e basca" . .

ve debilitado na sua sobérania
e nas suas competéncias.
Neste contexto "a nosa vontade consiste en trasladar ( ... ) o
poder político que reclamamos
á escena europea e internacional". Será necesário ademais impulsar "a presenza internacional de asociácións e
colectivos das nosas nacións"."Se en Cataluña, Euskadi e
Galiza somos capaces de ·or- .
ganizarmonos para que na UE
e no ámbito internacional se ·
identifiquen con claridade os
intereses cataláns , bascas e
galegas ·e a nosa forma de facernos dunha lexitimidade política como grupo de presión,
pode 'm os lograr a nível da
Unión e do mundo o recoñecemento plurinacional e singularizado que pretendemos".•
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Segundo-oestudo obteria tamén representación nas eleicións europeas

Un inquérito eleitora.1confirma.ao·BNG
como segunda forza.política nas municipais.
*

PAULA CASTRO

nacionalistas un 28,2% dos votos mentres que o PP obteria o
24, 1% e o PSOE o ·15%. A cida-.
de da Coruña mantense_ como
principal reduct0 dos socialistas, .
co que segundo estes resultados , o ex~secretário xeral do
PSdG , Francisco Vázquez, segúiria á frente · da alcaldia: Sen
embargo, en Lugo , Ourense,
Santiago, Vigo e Ferro! os nacionalistas superan ,en intención
de voto ao PSOE. E destacábel
o descenso de apoios ao PP sobre todo na província da Coruña. Diminución que López Rico
atribue aos enfrontamentos in-.ternos que se produciron lago .
da celebración do congreso extraordinário e que segundo o re- ·
presenta·n te nacionalista "fan
qoe se detecte unha grande
confusión no eleitorado do PP".

Un inquérito encarregadQ polo BNG á empresa Sondaxe,
coloca a esta forza política na
segunda posición segundo a
preferéncia de voto directo
amosada polos cidadáns. Dos
dados obtidos tírase que o PP
obteria o 29,5% dos votos
frente ao 17,8% do BNG e o
17,5% do PSdG-PSOE. Os nacionalistas governarian en
Pontevedra por maioria cun
28,2% dos votos frente ao
24, 1 % do PP e quedarian como segunda forza política no
resto das cidades, agás na
Coruña, abríndose a posibilidade de ter alcaldias nacionalistas através de governos de
coalición. Canto á intención
de voto de cara ás eleicións
europeas, o Bloque obteria re._
presentación no Parlamento
Pala sua banda, o secretári6 de
de Estrasburgo con case que · organización do BNG, Francisco
333.000 votos.
Garcia, entende que con. estes
resultados nos ·concellos "dáse ._
O inquérito, realizado logo de
un .salto fundamental ·para acaterse celebrado o congreso exdar o governo da Xunta". Setraordinário do PP, a asemblea
gundo .Garcia a imporJáncia ·
nacional do BNG e as primárias
de~tes dados ven dada non só
do PSOE é valorado de .forma
polo incremento do apoio ao
moi positiva polo Bloque. Na
BNG senón porque seria esta '
sua avaliación, o representante
forza política quen nuclearia as
nacionalista, Mario López Rico,
alternativas de governo ao PP ,
adiou traducir os dados-obtidos · alén. de ser a única que medr~
a respeito da intención directa
mentres que as outras diminuen
de voto nas eleicións municipais
en intención de voto.
en número de concelleiros "porque a un ano vista serian simPala· sua banda Encarna Otero
ples especulacións". Ainda así,
sinala que os dados do inquérito
analisan'do as tendéncias ·que
demonstran que "o traballo feíto
se albiscan, segundo os resultaaté o de agora é o correcto". A
dos obtidos, o BNG consolídase
responsábel nacionalista consi_.
como segunda forza política do
dera que con este aval dos cidapaís tamén a nivel municipal, o dáns a estratéxia política elixida
PP sofre unha péquena baixa e. é a correcta, polo que se manteo PSOE mantén a liña deseen-. rán as liñas de traballo definidas ·
dente que viu amasando nos úl-· tras da VIII Asemblea Nacional.
timos comícios.
Mália centrar o inquérito nas
grandes cidq.des galegas, tamPontevedra sitúase como a pripouco se descarta a posibilidame-ira cidade na que o BNG
de de obter alcaldias en outros
desbancaria ao PP do poder.
concellos do país, mantendo as
Os resultados anúncian para os
xa existentes.•

A. ElRÉ

" ·-

Co Don non se c.o ine·
Ao Camilo Varela, que fara soldado de-segunda na G~e~ra de Marrocos
"porque_non o.habia de terce ira", segundo afirmaba , non lle pracia nada
que lle chamasen Don Camilo, sendo como era dunha casa fidalga. Enfurruñábase todo e fungaba: "sabes unha cousa, eu co Don non como,
así que podes aforralo". A Mari~no Raxoi e Roma i Beccaria tamén os
nomearon "Presidentes de Honor" do PPdG. Ambos e dous téfieno tan
claro como o Camilo~ .a sua situación no partido é a mesma coa que sai- ·
ron laiándose das maniotas que lles deixou Cuiña facéndoos subir alá ao
poleiro da executiva. Raxoi, por ufiha vez, sacou non se sabe de onde o
seu líumor e declarou ?entirse compracido por tan gran~e honra. A .
mesma que obstentaba .Fernandez Albor, todo un peso pesado no .PP,
antes do último congreso, investido de novo ~on tan alta dignidade despois de retiradla. E van tres. Raxoi tarµén recordou que el era vicesecre·tário de todo o PP, ao tempo que afirmaba que se non aparecera no acto
do Faro era porque estaba amolado. Cuiña fo¡ a· Madrid e despois de
apresentar unha. película de ciéncia-fición viária, púxolle un epílogo no
que descrebia ao PP .galego coma'¡jarruhños debincando na man de Fraga por rigurosa orde franciscana. E pensar que os xornais recollen as suas
verbas coma se as cresen! t

X. MARRA

ELEICIÓNS MUNICIPAIS
BNG
GALl:ZA
A CORUÑA
LUGO
OURENSE
PONTEVEDRA
SANTIAGO
VIGO
FER ROL

17,8%
14,1%
. 17,1%
24,2%
28,2%
20,2%
19,7%
15,8% .

pp

PSOE

IU

EG

29,5%
19,1%
36,7%
31,6%
24,1%
23,7% 23,5%
31 ,5%

17,5%
38,2%
13,4%
14,2%
15,0%
18,7%
17,0%
14,2%

1,1%
1,4%
2,0%
1,4%
1,0%
0,4%
1,2%
2,2%

0,3%
0,3%
0,5%
0,7%
0,4%
0,3%
O ,~%

Os datos retírense a voto-xa decidido. Os ·restos haberia que repartilos entre a povoación que opta por
outras forzas políticas, indeci~os e os que non votan.

Representació·n en Europa
O informe resultante do inquérito
demonstra que o 52,9% dos galegas ten unha valoración negativa
da política europe·a respeito a
Galiza. Unha interpretación coa
que mesmo concordan o 40,8%
dos votantes que optaron polo PP
nas pasadas ·eleicións autonómicas. O 59,4%- consideran ade-

mais que do trato que recebe Galiza por parte de Europa é res ponsábel a Xunta e paradoxicamente ,_m_áis do 44% dos votantes do PP responsabilizan ao governo ao que eles mesnios
apoiaron. Os galegas son ainda
máis contundentes á hora de responsabilizar ao -governo ce~tral

INTENCIÓN DE VOTO EN GALIZA
NAS PRÓXIMAS ELEICIÓNS EUROPEAS
BNG

pp

PSOE
IU
EdG
OUTROS
ABSTENCIÓN
NS/NC
TOTAL

FRECl)ENCIAS
332.756 .,
805.865
495.518 .
45.474
4.365
29.978
217.656
403 .528
?.335.140 '

~ORCENTAXE
.
14,2%
34,5%
21,2%
1,9%
0,2%
i,3%
9,3%
17,4%

100%

I•

desta situación , xa que o 79% o
culpan do trato que recebe o país
das institucións comunitárias.

Á contra dos resultados obtidos,
dos que se tira que a intención
de voto para o BNG nas próximas eleicións europeas acadaria o, 14 ,2%, case que o 41 %
dos votantes consideran que á
hora de defender os intereses
· nacioriais o faria mellar un partido nacionalista, entre eles , un
20 ,9% de votantes do PP e o
38 , 1% dos votantes do PSOE.
O representante naCionalista,
Mario López Rico, interpreta estes resultados como ".moi· significativos" dado que abre para o
BNG un espectro amplo de povoación que poderia modificar a
sua intención de voto en función
das políticas que se veñen. levando a cabo desde as institucións estatais e autonómicas.•

ANOSATERRA

Manifestació~
23 DE XULLO DE 1998

Realizou unha so~daxe para buscar o"candidato ideal"

O PP.baralla a posibilidade de apresentar
a Sixto Seco como candidato en Compostela
~PAULA CASTRO

O PP ven de encarregar á empresa Sondaxe, un inquérito
através do que se pretende
avaliar cal é o candid~to preferido pola cidadania. Alén de
solicitar aos composteláns
que sinalen a sua preferéncia
entre Conde Roa e Maria Xesus Sáinz, os populares abren
a posibilidade de buscar unha
alternativa intermédia apresentando várias posibilidades,
entre as que destaca a de Sixto Seco. Detrás agáchanse os
enfrontamentos internos do
partido, que xa se puxeron de
manifesto logo da celebración
do congreso extraordinário.
Maria Xesús Sáinz apresentábase non só comq portavoz do
grupo popular no concello de
Santiago, senón tamén como
candidata indiscutíbel para a alcaldía da capital galega. Pero o
seu liderato púxose en cuestión
cando o deputado autonómico
Xerardo Conde Roa decidiu
abrir unha oficina municipal e
puxo en marcha unha campaña
apresentándose como alternativa á actual voceira.
Con esta manobra facíase púbUca a crise interna do PP, latente
até daquela, e moito máis explicita lago da celebración do congreso extraordinário celebrado nos
días 19 e 20 de Xuño. De feíto,
através de Conde Roa, o presidente do PP coruñés e ministro
de Sanidade, Xosé Manuel Romai Becaria, trata de colocar a
unha persoa de confianza á frente da alcaldía compostelana, enfrontándose á que foi de sempre
candidata do conselleiro de Politica Territorial e secretário xeral
do PP, Xosé Guiña.
Ao PP ápreséntanselle duas posibilidades, tal e como se pon de
manifesto através do inquérito realizado nas úttimas semanas pala
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A Asemblea Nacional de Obxeczón de Consciénda (ANOC)
convoca unha manifestacion o próximo Venres 24 de Xullo
baixo o lema "Galiza contra o Exército español. Pala despenalización totál da insubmisión". O acto comeza. ás oito e
media da tarde na Alameda de Santiago de Compostela e
comemora o recentemente declarado Dia do Antimilitarismo .
Galego. A ANOC exixe a despenalización total da insubmisión, que é "unha opción de consciéncia, unha estratéxia colectiva de desobediéncia civil" e denúncia política represiva .
~ontra o antimilitarismo "iniciad.a polo PSOE e continuada.
polo PP". Segundo a As.emblea Nacional de Obxeczón de
Consciéncia segue sen darse unha resposta satisfactória ao
recoñecimento pleno do direito á obxeczón, xa que se casti..:
. ga aos antimilitaristas a penas menos visíbeis pero máis duras, impedindo que os insubmisos acedan a postas de emprego público e a subsídios e axudas da Administración.+ ·

a

AConsellaria e os rectares pechan
· _polo momento o mapa de 6tulacións
O conselleiro.de Educación, Celso Currás, e os rectores das
tres universidades galegas -Dario Villanueva, Xosé Luís
MeiJán Gil e Domingos Decampo- acordaron mariter o .
actual mapa de ti~ulacións durante o vindeiro curso. En
princípio apóstase por completar os ciclos. Un caso
especial é Vigo, onde se impartirá a partir do ano académico
1998/99 a titulación de Filoloxia Galega, até agora imp~rtida
no campus de Pontevedra. Tamén se permitirán concesións
ao~ campus non centrais como o de Lugo. +

O empresário Férreiro chegou a Madrid
tras ano e medio encarcerado

Vázquez Portomeñe, até Agostiempresa sondaxe, optar por un
ño Sixto Seco, actual presidente
dos dous candidatos ou tratar de
mediar buscando unha alterna,ti- - da F.undación Ros~ilia de Castro.
Ademais destes nemes apresénva a amoos. P9r iso, no inquérito
tanse as posibilidades de Xabier
fanse perguntas do tipo "se a acXurxo Barreiro Echeverri (méditual cabeza de lista do PP en
co) ou Manuel Ariza López (ex
Santiago, dona Maria Xesús
concelleiro con LJCD e ex director
Sáinz, se apresentase de novo
do Hospital Xeral). Pero sábese
ás eleicións municipais, votaría
que Fraga estaría disposto a
vostede por ela?" ou "que pontoación, de O a 1O, daría a Maria Xeapostª-r polo seu asesor Sixto
Seco, un home que se fai pasar
sús Sáinz e Xerardo Conde Roa
tamén por amigo de Guiña.
nas seguintes características?:
honestidade, capacidade de traOs resultados deste inquérito
ballo, de diálogo; prestíxio, preoserviránlle ao PP para tomar a
cupación pola cidade, saber godecisión -de optar por un candivernar, é bo para Santiago, servidato ou outro, parece que en
zos sociais, vida cultural ou defunción das preferéncias dos
senvolvimento dos bairros".
composteláns, ainda que estas
van ser usadas para resolver
Pero, na busca de alternativas
desputas internas. lnquérito no
barállanse non só estes nemes
que tamén se avalian as posibilisenón que o abano de posíbeis
dades reais que ten de acadar a
candidatos inclue desde o antealcaldía, non só en función da
rior conselleiro sen carteira e porcandidatura que se. apresente. •
tavoz do governo, Vitar Manuel

e protagonistas. Xomali~tas
comprometidos co seu t€mpo
e que utilizaron o poder da
prensa como un méio esencial de expresión e acción social e política. Nunca se defi~
niron como independentes e
obxectivos.

X

oán Paulo Marat es. crebeu no seu L 'ami
du peuple: "é falso
que os país conscriptos aboliran, como se ufanan, toda
institución que lesione a liberdade e a igualdade de direitos, xa que teñen comezado por estabelecer como base
do seu traballo as distincións
máis humillantes, as máis inxuriosas e as máis inxustas ... "

da ANOC pola
despenalizacion ~Ótal da insubmisión

É algo sabido que todo funcio-

nário que se précie torna o seu
café regulamentário acompa-:
ñado coas leituras dos panfletos que circulan libremente
Renato Hébert fixo do seu
polo seu território. Algun dexornal, Le Pere Duchesne, o
les sul:ivencionado a 57 pesetas
voceiro dos sans,culottes e o
azore de aristócratas e contrarrevolucionários. Foi Ca- . pola Xunta de Galiza, ou seña, por todos os cidadáns, ainda que non os merquen ou lean. Cada un molla o 5eu al- •
mille Desmoulins quen, desde Les revolutions de France
morzo ao seu gesto. Hai mesmo quen aprecia as aseverase convérteu no xomaltsta máis temido polos represencións dos gurus das ondas ou das letras e gbza coas andatantes 'do antigo réxime e anos máis tarde baixo a cabenadas dirixidas contra a: causa e os compañeiros de armas.
ceira de le vieux Cordelier volvería a liderar unha opi;
nión pública que re.clamaba o fin das execucións e esSeria de mal· gesto, mesmo de xente m~diocre e mesqui.tabelecemento dun comité de deméncia co qµe culmiña, poñerse agora a imitar opinións e a exercer a censu-.
nar sen maiores· derramamentos de sangue a revolución
ra. Foi 'o próprio Robespi~rre quen proclamou que "a liiniciada o 14 de Xullo coa toma da Bastilla. ·
berdade de expresión e de prensa é a mellar garantía
contra os abusos de poder. Tratar de limitalas con calOs tres morreron de xeito violento. Devorados por uns
quera medida seria consagrar ~n novo despotismo".+
acontecementos dos que eles mesmos foron narradores

P-anfletos

o

Xavier Ferreiro, ó empresário galega encarcerado polos
Estados Unidos acl:Jsado de comerciar con Cuba, chegou
o Mércores 22 a Madrid tras pasar dezasete meses en prisión. Segundo anunciou o pai de Ferreiro, non tiña previsto voltar a _Gal iza a curto prazo senón retornar a Cuba o
Xoves 23, onde ten os seus negócios. Ferreiro pasou pala
cadea de Miami e despois foi transladado a Pensilvania.,. A
sua família protestou pola desídia do Governo de Aznar á
hora de conseguir a liberdade do empresário. •

Arquivan o p~eso aberto
-polo derrubamento de Ben~
Nen o concello nen a empresa concesionária Fertilizantes
Orgánicos de Galicia (Ferogasa) teñen nengunha
responsabilidade no derrubamento do lixo de Bens, que
causou a morte de un ha persoa o 1O de Setembro de
199~. Segundo o auto do xulgado·de instrucción n 2 5 non
existiu neglixéncia nen imprudéncia á hora de controlar a
enxurrada de lixo e non se poden determinar as causas
do seu derrubamento. Baseandose en informes das
_Consellarias de·Pesca e Sanidade, do lnstituo
Oceanográfico e do Instituto Xeomineiro, o auto asegura
non que rion h_oubo _d~nos para o meio ambiente. A
família do falecido, Xaquin Serantes, que intentoLI amosar
no proceso que era previsíbel o derrubamento, sinalou a
inxustiza da senténcia. •

Os populares recollen o lixo en Marin
·para a visita do ReiAnte a tolga que os traballadores do lixo levaron a cabo en
Marin, o alcalde, o popular Augusto Casal Sánchez pediu
aos militantes de 1Novas Xeracións que levaran a cabo o
traballo o Xoves 16 de Xullo. Ao dia seguinte, chegaban á. ·
vila os reis Juan Carlos e Sofia para a xura d~ bandeira na
Escala Naval. A folga do lixo foi secundada pala maior parte dos traballadores e o alcalde anunciou apertura de expediente ao non considerala legal.•

O PSOE detecta irregularidades
nas oposicións da Deputación de Ourense
Unha comisión de investigación criada polo PSOE
detectou 27 ·irregularidades nas últimas oposicións á
Deputación de Ourense. Do total, os socialistas consideran
que 17 son ilegalidades. Segundo o PSOE, o presidente da
institución;xosé Luis Baltar, participou na corrección de ·
exames de persoas moi próximas a el, non habia garantia
de que os cuestionários fosen secretos e non se respetou
o anonimato dos opositores. Ademais, os exames orais
fixéronse sen audiéncia pública e producíronse
arbitrariedades nas correccións. Sobre as mesmas
oposicións a própria Deputación xa realizara unha
investigación na que dixo non achar irregularidades.+
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Reedición
de Galeuzca
A lexislación proposta varia sustancialmente o rexime de apertura das boticas.

.AXunta nqn atendeu as alegacións dos boticários

Oproxecto de Lei de Farmácia.non
convence a nengun dos sectores implicados
farmácias porque o seu número
xa está sobredimensionado.

-0- H.V.

O proxecto de Lei de Farmá"No meu caso, ,non me afecta a
cia que prepara o Governo da
rebaixa porque o meu concello
Xunta pasou os trámites préten tres ·mil habitantes e cumprivios e foi aprobado polo Conria que houbese tres 111il cinqosell o da Xunta -logo irá ·ao
centas persoas para que ffi?risen
Parlamento- sen engadir apeunha nova oficina, é dicer, ós
nas nengunha das alegacións
dous mil regulamentários máis
apresentadas por todos os
1.500 de restos", indica Maria
colectivos implicados -non se
Xesus Toba, boticária en Oia,
incluiron máis que 54 modifientre Baiona e A Garda. "Contocacións. O proxecto definitido -engade-, o sistema non servo, que non se coñece ínteve, porque se aqui chegamos a
gramente e que poderia ser
aprobado polo Parlamento a -tres mil cincocentas, desde lago
non van montar unha oficina de
princípios do ano vindeiro, in·
farmácia no monte, por exemplo
troduce moitos cámbios sona zona de Tarreña, senón aqui;
bre ª ' situación actual ainda
na capital do concello, onde xa
que, ao tempo, deixa para reestá a miña farmácia; que non
gu lamentacións posteriores,
através _de normas específi- , ten moita actividad e~.
cas e decretos, moitos aspecO modelo que prepara o G_overtos da nova lexislación.
oo galega tampouco convence a
sectores como os farmacéuticos
O proxecto que manexa a Xunta
urbanos porque consolida unha
contempla a rebaixa _o número
disposición de 1986 que impide
de habitantes necesários para
a instaláción dunha botica a meinstalar unha oficina de farmácia
nos de 250 dun centro de saude.
e introduce un critério diferenciaAdemais , rebáixase no número
dor cando se trata de farmácias
de habitantes por farmácia.
rurais , semiurbanas e urbanas,
penaliz"ando as primeiras e priPor outra banda, o decreto intromando as últimas. Oeste xeito,
duce o mecanismo de limitación ·
se antes eran necesários .catro
absoluta na transmisión das farmil habitantes por concello para
mácias abertas posteriormente
estabelecer cada farmácia, coa
á lei. Neste caso a apertura pro- ·
salvedade de ·que houbese un
dúcese por concesión adminisnúcleo habitado de dous mil censados, agora hai vários treitos.
trativa e durará até a xubilación
do farmacéutico, aos setenta
Unha oficina -urbana móntase
anos, momento no que a oficina
con cada 2.800 habitantes agás
volverá a domínio público. As
cando quede un resto de 1.500
outras boticas si poderan transhabitantes, caso no que se admimitirse ilimitadamente. En prin te nunha nova oficina. Haberá
cípio, no referente á transmisi.ón
unha botica cada 2.500 persoas
das farmácias, o proxecto está a
nas zonas semiurbanas coa.salmeio camiño entre .a lexislación
vedade de que haxa un resto de
catalana e basca,_ que estabele·1 .500 habitantes e outra por cace a liberalización total, e a anda 2.000 habitantes no rural
daluza ou a de Castela-A-Managás cando haxa 1.500 persoas
cha, que só permite unha transmáis, caso no que tamén haberá
misión no caso das farmácias
unha nova farmácia.
existentes antes da lei e, como
na Galiza, nengunha no caso
Desde a Xunta afírmase que es"
das farmácias outorgadas pqr
tas distincións tratan de -beneficoncesión administrativa. De torural, pero en real idade o
ciar
dos xeitos, este modelo de limidi scurso eleitoralita porque é
un área que padece un contínuo . tación case absoluta na transmisión das farr¡iácias abertas andespovoamento. Qon respeito
tes de promulgar a lei, que estaás cidades, ainda que se aplica:beleceron Andalucía ou Castelase a mesma rátio que ao rural,
A-Mancha, está recorrida di ante
non cab e a apertura 'de máis

ªº

e

~

_do Tribunal Constitucional porque lesiona direitos adquiridos e
supón un grave prexuízo para
aqueles boticários que veñen de
endebedarse recentemente na
adquisición dunha farmácia.

Parados e auxiliares
A respeito dos farmacéuticos en
paro, un sector preferiria a apertura libre de farmácias, mentres outro grupo .está pola limitación no
número, pero con outros critérios
distintos aos que prevé o proxecto, xa que nel a experiéncia é o
principal requisito ademais de non
limitar a Jdade, de modo que non
cabe a opción de conquerir unha
concesión para un rapaz recén licenciado e si para un farmacéutico a piques de se xubilar.
"En realidade, o aspecto- da lei
que máis nos preocupa é o relativo á posibHidade de venda por
correo -explica Ramón Ortiz, o
avogado do Coléxio de Farmacéuticos de Pontevedra-; esta é
unha circunstáncia inédita na lexislación continental e beneficia
ás grandes farmácias e ás multinacionais fabricantes de mediciñas, xa que son as únicas que
poden afrontar a venda por correo. As pequenas farmácias
quedarán marxi.nadas".
Por último, hai outro sector que
se ve afectado polo proxecto que
manexa o Governo galega, eis o
de auxiliares de farmácia, xa que
a lei estabe1ece a contratación
dun segundo licenciado cando a
botica supere unha dimensión
determinada. Mália que tanto o
coléxio como os farmacéuticos
en paro amosaron a sua conformidaqe con esta medida, os auxiliares t~ñen outra postura.
"Queremos que, cando ·sexa necesário un segundo boticário, a
sua contratación estexa acompañada pala contratación do que a
. lei chama adxundo en farmácia",
afirmou Faustino Seoane, presidente da Asociación Provincial
de Auxiliares de Farmácia de
Pontevedra . O representante
deste colectivo ere, ademais, que
no anteproxecfo da Xunfa non se
contemplan debidamente as atribucións dos auxiliares.+

O xornal DEIA adícalle a colu,
na editorial ao cúmio nacionalista. "A Declaración de Barcelona entre as forzas nacionalis,
tas de Galiza, Euskadi e Cata,
lunya, un acontecimento polo
que ten de encontro e compromiso, trasluce un fondo sentido
de perspectiva política. Reedi,
touse a anterga Galeuzca,
alianza parlamentar da II
República, de cando se procuraba abrir camiños de recoñecemento das indentidades na,
clonais respectivas nun réxime
que nacera unitário (na clásica
tradición francesa da Repúbli,
ca unha e indivisibel) na que a
penas se .tatexaban os estatutos
de autonomía como posibilidade posta en letra
constitucional, pero da que só
dispuña Catalunya. A Declara,
ción de Barcelona está avalia,
da por duas forzas política cun,
ha densa experiéncia de governo nas suas respeitivas nacións
ou comunidades e con rodaxe e
peso evidente na política estatal. Convergéncia i Unió e o .
Partido Nacionalista Basco son
abondo sérios para teren medido pasos e consecuéncias. O
Bloque Nacionalista Galego é
unha forza ainda nova que xurde con forza nunha Galiza alcumada de enormemente con ,
servadora, deica o de agora rural e afastada n o recan to
peninsular, que para desenlear,
se deste manto expresouse con
radicalidade de mocidade ideo,
lóxica, pero disposta a
construir". •

o·risco de
,

defender
o evidente
O editorial do A VUI di que "é
difícil negar que Espa.ñ a é plu-

· ral, porque ninguén pode non
ver as diferéncias e pluralidades entre Múrcia e Santander.
Pero isto é ben pou~o.
Compre mirar alén. A realidade é máis dificil para eles pero
non desaparece negándoa. A
Constitución fala de rexions e
de nacionalidades. É evidente
- que en España hai ca trb
linguas, catro culturas e carro
nacións, con diferencias internas. rexionais. É tan evidente
como arriscado defendelo políticamente onde as realidades
ofenden".·Joan Tapia, director .
de LA VANGUARDIA xulga asi
o cúmio: "Tres bloques
nacionalistas, CiU, PNB e
BNG, celebraron unha
xuntanza formal para ponderaren xuntos sobre as nacionali,
dades histórica e o xeito de
inserilas n o Estado. Son tres
bloques difere ntes. C iU foi un
dos peares da C onstitucion do
78 na que interviron esen cial,
mente Pujol e Roca como de,
putados a C ortes no 77 . O
PNB participou pero sen voto
e os galegas non tiñan daquela
a configuración ac tual. Pero
son tres bloques decisivos,
dous deles con dil atada
responsabilidade. A resposta
do ministro Raxoi fica curta,
cando di que os nacion alistas
éleben esforzárense por
evo luir. Sen os nacionalistas,
Españ a seria moitas veces in,
gobem ábel e é pos itivo que
queiran estudar xuntos as suas
metas de autogobemo". •

Realidades
distintas
fai a seguinte
análise do encontro: "Ao Governo central gustoulle ben
pouco a plataforma criada polo
PNB, BNG e CiU en Ba rcelona. A sua demanda de recoñe,
cemento dun Estado español
plurinacion al con distintas realidades nacionai.s non tivo aceitación por parte d executivo
central". Nas páxinas de L A
Voz DE G ALIC lA, L. Gonzál z
comenta 1'non se sabe se o que
é bon para BNG com
rganización tamén o é para Galiza.
O máis importante está en
ber que interese preval cerá no
momento en que s intere es
dunha comunidade va ian con- ·
tra doutra. Non se p de ign rar
que por riba dos direitos xenéricos de tipo cultural e histórico, nos que pode haber coinci,
déncias, n o plano economico e
fiscal as nacionalidades
apresentan realidades
dlstintas".•
FARO DE VIGO
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Pot que decide doar a carta de
Rosalia a Fundación Penzol?
Era unha carta que ·se gardaba
na rriiña família desd"e habia
moito tempo e pensei que estaría. mellor nun organismo público. A carta foi enviada por Rosalia a meu pai o 27 de Marzo de
1883 e é de carácter familiar.
Teño a idea de que é das poucas cartas manuscritas de Rosalia e esa rareza·aumenta o valor.
Quero contribuir tamén a seguir
o labor que Fermin Penzol levou
a cabo con tanto empeño.

Preside o Seminário de Estudos Galegas, creado no 1925
e logo refundado que ten en
vostede unha liña de continuidade.
Foi unha institución creada fundamentalmente por rapaces novos da Universidade de Santiago
que logo se foi ex1endendo coa
incorporación da xente do grupo
Nós. A sua criación foi de grande
importáncia cunha obra coñecida
que desgraciadamente a Guerra
Civil cortou. Isaac Diaz Pardo tivo a idea de restablecer o Seminário. Naturalmente non podía
ser o mesmo xa que o de antes
estaba moi vinculado a Universidade. Quixo restauralo sobre a
base de reunir alguns investigadores interesados e como eu era
o único dos fundadores que quedaba con vida propúxome a presidéncia honorária do Seminário.

Lois-Tobio
'O nacionalismo empeza aproducir amesma ilusión
que habia na República'
*

CARME VIDAL

PRESIDENTE DO SEMINARIOS DE ESTUDOS GALEGOS QUE FUNDOU NO 1925, LOIS TORIO PARTlCIPOU NO DESENVOLVEMENTO DO GALEGUISMO TRUNCADO NO 36. PROMOTOR DO ANTEPROXECTO DO ESTATUTO LEMBRA A ÉPOCA DO PG COMO DE "UNHA ENORME ILUSION" QUE CRE
QUE AGORA SE ESTA A REVIVIR. LOIS TOBIO ~ESTIVO EN VIGO FACENDO ENTREGA A FUNDACION
PENZOL DUNHA CARTA MANUSCRITA DE ROSALIA DE CASTRO EV-ARIAS DA SUA FILLA ALEXANDRA.

máis ·adiante tiveran un ha orientación de ideas dos galeguistas
e _tamén dos conceptos organizativos das unidades políticas
semellantes ás que nós queriamos facer.

A transición política esquece
esa legalidade republicana..?
Non se ten en cotna, fixeron borrón e conta nova. Sempre haique pedir máis . pero, de todas
mane iras, .podemos manexarnos con certa flexibilidade xa que os
texto~ legais teñen moitas interpretacións e dependen dos grupos políticos que realizan, encargan e aplican esa lexislación. Os
que están agora no poder fan
unha interpretación restritiva pe- ·
ro se viñeran outros postian facela máis ampla e aumentar o grao
_de liberdade e autonomía políti- ca na Galiza. Cun mesmo texto
legal pódense desenvolver diversas realidades políticas. .

Como ve nesta situación o desenvolvemento do ideário do
Partido Galeguista?.
Queda a distáncia, -pero insisto
que depende dos que encarnan
e aplican os textos legais. Paréceme que o BNG está actuando
dentro <;la liña do PG, adaptado
naturalmente ás circunstáncias
actuais. A reunión que tiveron os
representantes das tres naciona- ·
lidades é unha proba diso. O galeguismo está polo bo camiño .e
pouco a pouco poderemos ir
ampliando o campo. As posibilidades son moitas e ainda que o·
poder está encarnado nun partido político que non permite facer
moitas ilusións, a chegada do
BNG á Xunta pode levar a unha
autonomia moito máis ampla.

O traballo colectivo de invest igaci ón sobre Galiza era o
seu sinal de identidade?
Como di o seu nome , que foi
idea principalmente de Cotarelo,
estableceu como princípio o labor de traballo por Galiza sobr-e
unha base colectiva, de cooperación entre distintos investigadores. Comezou asi con vários
proxectos de grupo, un deles recadar palabras para facer un
diccionário o máis completo posíbel, tanto que cada semana tiñamos que apresentar nas reunións unha certa cantidade de
papeletas co11 palabras . Despois comezaron as xeiras , as
saidas de campo, tamén en grupo, e dai saiu o proxecto Terra
de Melide. Tiñamos a idea de
que o traballo individual pode
ser moi interesante, pero na Galiza faltaba o labor colectivo de
investigación que queríamos cobrir co Seminário. Estaban ali
todas as disciplinas nas que podíamos traballar, intentabamos
facer desde lexicoloxia, antropoloxia, história... o máis posíbel.

Na. recente reunión de PNV,
BNG e CiU para asinar a De-. -claración de Barcelona evocouse o espíritu de Galeuzca.
Aquela foi unha das etapas de
colaboración das nacionalidades
que tiñan un sentido máis vivo e
características máis afincadas
para o recoñecemento da sua
personalidade como nación. Galiza, Euskadi e Catalunya son a~
nacionalidades cun estilo máis
marcado e é natural, como foi no
tempo de Galeuzca, que estean
en contacto, que se comuniquen
e planeen actitudes e actividades tácticas para o futuro.

Recupérase a ilusión do tempo do PG? .
Daquela tiñamos unha ilusión
tremenda, habia que ver o que
era aquilo! Cando se proclamou
a república o séntimento era como dicer "os tempos son chegados". Agora volve esa ilusión e
non desaparecerá a non ser que
veñan grandes catástrofes como foi o franquismo. Non hai
dúbida de que é convinte lembrar todo aquilo. -

Nunha vella foto do Seminário
aparece Roberto Blanco Torres, que será homenaxeado
no próximo Diadas Letras.
El non era membro, pero como
o Seminário foi recibido con tanto entusiasmo e agarimo, moitos
se sumaban de corazón. Blanco
Torres era un xornalista formixio que entón tiñan os cregos,
fracasou no seu intento.
dábel, todos seguiamos a sua
actividade con moito interese.
Era ademáis un granee ideóloConsiderábase perigosa a ingo. Penso que é bon lembrarse
vestigación?
dese tempo. Xa se sabe que o
Seminário foi desfeito pola dita- · Non era asi ex¿ctamente, o que
dura· de Franco que Q consideos fascistas temian era o feíto de
raba un organismo separatista.
investigar na história, filoloxia .. : ,
Foron alguns universitários -non
en todo o que é Galiza e que
galegas- os que o denunciaron
moitos traballos se fixeran en gaao Ministério, que ditou unha orlego. Era un indicativo para eles
de de disolución. Foi un crego,
de separatismo e por iso a deD. Xesus Carro, que era memnúncia chegou até o fin. Decidibro activo do Seminário e moi
ron s~primilo.
competente investigador, quen
defendeu cunha enerxia enorme
Vostede é un dos promotores
até o último momento a sua
dun anteproxecto de Estatuto
continuidad~. Mesmo co prestína República.
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consecuéncia da disolución dalCando se proclamou a Repúbliguns impérios. Tendo este maca pensamos que tiña que ser
terial como modelo Carvalho
federal. Sabiamos que os direiCalero e máis eu redactamos un
tos das distintas nacionalidades
proxecto de Estatuto que era
ian ser recoñecidos e indo- un
naturalmente teórico e tiña copouco máis adiante pensamos
que conviña facer un antepro- . -mo fin servir de elemento orientador cando chegara o momento
xecto teórico do Estatuto desde
xurídico de facelo legal e aproo Seminário. Dirixímonos a figubalo,
ras importantes que traballaban
en temas de organización polítiO texto apresentaba 1.m modeca e xurfdica e pedímolles que
lo_de Estado plurinacional.
mandaran os .seus pont.os de
vista. Entre eles estaban Otero
Recollia un modelo de -Galiza
Pedrayo, Risco, Valentin Paz
coma un estado libre dentro da
Andrade ·ou Antón Vilar Ponte.
Recollimos tamén os textos le- · república federal española, ese
era o primeiro artigo. Foi un xesgais que apareceron despois da
to teórico para que os políticos
Primeira Guerra Mundipl como

Vostede _
ten feito un importante labor de tradución, entre as
obras destaca o Fausto de Goethe, por que esta adicación?
Porque compre traducir os textos clásicos, as grandes obras
da literatura universal ao galega, é unha tarefa importante.
Axuda enormemente ao desenvolvemento da literatura própria
é iso foi o que me levou a facer
traducións, entre elas o Fausto
no que Goethe se volcou e deixa dito todo o que tiña que dicer. Son ademais traballos que
axudan a vivir e manteñen a
mocidade.•

'"'··
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C~MARCAS

~ERNE

Mg Esperanza

Non se respeitaron nengún dos requisi~os _
previstos por Lei

·Garcia,·

Denúncian contratacións ilegais de persoal no conceUo de Ordes

concelleira do BNG en Baltar

"Nengun viciño puidera
construir perta da lgrexa de
Boullosa até que ofixo o
concelleiro de Cultura"

.Coñecimento· do galego

* P . CASTRO

O BNG de Ordes ven de apresentar a sólicitude de revisión
de ofício do plano de emprego e dos procesos de promoción interna publicados no
Boletín Oficial da 'Província
(BOP} do 14 de Maio e do 13
de Xuño deste .ano, polas irre. gularidades dos trámites. O .
concelleiro nacionalist~, Ramiro Recouso, considera que
debe de paralisarse o proceso
de selección de persoal, porque se trata de postos de traballo criados para pagar favores a persoas concretas asegu ránlles a sua permanéncia
no concello a inda que o · PP
non renove a maioria logo
das eleicións municipais.
A petición dos nacionalistas
substéntase sobre a base de
que nengunha das convocatórias, asinadas polo alcalde do
PP, Teodosio Martino Martir;io,
seguiron os trámites regülamentários estabelecidos pela lexislación. Na convocatória ofértanse
as prazás de técnico de administración xeral, administrativo,
cabo de policía local e encarregado de brigada de vias, obras ·
e servizos.
Ramiro Recouso sinala qu·e
"sospeitamos que se trata de
pagar favores políticos a persoal de confianza do alcalde, como p_oden ser os auxiliares de
poli'cia local, xente .que cesará
no seu cárrego candó cese o alcalde, no caso de que nas seguintes eleición non obteña a
maioria absoluta". O concelleiro
nacionalista sinala o caso concreto dunha das prazas, para a
que se prevé que estea destinada a unha persoa cunha minus- valía do 33 %. "Curiosamente
dentro da policía local hai un

O alcalde de Ordes é alto cargo na Consellaría de Cultura e, segundo o BNG, selecciona persoal de maneira irregular.
-

membro que cumpre ese requi- _
sito, e non é que nós esteamos
en contra de que se convoquen
prazas para xente con minusvalías, senón de que se elabore un ·
perfil a medida dun candidato
en concreto".
-

aprobación dos orzamentos municipais. "Eso é totalmente falso,
porque en nengún caso se reflexaron estas bases e nen sequer
aparecen rexistradoa nas actas", sinal~ Recouso.

Por que denúncian ao concelleiro Francisco Bello?
Como xa denunciaramos aí
atrás. o concelleiro de cultura
Francisco Bello, para construir unha vivencia, tirou parte
do muro dunha 'lgrexa do século XVI. Patrimonio é normalmente moi exixente para
este tipo de actuacións e a
lgrexa tamén. Pero el primeiro tirou tres metros e días
despois outro tanto.

Que obras está facendo?
Ten un baixo e quere facer piso para arriba. Xa non poderia ter construído o baixo porque a dirección de Patrimonio
exixe cen metros de distáncia
do monumento para poder
construir. Cando o alcalde levou a pleno o permiso para
Bello, a oposición protestou.
O próprio concelleiro dixo que
tiña un permiso da D~puta
ción , cando despois se comprobou que non existía.

Para os concelleiros nacionalisA lexislación das .a-dministratas, o máis surprendente é que
Ademais, o feíto de que saian
cións locais di explícitamente
se dea un procedimento deste tiofertadas prazas de auxiliares · que para a sua aprobación depo cando o alcalde do concello
de policia é, en st mesmo unha
be seguirse o _procedimento de -de Ordes é ademais, alto cárreirregularidade, tendo en canta
pasar polo pleno, expór publigo da consellaria de Agricultura
que este tipo de postas están
camente, deixa( un periodo pae o secretário figura á vez como
estipulados para concellos turísra a recepción de reclamacións
secretário xeral da FEGAMP.
ticos que por razóns de tempae retomar no pleno para a sua
"Non entendemos como poden
da ven multiplicada a sua povoaprobación definitiva. Só supepublicar uñhas bases tan susación e precisan reforzar os sisrados todos os trámites, saen
ceptíbeis de anulabilidade". Esta
temas de control de tráfico. Unas bases publicadas no BOP.
non é_a primeira vez que acontehas prazas que, no caso de
Ademais, a lexislación explicita
ce algo semellante en Ordes, xa
existir, son ademais de caracter
que en nengún caso ·pode deleque unha denúncia anterior, tatemporal e non indefinidas.
garse esa competéncia nen á
mén realizada polos. nacionaliscomisión de governo nen . ao - tas supúxolle unha sanción. Alén
Tramitación ilegal
próprio alcalde. Segundo esta
diso, Mariano Lema, deputado
lexislación, -o BNG entende que
provincial do BNG xa anunciou a
Nos anúncios do BOP recóllese
se incurriu en ilegalidade ao
posibilidade de recurrir á via xuque os requisitos foron aprobanon ter respeitado a normativa
dicial se -non se toman as medidos ·no pleno local do 23 de
anterior á publicación da condas pertinentes e se paralisa o
Abril de Hl98, coincidindo coa
vocatória.
actual procedimento de ofício. •
MARCOS

NOVIDADES DE A
NOSA -T ERRA

O que fixeron
en Galicia-.
1936,
-·

~7 l

· ;,;rr-;\: ·· - -

A grande asignatuní'p~ndente da nosa
historia contemporánea é sen lugar a
·drlbidas-o es tu do da represión
desatada en Galicia desde Xullo de
1936. Unha ei~a que qbriga á .
recuperación das primeirizas
crónicas do terror publicadas
1
colectiva e anonirnamente desde o
- exilio arxentino por un solvente e activo gi-upo de
intelectuais antifascitas galegos -Luís Seoané, Arturo Cuadrado,
Maruxa Mallo, Federico Ribas, Eduardo Blanco Amor, Xosé
Suárez, Emilio Pita ...- baixo o título de O que fixeron en Galicía.
COLECCIÓN

O FARDEL DA

-As próprias bases conteñen importantes irregularidades, xa
que a Lei -de Administracións
· Locais de Galiza estabelece que
para acceder a prazas da administración local, debe demons-trarse o coñecimento da língua
galega. Sen embargo, este precepto incúmprese na convoeatória de cabo da polícia local, na
praza de brigada de obr~s e nas
de auxiliares de policia local.
"De feíto, para as duas de auxiliares de policía local só se prevé realizar unha proba voluntária .de galega", explica o concelleiro nacionalista. Nen sequer
os temários se acollen á lexislación xa que en todas aparecen
publicados menos temas dos
que prevé a Lei. O mesmo
acontece coa composición dos
tribunais, que deben estar formados por persoas cunha titulación igual ou superior á exixida
para o acceso ás prazas convocadas e que non se está cumprindo,

MEM~RlA

A

ED I C I ÓNS

AEBATIBllA

Por que reiteran as protestas? Non paralizou a obra?
Non. Nós escrebemos á consellaria de Cultura avisando
do que se estaba a facer á
beira da lgrexa que, ademais,
estase restaurando . Confirmouse que non existia nengun
permiso para aquela obra. Avisouno o próprio alcalde e paralizou as obras un tempo . Pero agora voltan a traballar para
botarlle piso. No Obispado
non queren complicarse ainda
que· se trate dunha lgrexa e a
única saida que nos queda é
dar a coñecer a aberración
que está cometendo.

V ALCARCEL

A advertencia de Património
non foi entón definitiva?

Baltar e a chamada dos ceos
Resultou divertido ler os titulares dos xomais sobre a crise de xullo do
Partido Popular de Galicia (ou non houbo crise?}. Vexamos algunhas
xoias aparecidas nas edicións ourensás do Faro e da Voz. Baltar instando
ós críticos a debmr o PP porque "os que no son demócratas noh deben
estar no pártido". Pide Baltar que o deixen marchar do partido? Pero é
Baltar un demócrata? El_ mesmo declara sempre que no partido o que di,
ga Fraga v-ai a misa: "Contamos coa bendición do patrón, e con iso é su,
ficiente", outra marabilla <lestes _días. Xosé 'Luís Baltar pasará á história
. da T eor_ía política pola invenciém da Democrácia Bendicida. Léase: roo,
delo de partido no que· os militantes votan listas pechadas presentadas
en sobre lacrado, sen enteirarse os damnificados que votan para que os
b~ten. Non pasa nada, todo se arranxará cunh~ cea. Ou varias ceas.
Curiosa democracia, cürioso lideFazgo1-Ata Carlos L Rodríguez amósase
sorprendido polo castigo a Roma(: de. c.astigq_r ~ algµén polo seu deterió,
ro político, o primeiro na lista sé~ía Baltar. E despois Cacharro, por re,
belde ante o patrón. Pero estes son os que gañan, os pavos bendicidos.
Mudaron os tempos, xa 'non gañan os "políticos de Madrid", nin os mi,
nistros. A Autonomía serviu para crear unha n~va elite política, algúns
aprenden de contado. Velaí o novo liderazgo da -democracia: que non
liderazgó democrático. E que expulsen a Conde Roa -é do Opus, acu,
sica Cacharro--: "se ten o que hai que ter, que pida un congreso extra,
ordinario e pasarémolo de medo". De novo Baltar, "o que hai que ter" é
esta a linguaxe dun líder democrático?-Pero non intentemos interpretar
o Inefábel: Baltar obedece a categorías que non son deste mundo. Por
·iso di que deixará o Senado se escoita algunha "mensaxe": a chamada
dos Ceos, trala bendición do Patrón, o refrendo do EspíritQ Santo.•

Non, non o foi. Na dirección
xeral actuan pero é un aviso.
Non significa que vaian controlar. E ao estaren relacionados co PP desde o concelleiro
implicado, o alcalde, a conselleria .. é máis complicado que
sexan firmes nesa resolución.
·,

Por que a teima en construir ali?
Non sé pode crer que sexa
concelleiro de cultura. Ten intención de abrir un mesón e
por iso non para as obras.
Hai outros viciños de Boullosa que, antes que el, solicitaron construir perto da lgrexa
e o permiso lles foi denegado.
E comezou a faceto sen permiso_e continua.

Como está composta a corporación do concello de
Baltar?
Hai seis do PP, dous do BNG ·
e un do PSOE, que apoia a
denúncia.+

,
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P·o_rq ue 'en caso de perda ·oiJ rou bo da súa Ta rxeta -.
só ten que comunicalo á súa Caixa ou ao
C.A.P.E. (Centro -de Atención Permanente
de, Emerxencia) ao 902 20 .6000.

LÉ VEA SEMPREEN R-18A
óooo Maestro.
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MANuELCAO

Asuspensión de pagamentos de Malvar paso prévio·par~ asua ,venda

~ crise·de várias empresas de•Pontevedra

inducida por.sectores patr:onais
A crise que viven várias empresas de Pontevedra como
Malvar, Maponsa, Grapor ou o
sanatório Santa Rita. estaria
máis inducida polos sectores
patronais que por un auténtico declive destas compañias.
As motivacións para provocar
a crist;! son dispares, pero están relacionadas co interese
por transferir recur~os dunhas
compañias a outras ou por desembocar nunha venda . -

Despois, da suspensión, Malvar
pode facer unha saca e nego.ciar a redución da débeda entre
un vinte e un cuarenta por cento. Se non hai acorde a intervención xudicial permitiria igualmente o recorte das cantidades
adebedadas. Por unha ou outra
via Malva'r poderia conquerir unha condonación de tres mil millóns e unha negociación da débeda para poñ~la .a longo prazo.
Pero para acadar eses acordes,
· Malvar haberá de estar case pa·rada (as duas terceiras partes)
durante uns oito meses. A princípios de ano, finalizada a suspensión de pagamentos, a obra
pública· reactivaria a empresa.
Cómpre ter en conta que na actualidade ten obra pública licitada para este ano por valor de
setecentos millóns.
No decurso da suspensión de
pagamentos , Malvar tetá que
e.laborar un plano de viabilidade.
A proprietária da empresa,
Thais de Picaza, xa filtrou que
terá que reducir persoal. De picaza empregou como argumen. to que as carga~ )abarais que
soporta Malvar superan ás das
outras empresas da construción. Contra isto a CIG botou
man da -guia de empresas Ardán, que elabora a Zona Franca
de Vigo e que estima que o custe laboral médio na construción
é do 17%, frente ao 20% que
ten Malvar. Oeste xeito, só haberia un .desfase de tres pontos
porcentuais, isto é, aproximadamente o 12% máis de custes .laborais. Neste sentido, se de Picaza insiste na redución de persoal é porque o prezo da empresa con poucos traballadores
é maior:

Situación doutras empresas
Uriha empresa que pertencia ao

comúnicación de á~bito ·estatal como polémica e innecesária,
senda. un exemplo perfecto dos efectos perversos que o nacionalismo teria para a convivéncia e a vida en liberdade das
persoas. As cotas·para o cine en catalán están a deixar en evidéncia a moitos ama~tes da libertade lingüística alporizados
<liante da perspectiva de que a metade dos films teñan que ser
<labrados ao catalán. Polo que parece aos cidadáns de Catalu- ·
ña non lle corresponde o dereito e a liberdade de elexir películas no seu próprio idioma.
Máis, da aplicación desta nova normativa in.terésanos destacar algúns aspectqs moi ilustrativos. A Generalitat acaba de
asfnar convénios con emp resas privadas mo i importantes
(bancos, asociacións de empresários, empresas de serv izos, antigos monopólios, etc.) para avanzar n a aplicación da n ova
normativa en prazos e ritmos máis acelen¡dos sen atapar as
ruidosas resistén cias activadas por determinados axentes sociais partidários do predomínio do español e beneficiários de
importantes priviléx ios.

A suspensión de pagamentos
na construtora José Malvar foi
mal r.ecebida polos- sindicatos
CCOO e UGJ , que auguraron o
paso prévio ao peche. !?ola contra, segundo a CIG a situación
non é tan grave. A central nacionalista indicou que a lexislación que permite esta posibilidade redactouse para salvar· as
empresas e no'n para afundilas.
A consecuéncia desta suspensión sóubose a contia real .da
bébeda. ·A curto pra;rn Malvar
adebeda 8.600 millóns áe pesetas a Facenda, á Seguridade
Social , bancos e provedores: Só
a estes últimos adebeda 4.000
millóns.

ALei do Catalán aparece ~ltimamente en todos os meios de

Na crise de Malvar a débeda coas institucións públicas por obras de infraestru·
turas ten grande relevancia.

moi ·distanciada das infraestru_·turas viárias, o que o fai pouco
indicado pará actividad~s relacionadas cos servizos, que son
as que predominan na comarca .
A maiores está ó -contencioso
que-mantivo o organismo público de criazón de' parques indutrais, Xestur Pontevedra, cos
proprietários ·d os terreas. Os
cálculos suxeitivos feitos por
Xestur par~ as expropriación
motivaron primeiro un recurso
Gráficas Portela, do concelleiro
de reposición e, despois de ser
de Pontevedra Unida Heládio
rexeitado, un contencioso admiPortela, tamén está a sufrir unha cris~. ainda que o seu calado · nistrativo no Tribunal Superior
é discutíbel. En realidade Porte- por parte da Asociación de Expropriados-. Ainda que inicialmenla está a desviar toda a carga
te os técnicos das duas partes
de traballo a outra imprenta da
empregaron os mesmos crité sua propriedade, que no pasado
rios para determinar o valor dos
equipara con maquinária renoterreas (o sistema de valor resivada con vistas a facerse coa
dual, que consiste en avaliar o
impresión da publicidade do hiprezo das naves a construir e
perm.e rcado Continente, que
restar as cargas) , os resultados
abriu fécentemente. Por outra
foron absolutamente dispares
banda, mediante un acordo ca
porque partian de valores finais
. Comité .Pe empresa, con mai.oria
distintos e nos dous casos subd;:i UGT, Grapar está transferinxeitivos. Ante esta situación, o
do aos traballadores máis afectécnico dos expropriados optou
tos e rescindindo ' o contrato
por empregar como valoración
doutros empregados.
unha estimación sobre os critérios obxectivos dos prezos taxaCon respeito ad sanatório Santa
dos das vivendas de protección
Rita, CCOO denunci·ou que o
oficial. Este modelo foi· o aceitaSergas desde hai tempo ven
do polo Tribunal Superior e o·
desviando á Clínica Dominguez,
prezo -pasou das iniciais 527 pede propriedade particular, pasetas por metro cadrado oferecicientes qúe en princípio terian
das por Xestur ás 3.027 deter. que ir a Santa Rita, provocando
minadas polo Tribunal máis o
a crise do centro hospitalário
5% de prémio pala afección de
privado. A CIG, sen embargo,
expropriación, unha porcentaxe
non comparte este ponto do visque se aplica sempre. A isto hata e estima .que é a patr9nal privada da sanidade a que está - berá que sumar o 40% dos intereses devengados porque a exdetrás das denúncias de CCOO
para provocar que haxa máis
propriación produciuse o 13 de ,,.
Outubro de 1993. Oeste xeito,
desvios de cartillas da Seguridade Social aos hospitais privaen total Xestur terá que pagar
dos.
arredor de 1.500 millóns, ainda
que o avogado dos expropriaParque do Campiño
dos, Abdón Escariz, afirmou que
están dispostos a negociar unha
O parque industrial do Campiña
redución do que haberá de pasi que afronta unha siutación de
gar a Xunta no referente ads incrise. Débese á sua situación,
tereses.+
grupo de Malvar, Maponsa, de
42 traballadores, tamén se atopa en suspensión de _pagamentos. Esta compañia, vendida a
unha empresa en teoria catalana, ainda que en re.alidade galega, dedicouse á especulación
imobiliária e realizou unl)a política errática de adquisicións que
a deixaron cunha ·débeda acumulada de 116 millóns.

U n dos grupos roáis activos é o chamado Foro Babel ligado a
que se denominou a esquerda libertária e olidária coa c rre pondentes variante . Unha sorte de colectivo relacionado
con revistas da vella tradición da esquerda alternativa com
El Viejo Topo, Mientras tanto, etc., on, curio ament ,
uministrc;tdores do fundament teóricos e o apar llo int l ctual
do opositare máis recalcitrantes á normalización do catalán.
Esra base teórica é asumida sen dificultade por un Vida! Qu dras ou polos tradicionai defensores do e pañolismo' en Cataluña. Unha somera rev isión dos coleccivos do Foro Babel e o
anticatalanismo parece indicar que o grupos ligado aos servi. zos públicos antes dependen tes do Estado Central on o m.ái
activos. Así, profesionais das diversas ponlas e niveis do en ino que xa pasaron a súa mellar época e que ven como o eu
"poder vai desaparecendo pala súa inoperáncia ocial e pala incapacidade para asumir os novas retos tecnolóxicos da economía global, refúxianse baixo o paraugas da problemática lingüística para reter un poder perdido e que xa difícilmente recuperarán. Estes colectivos utilizan para os seus obxectivos a
unha parte da masa de inmigrantes que por razóns sociais e
"t!conómicas· teñen máis dificultades para a integración na sociedade catalana como, n outras épocas, fixera Lerroux. Nótese que, por exemplo, Vidal Q uadras asume un pretendido discurso "social" de esquerda segundo o cal os presos dos cárceres
cataláns revelarían unha discriminación por razón de língua

Un dos grup~s máis activos é o
chamado Foro Babel ligado ao que ·
se·denominoµ a esquerda libertária
e solidária
por ser, na súa maioría, castelán falantes. T al confusionismo é
ben semellante a moitas das aseveracións do pensamento socialista grupuscular.
~
Pola contra, ·aqueles segmentos da sociedade catalana máis relacionados coa empresa privada e competitiva, as novas tecnoloxias e profesións a penas teñen renuéncia a admitir unha ca~
talanización global da sociedade ~anto en aspectos públicos cOmo de ámbito privado: Non deixa de ser sintomático que Jordi
Puj ol sexa mo i apreciado en Europa e en moitas partes do
mundo men tres goza da extendida animadversión ou aberra
x~nreira da sociedade española;• •

ECONOMIA

13
Nº 840 - ANO XXI

ANOSATERRA

23 DE XULLO DE 1998

Agricultura trat~ de desviar aatención acusando ao SLG d~. non quere_pagar as taxas
.

'

Paro de doús meses para
a merluza en Arxen6na

l

Máis de ·1soo gadeiros participan
na manifestación contra do pago ·por maÍ'caxe do gado

Os armadores temen un novo
reparto de cuot~s tras a
..decisión de Arxentina de facer
un paro biolóxico (la captura
da merluza, que entrou en
vigor o 15 ·de Xullo. Os
trabalaldo'res de máis de
sesenta conxeladores galegas
están afectados por unha
medida que, segundo os
armadores, foilles comunicada
o 5 de Xullo. En Setembro, os
biologos arxentinos darán a
coñecer o estado do caladoiro
de merluza.+

-0-P.C.

Arredor de 1500 gadeiros concentráronse o pasado .Venres
18 de Xullo diante da consellaria de Agricultura en protesta
pola imposición dunha taxa
através da que os veterinários
veñen cobrando unha cantidade
fixa aos productores pola marcaxe de cada animal. Desde a
consellaria trátase de desviar a
atención acusando aos gadeiros
de non querer marcar aos animai s. Pola sua banda, o SLG
entande que ese servizo é imprescindíbel pero que debe seguir sendo gratuito como o era
en anos anteriores.
Pésie ás altas temperaturas, a
coincidir coa época da recollida
da herba seca e a ter que
transladarse desde distintos
pontos do país, máis de 1500
gadeiros sumáronse á convocatória do SLG en contra do
pagamento de trucas pola marcaxe do gado. Os produtores
comezaron cunha concentración diante da consellaria de
Agricultura para despraiarse
posteriormente en manifestación até a praza da Quintana,
onde ínterviron a secretária xeral, Lidia Senra e o responsábel sindical, Manuel Dacal.

·Protestas dos traballadores
do lume en lugo eOurense ·

que desde o sindicato non se
quer marcar aos animais e de
que se está xustificando un
comportamento fraudulento

P-ola contra , o representante
sindical insiste en que o SLG
Desde o SLG enténdese que a
"demanda a marcruce, pero enmanifestación tivo uns resultatendida como un servizo público
dos positivos, porque obrigou á · e gratuito':. Dacal indica que xa
consellaria de Agricultura a emihoubo gadeiros que se negaron
tir unha resposta. Através desta
a pagar aos veterinários encanota, os representantes da adrregados de cobrar a taxa , o
ministración trataban , segundo
que lles está ocasionando imManuel Dacal, de xustificar o
portantes problemas. Por iso,
pagamento e de desviar a atendesde o SLG váise iniciar unha
ción do problema facendo chenova campaña através da que
gar aos gadeiros a mensruce de
se promoverá a solicitude por

escrito da rnarcaxe nas axéncias de extensión agrária. Con
este sistema, queda constáncia
do interese dos gadeiros de •er
· rexistrados aos animais e de
que "en nengún caso están en
contra deste procedimento, senón só en contra dos pagos derivados".

Gado galego
A campaña de saneamento, que
inclue a marcruce dos xatos, corn ez ou o 1 de Xaneiro deste
ano. Através deste sistema de
identificación pódense coñecer
os movimentos que teñen os

O Martes 21 de Xullo un
grupo de traballadores
contra o lume foi desalozado
da delegación de Medio
Ambiente en Ourense, onde
exixian estar integrados no
réxime da Seguridade Social .
e non no Agrário. Asimesmo,
en Lugo, a CIG desmentiron
a publicidade da consellaria,
reseñando que o 50% dos
traballadores contratados
adícase ás labores que lle
encomenda cáda concello,
non dispón de meios ·
técnicos e cobra menos da
metade d.o salário dun
profesionai da Xunta sen ter
direito á prestación por desemprego. +

animais e ademais quedan rexistrados pola sua procedéncia.
Diste xeito, evítase que s~ traten
de colocar os xatos corno de ori1
xe galega cando non o son. Os
veterinários colaboradores, que
son os encarregados de levar a
cabo a campaña de saneamento, son os que se están atopando cos principais problemas pala
oposición dos gadeiros a realizar
os pagos. Mália a difícil situación
que se está producindo, a decisión adoptada polo sindi_cato e
polos próprios produtores é a de
seguir sen pagar exixindo ao
tempo, que os seus animais sexan rexistrados. +

,,.

Mes e medio de folga na
Gen~ral Motors en EEUU
Perta de douscentos mil
traballadores da General
Motors en Estados Unidos
participan nas folgas que desde
hai máis e memo paralizan· a
· actividade de 26 das 29
factorias. Os traballadores, que
siguen a convocatória de folga
da United Auto Workers,
reclaman os 'insvetirnentos
prometidos en mellara de
maquinária e que non se
reduza nen o emprego nen as
pagas procedentes dos
benefícios da General Motors.
A empresa denunciou ao
comité de folga por levar a
cabo a mesma por motivos non
autorizados no convénio polo
que o conflito laboral terá
mediación xudicial. •

Noma ..................................... Apelidos .......................... .
Enderezo ...........................................................................
Cod. Postal ............................. Teléfono ......................... ..
Povoación ............................... N.l.F.
Provfncia ................................ País.
Suscrébome a A Nosa Terra (Incluidos os Cademos de Pensamento e Cultura)
por un ano/semestre ao prezo de:
Galíza/Estado/Portugal ............ ...................... 9.000 ptaJano ...•...4.500 ptaJsemestre
Europa ........................................ 10.920
América e resto do mundo ......... 13.080

a) Subscricións para o Estado espa-

ñol

·

O Talón bancário adxunto
O Reembolso (máis 130 pta.)

PAGO DOMICILIADO.

b) Para o resto do mundo
O Cheque bancário adxunto
O Xlro lntemadonal a neme de
A NOSA TERRA. Apartado 1371
Vigo.

COBRIR os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.

Banco/Caixa de Aforros ............................................................
Conta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0J
11111111111
Titular ··············:----··· ...................................................................
..................................................... Nº Sucursal .........................
Povoación ................................... Provfncia ............................ .
Sérvanse tomar nota de atender áté novo aviso, e con cargo á miña conta, os
recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Pro{llOcións Cuiturais
Galegas S.A. ·(A Nosa Terra).
D~TA

ATENTAMENTE (SINATURA)

~

3.872.000 desempregados
na EPA; 2; 118.000 no INEM
Non todos os que solicitan
un emprego son
desempregados para o INEM,
que deixou de recoñecer o
pasado ano a 1.750.000
demandantes de emprego.
Foi a directora do INE quen
fixo públicos os datos
sinálando que é a Enquisa de
Povoación Activa a que
contabiliza a todas as
persoas que busca emprego,
cifrándoas no ano 1997 en
3.872.000, Para o INEM non
son desempregados os que
buscan traballo por tres
meses, menos de vinte horas
á semana, estudantes en
busca do primeiro traballo, xubilados, asist~nt~s ·a un
curso de formación,
eventuais agrários, parados
enfermos e traballadores con
expediente de regulación de
emprego.+
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·Cuarenta mil persoas presentes.no estádio vigués de Balaidos

Os Rolling 'oferecen un espectáculo multimédia
e máis un concerto de duas cancións
-O- H.VIXANDE

· tuada no centro do estádio, Entón, como nos sesenta, os Rolling enfrentáronse a un. público
que os arrodeaba e que agradeceu . o detalle. Tocaron .eles catro acompañados dun teclado.
Pero só foron duas cancións, só
unha máis poria en evidéncia
que oferecer un concerto _de

rock exixe unha dose de enerxia
da que a idade apartou aos
rnembros do cuarteto británico.

-mesmo chegou a lamber o pé
da corista nun xesto que pretendia simular erotismo pero que
non pasou de vulgaridade. E cada salto, pada aceno, era recolli- .
do por unha cámara de televisiónJ que transmitia e. ampliaba
o espectáculo simulando un dinamismo que non era tal.

Cheg~ron, tocaron e marcharon. O Sábado 18 de Xullo-a
Todo estaba ensaiado, desde
banda de rock and rol/ The
Rolling Stones ofereceu no
as carreiras de- Jagger polo ceestádio vigués de Balaidos .un
nário até as coreografias máis
espectáculo no que non hou-·
complicadas o.u os seus flirteos
bo espazo para a improvisacoa cantante que facia os coros
ción e no que todo tipo de
aditamentos arrouparon a uns
intérpretes de música popular
cuxa média aproxímase aos
sesenta anos. Contodo, o veterano grupo non enganou a
G.LUCA
ninguén pero, iso si, ~ un prezo que non se poden permitir
todos os petos: sete mil pese- Manuel Pérez será para Vigo o que o Marqués de Pombal O Alcalde Pérez coida que está na avangarda pero só vifoi para Lisboa coa diferenza de que Pombal cambiou a ci,
tas cada entrada.
ve de rebaixas. Invoca a visión que o autor de L'Espoir

·A AVAN·GARDA N,AS REBAIXAS

O concerto foi un espectáculo
mult.imédia -videos, músiGa e
coreografia- cun carameliño. Os
Rolling saltaron ao cenário ao
compás de Satisfaction e non
abandonaron _en ne11gun momento o seu traaícional -e por
outra banda extenso- repertório.
, Mick Jagger pegotJ un par de carreiras, pululou polo amplo cenário camiñando ad ritmo da música e descansou todo o que quixo. O resto dos seus tres compañeiros -apenas se moveron.
Unha sólida formación de acompañantes encargáronse de manter o ton musical do espectáculo,
no que predominou a emisión do
concerto através dunha pantalla
de televisión ovalada e xigante
de grande calidade que captaba
toda' a atención dun público que
apenas distinguia aos ?SUS ído:
los sobre o cenário.
·

dade de~pois do terremoto, e da onda de vinte metros de
altura que arrasou até as lqxes das ruas mentres Vigo vai
cambiar pola visita do Rolling Stones: un prodixio que vai
alzar. a-clasificación da cidade qos catálogos de turismo,
nas axénci~s de viaxes e nos baremos dos grandes grupos'.
Estados Unidos ten o mapa de Africa espetado d~ bandeiriñas de cor branca e ~ermella: hai paises que importan Coca Cola e aspiran á modemi.:dade e ao progreso e outros que ainda están na tapioca e no quéfir. Na
Africa o paso do ecuador para a
avangarda está mais barato. Aqui o
concerto dos Rolling custou un
adianto de 400 millóns que empres.mu a caixa, de aforras locál, un esforzo para que previo pago de 7.000
pesetas entrase en Balaidos quen
poidese. Unha entrada popular.

A

tiña da política cultural, comb intervención desde o poder para extender o coñecemento por riba do cerco da
burguesía. Achegar á maioria a arte e a cultura, dicia
· Malraux, elevar a calidade das preferencias dos máis e
aebar o priviléxios, facer da poesia o eido da liberdade
absoluta.

Puntualidade
Con puntualidade, os éxitos da
banda británica soaron uns detrás dos outros, coreados polo
público e alongados polos músicos. Houbo , mesmo, a posibilidade de elixir, através da internet, unha canción do repertório ,
que resultou ser un dos hines
máis aquelados do grupo: Paint
it black. O resto, foron as mesmas cancións que en Málaga e
en Barcelona, as outras cidades
do Estado onde actuaron.

Así foi como a Alcaldía tomou a resolución de entregar
a este concerto a parte do león do
orzamento de cultura. Montpellier
adica cultura o 17% do seu orzamento; os cartos que Vigo reserva
O público agradeceu, tamén , o
para a promoción da ,...c ultura non
intento de Jagger por achegarse
chegan ao 1% do seu orzamento
ao galego, cando, na metade do
anual. A rede de bibliotecas públiconcerto dixo: "un pouquiño
cas de Montpellier extendese a cada
más", ainda que o resto do tembairro e dispón en total 'de máis de
po 'preferiu empregar un castedez millóns de volumes; Vigo só ten
llano non moi deficiente.
unha biblioteca pública con 3.000
Tan cronometrado estivo o conexemplares catalogados porque o
certo que o público case non tivo
Concello non ten cartos para clasificar, fichar e pór en uso o resto dos que pedir que tocasen os bises.
Estes estaban previstos e sonalibros qu~ permanecen gardados en
ron despois de apenas un minucaixas no soto. Os cartos que adica
to de siléncio. Ao rematar, un fulo Concello ao único espazo público
gor de foguetes artificiais mende leitura son tqn cativos, que a biblioteca ten que pechar polas tardes tres os integrantes, do grupo
marchaban precipitadamente
durante todo o verán.
rumbo ao aeroporto de Peinador. En total, os Rolling Stones
Hai quen coida que o Alcalde quer meter a c'idade con
estiveron en Vigo un total de secalzador na modernidade, pero non advirte que a arrite horas. O xusto para oferecer
ma á decadéncia. Non é iso. Na apresentación do libro
un · espec;:táculo profesional, sen
de cartas de Valentin Paz-Andrade, o alcalde dixo que,
excesiva entrega e pará marchár
convivindo vtnte anos na mesma cidade hon o coñecuns benefícios millonários. Se
cera. "Pero s·ei que era un home bon';, dixo. Yalentin
cadra, non era só rock and roll ,
era de feito malísimo, un solimán para os ' parvo~ coma
pero, como diciamos antes, non
Pérez.+
enganaron a ninguén. + ·

Ellen, os Rolling
parécenlle
comerciantes cínicos
da saudade sobre un
cenário a metade de
camiño entre unha casa de putas e unha
sacristia

Hai quen pensa que a visita non era
para tanto. A crítica Barbara Ellen
di que no ,concerto de Amsterdam
os chimpos e as carreiriñas de.Jagger
conxelaban o alento do público pre- .
Só lioubo un momento no que ocupado pola saúde do veterano e
os Rolling · se aproximaron á. cando o vocalista dos Rolling mobanda ·de rythming and blue.s veu o cu contra os paganos das entradas, quen. menos
que pretendian ver os milleiros
botou en falla un tiro de ballesta. A Ellen, os Rolling
de seguidores chegados de to. da Galiza e Portugal e dalgúns parécenlle comerciantes cínicos da saudade sobre un cerecunchos do Estado. Ese mo- nário confuso, a metade de camiño entre unha casa de
mento fÓi cando, atravesando putas dos anos vinte e unha sacristía barroca. Pola con~
unha espectacular pasarela col- ~ tra, o Alcalde considera na antigqidade aos que critican
gante, ofreceron a interpretación a sua forma de entender a cultura popular. Non deixa de
de duas cancións -unha delas ser divertido porque o grosq das criticas deste ultimo, se
Like a rolling stone de Bob Dy- ·· cadra derradeiro, espectáculo dos Rolling, falan de sallan- sobre unha plataforma si- do, de relicário.

Pero a pesar de todo, os Rolling
convenceron á maioria do público. "Ten sex appeal', aseguraba
ao referirse a Mick Jagger unha
moza que sobrepasaba os vintecinco anos. Pero ante semellante
afirmación un non podia evitar a
comparación con Jim Morrison, o
cantante do grupo norte-americano The doors, desaparecido na
xuventude forxando un mito que
vai máis co estilo do rock and roll.
El, cos seus contoneos, si que tiña sex appeal encol do cenário.

a
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A "Indicación Xeográfica Protexida Ternera ~~ga11 ·~,
exclusivam~te reses nacid~ criadas e sacrificaaas e~ Gaij "
As nosas razas, o noso clima que propicia exrelaites f~axesj e,
peculiar manexo dos anim.ais polos labregos.galegos>,ían ~ti, .,.
única e apreciada en toda Europa.
·"
Ternera Gallega, un producto con historia.

Só se ve estas etiqu~tas
coa -S" terá a seguridade
de que é Ternera Gallega
11

fERNE-RA GALLEGA
~

a carne con carne
Tels.:(981) 57 57 86 • 57 48 99 Fax: (981) 57 48 95
Apartado de Correos 2014
15700 Santiago de Copipostela • España

Correo Electrónico: consejo@terneragallega.com
WEB: http://www.terneragallega.com
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Afusión entre as plataformas _
de televisión dixital pretende pechar os ·enfront?mentos con. Prisa- ·

/

OPP reformula a sua políticCI de com·unicacióri
O princípio de acordo
contempla unha fusión .
nunha única empresa
Telefónica .e Prisa, os acciona que cada plataforma
nistas maioritários de Vía Digital e Canal Satélite Digital dixital terá o 50% das
anunciaron un princípio de .accións. Prisa_pretendía
ter o 51 % para asegu acordo para fusionarse nunha
rarse o control, pero, ao
única compañia de televisión
final, tivo que ceder e
por satélite. Este acordo ~ntra
contentarse cunha teóridentro do cámbio de política
informativa do· PP co referenca paridade. Pero até o
30 de Setembro, data fite da marcha do portavoz do
xada para que o acordo
Governo central Miguel Angel
esteña totalmente conRodríguez.
cluido, non se Sqberán
totalmente os términos ·
As duas plataformas de 'televino que foi redactado,
sión dixital, que protagonizaron
nen as posi9ións nas
desde a sua criación unha trifulque verdadeiramente
·ca contínua de feira -dos mallós,
quedan 'cada un dos
acordaron firmar a paz. Non era
o primeiro intento. Na Noiteboa grupos. Ainda . asi, alguns sócios minoritários
de 1996, despois 9e que Prisa
de Via DJgítal están .deschegase a un acorde con .Antócontentos porque, afirn_io Asénsio sobre os dereitos do
man, que Prisa vai confútbol televisado, o enfrontamentrolar a nova cadea pois
Acto de presentación de Canal Satétite Digital en Xaneiro de 1997.
to recrué:leceuse airida~ que houbo intentos por parte .dalguns inserá Polanco quen- noSe a necesidade desta fusión vientre .as duas plataformas. Os
mee o máximo executivo do ·notegrantes do Governo de facilitar
ña dada palas perdas que acu-ingresos disminuirán agora de
vo grupo. _Tamén se afirma que
un acorde entre Telefónica e Prixieto considerábel e, ·se as dimu laban ambas émpresas con
a valoración dos activos dous
, sa, os dous principais competiestas disputas, que neste ano
dous grupos fará que, previsi- . rectivas non son capaces de
dores. Un dos mediadores sen
adaptarse ·ás novas circunstánpoderian chegar aos 50.000 miéxito foi Josep Piqué. No Gover-· belmente, será Vía Digital a_que
llóns cada unha, as necesidacias, serán moitos os que se velle teRía que pagar ao seu sócio
no central impúxose a liña dura
des políticas do PP están tamén
xan e_n situacións moi complicade Miguel Angel Rodríguez que . para chegar ao 50%.
detrás deste armistício. A derei.das. A outra con~ecuéncia é
lle declarou a guerra abertamenta_españolá está a comprobar
que se usa,rán todos os decodifite a Prisa, dando orde ao fiscal
Os efectos deste pacto deixaque pesie á bondade dos númeranse sentir, en primeiro lugar · cadores, pero, ao mesmo tempo
xeral de que emprendese acros macroeconómicos está en
os prezos absolutamente baixos
nos clubes de fútbol qLJe até d_e
cións contra a outra plataforma.
e de promoción -qué viñan oferidénticas condicións eleitorais,
Esta xudicialización coñécese
agora engordaban as suas aftanao van pasa·r a millar vida, co
ou piares, que nas últimas eleieas coma vacas no outonizo-cos
agora.como o Caso Sogecable e
cións xerais cando acederon á
cartas procedentes da$ cadeas· que os consumidores van sair
rematou coa suspensión do xuiz
perxudicado~.
· Moncloa_
instructor, Gómez de Liaño. ·
televisivas por mor da guerra
-<>B. LAXE

Po[a súa posición tteográfica, Cu_6á é un de~ti~
no turístico Pº! e~efen
cfa: e ponte natura[_entre
., éricas e 'Europa.
·r a posi6i[idade
·{adarse a"outro.>

pre~os

Parte do Gabinete víñalle reclamando a Aznar un xiro máis ao
centro. Miguel Angel
Rodríguez, o voceiro
do Govemo agora destituido, era un · dos propulsores da guerra mediática' que entrontaba
as televisións dixitais,
pero tamén ao PP cunha boa parte das emrpesas de comunicación
españolas. Por unha
banc;la oper.aba El Mundo, ABC e a Cope, aos
que se lles uniria lago
Antena 3, e pala outra
Prisa e os seus aliados, principalmente La
Vanguardia e o Grupo
Zeta . O desembarco
fallido de Televisa, o
potencial de Prisa e o
deterioro da credibilidade mediática madrileña
levou a Rodríguez a un
calexón sen saida. Rajoy , Rato
e Piqué apostaron por facer as
paces con Palanca. O grupo
qontrário, encabezado por
Alvarez Cascos perdeu todo o
seu peso ante o evidente fracaso da sua política. Tanto é
asi que Cascos pode ser sustituido despois do congreso do
PP do seu cárrego. Aznar acaba de afirmar que "o único seguro é o presidente". Coa non
belixeráncia de Prjsa agarda
mudar os inquéritos antes de
dous anos.+
:;¡.

especiais para grupos.
·Incentivos.

,

VO REGULAR DE CUBANA DE AVIACION
SANTIAGO DE COMPOSTELA .
HABANA
SANTIAGO ,DE COMPOSTELA

DR_ TEIXEIRO 20, ENTl~ECHÁN
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA
TELF_: (981) 58 14 15
FAX: (981) 58 82 23
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DEPORTES

Cámaras de video en
Compostela "por
seguridade"

Perseguen a d~paxe para poder apresentar aos deportistas como espell9 social

·Cada vez hai máis Astérix
-0- PUCHEIRO

O masaxista da equipa mexa
nun bidón, colle unha xiringa
das de inxectar ás vacas enchéndóa con ese líquido. Unha agulla clávase no lado dereito da barriga perto da virilla,
directa á vincha do corredor.
Con outra xi ringa sácaselle todo o mexo posíbel ao deportista e inxéctaselle lago o do
masaxista. Listo para pasar o
control antidopaxe ! Non haberá rastro de nengunha sustáncia das que inxeriu. As transfusións de sangue entre os ciclistas están tan de moda que,
mesmo, as realizan durante a
carreira. A EPO é o de menos.
A cada os laboratórios perfeccionan os mecanismos para
escaparlle aos controles anti- /
dopaxes que se quedan, tempada tras tempada, obsoletos.
Non foi só o Galo Asterix o que
tomaba as apócemas máxicas
para ter maior rendemento físico. Desde a antígua Grécia os
deportistas (guerreiros e deportistas foron secularmente, até a
chegada da burguesía e as libertades , a mesma causa) procuraron produtos, naturais, por suposto , non había outros , para
aumentar o seu rendemento .
Tampouco o Galo Festina é a
única equipa cicJista que converteu os seus coches nunha farmácia ambulante . Todos teñen
os seus Panoramix que, agora
doctorados en meiciña e especialistas consumados no deporte, realizan medicacións de axuda aos ciclistas para aumentarlles a sua forza física e resisténcia. No pelotón ciclista non queda agora nengun Obelix.
A expulsión do Festina do Tour
non é unha decisión que parta
da Unión Ciclista Internacional
(UCI). Esta organización , para
non desacreditar ao deporte do
ciclismo, acocha moitas das
análises que dan positivo de
equipas inteiras ou de destacados corredores. 86, de cando en
vez , se fai un escarmento para
que os controis dos médicos sex an máis rigurosos e non se
vaian producir martes na estrada
como aquela de Tom Simpson
reventado na subida ao Mont
Ventoux. lso si que dana os intereses comerciais dos organizadores e das equipas ciclistas!
Para evitalo agora a dopaxe faise baixo prescripción médica.
Tampouco foron os organizadores do Tour, con Jean Marie Leblaríc á cabeza, quen decidiron a
expulsión do Festina para "preservar o bó nome da proba máis
importante do mundo", como afirmaron. Nen tan sequer para
tranquilizar unha carreira na que
se falaba sobre todo de dopaxe.
A guerra contra os estimulantes no
deporte comezouna en Fráncia,
hai agora un ano, a ministra do
Deporte, Marie George Buffet (comunista). Foi ela quen deu.a orde
aos xuices para que investigase os
casos de trafego de sustáncias
proibidas, sobre todo desde ltália,
Bélxica e Holanda, que son os má-.
ximos especialistas. A Festína,
equipa francesa; tíñana totalmente
controlada desde aquelas.

Voltar ao tintorro
e á queimada

- Xosé Sánchez Bugallo,
portavoz. do concello de
Compostela, anunciou o
Martes 21 de Xullo que o
ción, a improvisación, a
governo municipal instalará
lédicia de xogar, pois o
'seis cámaras de
deporte espectáculo pervideovixiáncla nas ruas do
deu todo o que tiña de
·casco vello da cidade "por
xogo, de lecer. Cada vez
razóns de seguridade
adestran aos rapace~
cidadá". A medida', que vai
desde máis novas, cada
entrar en vigor a princípios
vez deformanlle máis o
do vindeiro ano, cínguese á
carpo. e a mente. Chega-,
Lei de Videovixiáncia,
rán a ser uns grandes
segundo anunciou o portavoz
deportistas pero, como
municipal. Q PP non se
afirman cqntados espeopuxo ainda que. protestou
cialistas , o seu carpo
por non ter sido informado,
quedará desfeito antes
mentres que o BNG, a través
de chegar aos cuarenta
de ~Encarna Otero ,
anos. Algun destes escuestionou a
pecialistas afirman que é
constitucionalidade da
máis perxudicial ese treimedida.+
. nam~nto que o consumo
de sustáncias proibidas
baixo un riguroso control
médico.
·

A detención de Willy Voet, masaxista do Festina, o 8 de Xullo, cun co- ·
che ca1 gado de sustáncias dopantes, foi o pri.:m ei'ro golpe dunha investigación policial que
ainda non se pechou e
que fará que, deste verán en diante o ciclismo
xa non volte a ser o
mesmo que antes. O
xuiz Patrick Keil non só
dispón de horas e horas
de conversas gravadas,
senón de facturas e albaráns de pago da mercaduria por parte do
doctor Ryckaert, e
transferéncias realizadas por Bruno Rousel,
Se Ocaña, Fuente , Andirector do Festina.
quetil, etc, morreron de
Aparecen nas follas de
cancer ou co fígado
cálculo OS nomes dos Bruno Roussel, director do Festina, xunto a Richard Viren- destrozado, son moitos
corredores tratados por que, o lider da equipa.
máis os deportistas anóeste médico, as suas tanimos que· polos malos
mas semellantes. Mentres tanto,
rifas e o protocolo de tratamento.
treinamentos ·non chegan aos
os patrocinadores escandalízancincuenta anos ou rematan en sise, tapando os ollas cunha man
Despois só houbo que agardar
llas de rodas sen nunca conseaberta coma qúen non quer ollar
ao momento preciso para coller
guir un éxito: Pero a industria do
a realidade. Os xornalistas, que
as probas do delito. O embardeporte (casas comerciais, xorse fixeron todos es1es anos os
que do coche da equipa reloxeinaís e a ideoloxia qominante) nemarulos, agora fanse os apampara para Irlanda, onde comezaba
cesitan marcas e superación pados. Os afeizoados síntense traio Tour. Agardaron lago o dia
ra poder vender. Por iso-a .brutacion~dos poros seus ídolos. A
que lles conviña, antes da conlidade de.treinamento se pon coépica ciclista está a morrer. Tetrarelóxio, para que os corremo exemplo da constáncia, da
rán que voltar ao tintorro que bedores que disputan a carreira
superaéión e a estimulación cienbia Bahamontes ou á queimada
non puidesen estar todos xuntos
tífica, axudando ao carpo, castíque facia Délio Rodríguez.
e preparar unha estratéxia de
gase. Cuestión comercial que vai
forza, e materializar a expulsión
en función da própria idiosincrá-_
Esas mesmas persoas que arredo Festina. Xa conseguiran que
siá do deporte. Ciclismo é igual a
meten contra o consumo de suso director Rousell e o próprio
épica, a "esforzados da ruta", por
táncias proibidas, son as.mesmas
Rickaert confesaran todo, culiso é preciso mantera imaxe. Os
que alaban que a un meniño ó co- - profisionais americanos do bapando aos corredores.
mecen a entrenar desde os ·priloncesto só participaron na Olimmeiros anos para facelo un profiAs outras equipas, que tamén tepiada de Barcelona cando consional do deporte. Que o maten a
ñen os seus Panoramix ou os
seguiron de Samaranch que eles
facer cargas e resisténcia na vez
seus MerlinsJ saben que ~stán en
non terian que pasar o control
de aprenderlle a t(lcnica, a intuíidénticas condicións, con apóceantidopaxe. •

DA

TIRIA

ASllA&.L.ADA

Expropíanlle a casa
e, agora,
Mercagalicia invade
as suas leiras en
·Compostela
A nai de Xoana Cruz ten 78 anos.
Nas mellaras dos accesos á cidade
de Santiago, as obras supuxeron a
expropiación. Daquela aceptouno
con resignación e, mália o disgus._,
to, non se queixou. ·Pero agora a
situación é ben diferente. Unha
finca da sua propriedade foi inva,
,d ida ilegalmente polas obras de
Mercagalicia, a superficie que se
empezou a construir hai anos no
Norde de Compostela e da que é
· concesionária a empresa Merca,
dos Centrais de Abastecemento
.(Mercasa). Mália que os tribunais

danlle a razón, tanto desde o con,
cello como desde a empresa né,
ganse a recoñecer a desfeita. A
sua filla, Xoana, colle a voz da sua
nai e denúncia "o atropelo dos di,
reitos dos cidadáns".

va o terreo á família.

Neste momento, as leiras están
ocupadas por vinte metros cadra,
dos dunha nave industrial ademais
de pola estrada que ·cir~unvala a
área de Mercagalicia. "Xa non Pº'
No ano 1991 comezaron as ex.,
demos pedir o terreo polo que nos
propiacións. A família Cruz non
diriximos ao avogado de Mercasa
resultou afectada. "Pero cando
e pedimos un prezo. Fumos razoá,
chegaron as palas invadiron oito,
beis cando saiu a primeira sentén~
c.e ntos metros da finca. Chama,
cia e seguímolos sendo. O xuiz en,
mos ao concello e ~o xerente de
viou un perfto para delimitar. as
Mercagalicia pero dinnos que te', marcas da finca, pero desde a em,
mos que amosar que a fin.ca é no,
presa respostan que teñen que
sa. Fumos a .xulgado nº' 6, fixe,
pensar se nos pagan o que pedi,
mos unha delimitación de terreo
mos ou non", sinala Xoana. Hai
, e o xuiz emitiu unha senténcia na
unhas semanas receberon u:ri.ha
que di que se nos usurparon as . notificación do concello ne> que se
lles anúrrcia a expropiación. "Co,
leiras. Condeaba a 'MercagaliCia ·a
restituirnos o terreo e a pagar os
mcí imQs aceptar a condición de
expropiados se non o somos? Nc;m
costes do proceso", conta Xoana
Cruz. A família, naquel momen,
hai acta prévia de ocupación e
to, aceptaba o mesmo prezo pola
non podemos aceptar o xustiprezo
finca que o que se lle pagara aos _ unha vez que levamos anos para
amosar a inxustiza que coineteu
expropiados "e os gastos que pro,
vora amasar que a parcela era no,
tanto a empresa como o concello
ao non ternos respeitado", di Xoa,
sa'. '. A resposta tanto do concello
na. A família está a espe~a do que
como de Mercagaltcia foi apelar
na Audiencia Provincial da Co,
resolva o concello, cuxa dedsión
ten que ser despois aceptada polo
ruña. No pasado mes de Abril, a
xulgado. Mentres a parcela da fa,
Audiéncia desetima a apelación e
mília Cruz segue formando parte
envia o caso de novo ao xulgado
do complexo comercial.+
de Santiago para que se lle dev:ol,

Nacido en Cayón porque
o manda o alcalde

O Governo central ven de
respostar a unha pergunta
do J3NG sobre a incorreción
á hora de expedir o
documento de identidade a
un cidadán 'galego que vive
de Madrid. Esta persoa
queixárase da incorrección
dos topónimos que
aparecían no seu carné.
Tras protestar, na comisaria
se fixo constar que a
província de onde procedia.
era A Coruña pero o lugar
de riac~mento era Cayón,
en Laracha, e non Caión,
que é a forma correcta.
Segundo o Governo, o
persoal da comisaria foi
respetuoso porque "en
relación á 1·o calidade de
nacemento .do interesado,
Cayón, é esta a
denominación ofical,
segundo comunica o seu
próprio concello a través do
alcalde, e non Caión". Os
nacionalistas lembran que a
determinación oficial dun
topónimo corresponde a
Xunta, .en cuxa
documentación aparece
· Caión, e non ao alcalde.•

Premian á Casa de
Acollida de Mulleres
de Vigo
A xestión da Cas~ de Acollida
de Mulleres da cidade de Vigo
- mereceu o prémio Praza
Maior que conced~ a
Federación de Municípios e o ·
Instituto da Muller de Madrid.
Destacouse o traballo
efectuado palas responsábeis
do_centro, que depende da
concelleria de Muller e é
xestionado polo centro de
Estudios da Condición da
Muffer Alecrin.-No que vai de
ano o centro recebeu 120
denúncias con solicitude de
ingreso e 1.569 consultas,
vivindo actualmente na casa
45 mulleres e 49 cativos.
Recentemente, coincidindo co
asasinato dunha moza de
Vigo e o seu filio, o concello
promoveu a rede municipal
contra os maos tratos .para
reforzar o apoio ás mulleres
que o precisen e.difundir as
medidas preventivas da
violéncia dentro do fogar. •
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Alfonsó Sastre di que opeche da plataforma de diálogo "traerá máis guerra" ·

A·clausura do Egin viola a·proibición constitucione1I
de·cerrar ·cautelarmente un meio de.comunicación ,
garantía da comunicación en li75.000 persoas a unha manifes:
tación de protesta convocada en . berdade debe considerarse anDonostia. Mentres a maioria dos
terior e básica para a virtualidaA clausura do diário Egin e da
emisora Egin lrratia carece_
n
meios de comunicación da direide de todo o edifício legal. Esta
ta celebraban a intervención físié a razón pala que o apartado 2
de amparo leg!ll e van contra
ca contra as instalacións da ráa proibición específica de pedo artigo 20 da Constitución de
dio e do diário referencial da es1978 precisa que o exercício da
char cautelarmente un meio
querda abertzale, algúns editoliberdade de expresión de ideas
de comunicación, confirmada
rialistas expresaban dúbidas sonas . senténcias do Constitue opinións "non poder ser r.es.cional. Sindicatos, nacionalisbre a legalidade da decisión do
trinxido mediante nengunha clatas bascos e voces cualificase de censúra previa".
xuiz. Nestas críticas coincidian
cos letrados da editora Orain ·
das en todo o Estado únense
aos 270 traballadores do peque calificaron a clausura de nuArgumen~o arbitrário
riódico e da rádio que calila de pleno direito, carerite de
O xuiz Garzón aplicou a lexislaamparo legal e arbitrária. O xuiz
fican de arbitrário o auto de
ción anti-terrorista para deter e
Garzón cita vellos sumários de
Audiéncia que lles .proibe
incomunicar aos once membros
comandos de ETA que aseguracontinuar o seu labor.
do consello de administración
ran informarse nas páxinas do
da editorial Orain baixo a acuDespois de a policia asalfar as
Egin e relaciona noticias do xornal con atentado·s posteriores.
sación de que forman parte da
instalacións de Egin e Egin lrraETA. As probas q1,.1e, dacordo
tia, o pasado día· 15 de mañá, e
Esta liña argumental fallara en
coa investigación policial, impliexpulsar aos traballadores, un
procesos· anteriores ao comprocan aos directivos na -loita arcomunicado cohxunto de todas . barse que outras accións violenmadá, son o fundamento aduci-'
tas contra delincuentes sucedeas formacións slndicais, HB e o
do polo xuiz para clausurar o
voceiro do PNV Jon Mari Juarisran despois de diários diversos
diário e a rádjo, ao concluir que
divulgar os seus nomes.
ti manifestáronse contra a ope·duas plataformas de comunicaración dirixida polo xuiz Baltasar.
ción dirixidas por persoas fóra
O advogado lñigo lruin invocou
Garzón con axentes levados de
Madrid.
da leí -non pode ampararse en
várias senténcias do Tribunal
garantías legais. -Desde a xudiConstitucional que establecen
que calquera intento de silenciar
catura son moitas as voces que
A noticia do peche do diário, 9
un rneio de comunicación lesiodenuncian a arbitrariedade desprimeiro que se amordaza deste argumento. De feíto, no direina o direito fundamental da liberde a morte de Franco, conmoto penal español os comportadade de expresión. De feíto, o
veu á opinión pública e atraeu
Constitucional ten repetido que a
m~ntos delitivos só se poden
en poucas horas máis de
-0- G. LUCA

atribuir individualmente a persoas físicas.
Para Alfonso Sastre, a figura sobranceira da dramatúrxia española de hoxe, "talar, escoitar o
que se di e respostar é o único
sistema para a paz entre a xente ou para facela posibel e abrir
camiños 'que a· ela poidan conducir. Cando se fai calar a quen
ten direito a expresarse, e todo
o mundo ten direito a talar, talan
as pedras e o pior é que hai
máis guerra que nunca"_
O actual proceso contra Egin e
Egi[1 lrratia, chega despois de. várias actuacións xudiciais fracasadas' nas que se tentaba establecer
o nexo entre a información e a loita armada. O máis escandaloso
supuxo o encarceramento do redactor xefe do diário Pepe Rei baixo acusación do xuiz Bueren de
pasar información a un comando
de ETA. Esta imputación non puido ser probada e Rei foi absolto.
Mércores, a Audiéncia ditou o
ingreso na cadea do director de
Egin, Jabier Salutregui, baixo a
acusación de que recebía ardes
de ETA para o seu traballo no
xornal.+

Narcotizar inmigrantes pqra
expulsalos non é delito
O xulgado de Málaga que
investigaba o caso de 103
inmigrantes africanos narcotizados para ser devoltos ao seu
país ven de arquivar o caso. "A
soa e pura ilegali9ade dun acto
administartivo non conleva un
ilícito penal", sinala o xuiz. A in- .
vestigación abriuse por unha
querela apresentada pala Asociación Libre de Avogados e
considera probado que se administraron sedantes aos inmigrantes e que máis da metade
foron levados de volta a países
que non eran os seus. O xulga. do sinala que a inxustiza non
foi "nen clara nen manifesta".+

O90% dos cataláns lrian ao
dne só na rngua própria
Na Generalitat aseguran estar tranquilos tras
encarregar un estudo sobre
a receptivldade dos
cidadáns ante a iniciativa de
que a metade das titas das
salas de exibición do país
dóbrense ao catalán. O
67,7% dos inquerldos opina
que a medida é xusta e para
o 15,9% é escaso. Mentres,
un 12% sinala que é excesivo. Máis dun tercio dos interrogados prefire ver películas só en catalán. No caso
de que a película só se emitise en língua própria, un
92,9% acudiria a vela.+

A -NosA CULTURA
• 5.460 MILLÓNS DE PESETAS DE PRESUPOSTO
PARA A FUNDACIÓN E OBRA SOCIAL

• 36 EXPOSICIÓNS

• 7

AULAS

· • 229 PUNTOS DE ACTIVIDADE .
• 35 EUROMONITORES

• 120 CONFE.R ENCIAS
• 25.911 ASOCIADOS A CLUBES DE XUBILADOS
. '9 MÁIS DE 525.000 ASISTEN.:rEs A ACTIVIDADES
DA FUNDACIÓN E OBRA SOCIAL
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Ao redor de 40.000 persoas celebran en Managua oXIX aniversário-da revolución sa_
ndinista

Os sai1dinistas advirten ao governo de Nicaragua
contra a supresión das conquistas sociais de 1979 ··
*

M.L./D.P.

O Domingo 19, de Xullo ao redor de 40.ooo·nicaraguenses
reunfronse na Praza da Revolución de Managua para conmemorar o XIX aniversário do
triunfo da revolución sandinista, que puxo fin á ditadura de
case cinco décadas da famflia
Somoza. Durante o acto, o ex
presidente e máximo líder sandinista, Daniel Ortega, advertiu
sobre a posibilidade de "retomar as armas" para defender
as conquistas da revolución.
"Somos amantes da paz, non
• queremos a guerra, pero o governo non ten direito a quitarlle ao povo os seus bens. Se
non se respeita a lei, a Fronte
Sandlnlsta e o povo farán que
se respeite", manifestou.
As ameazas da guerra non chegan só do líder sandinista. O 23
de Xuño deuse a coñecer que
no Norte de Nicaragua, un grupo de 1.200 índios miskitos decidiran rearmarse, despois de
ter loitado durante oito anos
contra o sandinismo e asinar a
paz en 1990. Tamén no Norte
do território nicaraguense, 300
ex militantes do autodenomina-

do Fronte Unido Andrés Castro
(FUAC/ decidiron, o pasado 25
de Xuño, retomar a loita armada contra o governo liberal de
Amoldo Alemán. Estos guerri1leiros, antiguos membros do
FS LN, entregaron as armas en
Decenibro de 1997. Até agora,
segundo eles, non se cumpliron
nen o 10% dos compromisos
pola paz que asumiu o governo,
entre os que se incluía o reparto
de terras. Estos 300 membros
do FUAC súmanse aos 200
combatientes das Forzas Armadas Revolucionárias (FAR) que
xurdiron a princípiol:? de Maio, e
que un mes despois enfrontáronse por primeira vez ao Exército, cando os guerrilleiros emboscaron a un grupo de soldados e mataron a catro deles.

É patente que xa non existen
as condicións que en 1979 perm iti ron triunfar a- revolución
sandinista. Cecais existan ascondicións para retomar os enfrontamentos armados, pero
non para unha nova revolución. Aos miskitos antisandinistas e aos guerrilleiros ex ~andi
nistas que retomaron as armas, agréganse agora as ameazas de Ortega.•

Palestina só.negociará con
Israel durante unha semana
A delegación palestina que o
pasado Domingo 19 se reuniu
en Tel Aviv cunha representación xudea anunciou que só
negociará con 1$rael durante
unha semana, no seu intento
de reanudar o proceso de paz,
que lev,a conxelado 16 meses.
O ultimátum dos palestinos pretende evitar que as reunióris
das equipas técnicas mistas
pactadas nesa xuntanza se
prolonguen indefinidamente e
que o proceso de paz sufra outra demora mentres a opinión
pública recebe unha imaxe falsa de avance.•

A ONU con6nuará dous

meses máis no Sáhara
O Consello de Seguridade
das Nacións Unidas tomou a
decisión de prorrogar dous
meses máis a sua misión no
Sahara para tratar de impulsar a celebración de referendum de autodeterminación
da e-x colónia.española ocupada por Marrocos en 1975.
Neste momento a ONU ten
desplazados no Sahara a un
total de 243 observadores
a 78 policías que se
encargan de elaborar o cen. so. Marroc~s, pola sua banda, segue tratando de impedir qué se produza ou de inflar o censo con cidadáns
marroquinos. •

e

Os sandinistas celebran o trunfo revolucionario o 19 de Xullo de 1979 en Managua.

A NOSACAIXA
CAIXA GALJCIA ESTÁ A IMPULSAR

A CULTURA GALEGA,

PROMOVENDO E FINANZANDO UN AMPLO ABANO DE ENTIDADES E
ACPNTECEMENTOS CULTURAIS, COMO OS QUE AQUÍ SE MENCIONAN,

"' E;;,,}\';\:.
MOITOS MÁIS. PARA OS QUE, EN 1998, CAIXA GALICIA
.

,,

,i M''." A.

!

SÚA FUNDACIÓN APORTARON MÁIS QUE CALQUERA OUTRA

ENTIDADE FINANCIEIRA.
PORQUE É A NOSA CULTURA. PORQUE É A NÓSA CAIXA.
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O Reino Unido ·
pref>ara un plano
de redución
do tránsito de automóbeis

Opresidente espera
obter 4billóns de pesetas pola·condena da Revolución
...

.

._

leltsin cámbia o enterro dos zares
por un novo préstomo do FMI
.

-

,..

\

.

achicando un barco fura:do e recomenda extender e subir os
impostes ainda que o próprio
governo desconfía da sua capacidad e para facer efectivo un
aumento da fiscalidade .e láiase
de ter que governar con decretos ilegais e baixo a condena
permanente da Duma dominada
· pala esquerda.

-0- G. LUCA

Para convencer ao Fondo Monetá ri o Internacional da urxente necésidade dun novo
crédito de un billón de pesetas, o presidente leltsin requer i u sen moita esperanza o
apoio dos vinte millóns de traballadores que levan máis
dun ano sen cobrar (un de cada catro rusos); despois cha;.
m·o u ao Congreso, pero a
maioria de esquerdas négase
a novas privatizacións. Por fin
desenterrou ao Zar e fíxolle
un funeral de sete estralos.

Agora ven de aprobar un imposto sobre o valor acrecentado
único do 20% que se debe pagar no momento do subministro
de mercadorias para evitar que
a débeda entre as empresas do .
Estado privatizadas siga medrando. Grigori lavlinski di que
para restruturar e modernizar o
aparato produtivo serian precisós outros 30 billóns de pesetas
e sinala que mentres os dirixentes do Estado socialista anunciaban aumentos de salário e
mellarás do nivel de vida, leltsin
promete pagar uns atrasos que
nunca chegan . A prática totalidade das taigas dos últimos oito
anos foron para reclamar Q pago de nóminas atrasadas.

Facer as paces cos Romanov,
chamar canallas e resentidos
aos bolcheviques e.pasarlle un ~
ha man de pintura azul ao mural
- dos herois da Revolución de
Outubro era -a derradeira carta
para convencer o voto decisivo
dos Estados Unidos no FMI. O
problema é que nen o patriarca
Alexis 11 quixo comprometer a
sua bendición nesta opereta
preparada para demostrar aos
paises ricos da profundidade e
rigor do comprnmiso de lelsin
coa reforma liberal. Foi preciso
que o governo alugase a última
hora catro popes para darlle
rango relixioso a cerimónia na
que se acreditaron 1 .300 xornalistas de todo o mundo. Nengún
representante electo asisteu
aos funerais, coa excepción de
Zirinovsqui mentres o presidente da Duma declaraba na televisión que a litúrxia dos representantes do novo Estado en honra
dos zares era como se a República Francesa endebedada celebrase Q 14 de Xullo cun monumento a Luis XVI para conyencer ao FMI. · .

de pesetas a cambio de cesións
do Estado en seitores· estratéxicos, o governo apostou pala privatizacion do gas e do petróleo
que seria conducido desde o
Cáucaso á occidente nun proxecto de desenvolvemento e integración .da Cornunidade de
Estados lndependentes, o recámbio da Unión Soviética. Os
norteamericanos só demoraron
unha semana en forzaren á baixa os prezos da enerxia fósil co
que o canto da ·leiteira de- Vitar
Chernomirdin, antergo director
do Gazprom, rematou nun titular
alborozado· do Watt Street Jour-

leltsiri láiase en público de que
non lle queda -espazo para governar se non se fai efectivo es- ·
te novo préstamo de case 4. bi·llóns de pesetas, dos que necesita con toda urxéncia un billón.
Pulverizada a utopia do investimento extranxeiro desde 1991,
cóa limosna de 20.000 millóns

na/ que comparaba o esforzo
bélico áa guerra fria c·aa agudeza do latrocínio que acab.aban
de perpetrar.

Préstamos de ida e volta
Vladimir Ticomirov, no seu traballo sobre a fuga de capitais na
Rusia post-soviética (publicado
na revista Europe-Asia Studies) ,
calcula qúe entre 1990 e 1995
sairon 40 billóns de pesetas a
cantas numeradas en occidente,
propriedade de cargos clave do
novo Estado capitalista. O FMI
di que Non val eousa seguir

A povoación rusa perdeu case
dous millóns de habitantes desde o asalto e queima do Parlamento e a esperanza média de
vida que estaba en 76 anos en
1990 xa é de 66. Durante os que
xa se coñecen coma os anos do
caos (1990-1994), os grupos do
petróleo, o gas , a madeira, a
metalúrxia e o cemento fixéronse co control da economia sobre
a diferéncia de cotización do rublo nos mercados externos . A
acumulación permitiulles privatizar de feíto o orzamento do Estado co controi especulativo da
cotización da moeda.
O último intento de subir os prezos de consumo foi contestado
coa ameaza de paralización do
pai_s. O derrumbe da producción
e elaboración de alimentos ten
os grandes mercados urbanos
da CEI entregados aos grandes
distribuidores europeus e norteamericanos.+
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As t-ecedeiras -do fume.

Menem, Menem, ...

'

Historia da Fábrica de
Tabacos da Coruña
de Luís Alonso Álvarez
A historia do maior dos
establecementos industriais
de Galicia ata a Guerra: civil. O autor
refunde a interpretación clásica dei ·
movemento obreiro coas últimas tendencias
historiográficas. Así, cobran protagonismo non só as condicións
de traballo e as actitudes sociais e sindicais das cigarreiras,
senón tamén as estratexias empresafiais e_a evolución dos
espacios industriais, a propia historia urbana, as decisións do
goberno central e o contexto internacional.
COLECCIÓN CAMPUS

A

EDICIONS

A:IOU.DIUIA

Finalmente botouse atrás, ainda que moitos quedan coa dúbida se non
será unha nova maniobra do presidente arxentino, e Carlos Menem re,
núncia a postularse a unha terceira reeleición presidencial, que ia con,
tra a Constitución. O medo a unha deb~cle que dividise desde xa ao pe,
ronismo J:mido ser a clave que certos poderes económicos a.odveitiron e
fixeron dar marcha atrás ao lider xusticialista.
O asunfo alcanzara proporci6ns de escándalo desde o momento en que,
imitando ao Fraga que aseguraba categórico que oito anos eran ahondo
e recuncou, Menem enfrentouse ao govemador de Buenos Ai~es, o pe,
ronista I?uhalde rompendo o partido en duas metades. O asunto pinta,
ba demasiado dóce para a Alianza opositora de Graciela Meij ide, Chac,
ho Álvarez e' Raul Alfonsfn, que ainda non elexiron quen será en 1999
'
,
a sua cabeza de cartel.
.
Menem consegue asi anular un referendo convocado na província de
Buenos Aires, nunha iniciativa insólita do governador peronista que
pretendía que en Setembro os habitantes da zona máis povoada do país
definiran o seu parecer sobre unha terce"ira reeÍeición. Falta saber se pa,
sado o verán austral de Decembro, e xa en plena recta eleitoral no
1999, non haberá un novo trasacordo que poña ao país patas arriba. A
palabra .de Menem non demostrou nestes anos ser de moito fiár. t

O viceprimeiro ministro británico, John Prescott, apresentou un plano de
transporte que pretende, para o ano 2005, reducir o uso
do automóbil particular e primar o transporte colectiv.o
público. O plano introducirá
novas cargas fiscais sobre o
tránsito de veículos e sobre
o estacionamento dos mesmos· que poderian aportar
ás arcas do Estado 250.000
millóns de pesetas cada
ano . Ao tempo , reduciríanse
as políticas de investimento
en obras de infraestrutura
como as estradas para non
inducir á sua utilización. ·O
obxectivo é equilibrar o uso
do transporte público e o
privado.•

EEUU poderia aceitar
un xuízo neutral
polo atentado
de Lockerbie
Despois de manter durante anos o embargo a Líbia
polo atentado contra un
avión sobre a localidade
escocesa de Lockerbie
-no que morreron 270 persoas en 1988-, os Estados
Unidos agora poderian
aceitar que fose un país
neutral, neste caso o
Tribunal da Haia, quen
xulgase aos dous sospeitosos do atentado, que están acollidos polo seu país de orixe, Líbia. Por outra banda, a cada son máis
as probas que exculpan
aos dos presuntos
implicados. Durante todos
estes anos, os Estados
Unidos exixiron que fosen
os británicos quen xulgasen aos imputados
mentres Udia pedia un
xuízo neutral.•

Iraq exixe á ·ONU
o final do embargo
O lra,q exixiu que a Comisión
Especial da ONU
(UNSCOM) poña fin ao embargo que dura desde haí cito anos. O país do Golfo
Pérsico ere que se está a
botar man .ie calquer xustificación para seguir impedíndolle ter relacións
comerciais con outros Estados, o que provoca un grave
deterioro económico quepadece fundamentalmente a
povoación civil. Por outra
banda, o vindeiro dous de
Agosto visita durante tres
días Bagdad Richard Butler,
responssábel da misión da·
UNSCOM para comprobar o
cumprimento do acorde asinado en Xuño para a
eliminación do armamento
de destrución masiva. Iraq
teme que a ONU empregue
esta visita para xustificar a
continuidade do embargo,
mália que está demonstrado
que non hai armamento destacaste no Iraq.+
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Nos anos setenta
decíase que a píldora
anticonceptiva era
cancerixena.
Descubriuse qu~ era
falso. A medicina
'
actu_al afirma, ben ao
contrário, que axuda
previr o cancro de ·
útero e de mama.
Pero a píldora volta a
non ser aconsellábel.
Os que se
recomendan agora
son os métodos de
barreira, como· o
condón, que serven
para evitar a sida.
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Tamén o Papa está
contra a pastilla. Nos
cursos
prematrimoniais que
imparte a lgrexa
descártase a píldora.
Non en todos. Hai
~onxas e frades
progres que se
rebelan e aprendenlle
aos fegreses
casadeiros que unha
pastilla pode ·axudar a
ser máis feliz.

Nos anos sesenta
habi~

na prevíncia .de
Ourense residéncias ·
de ·monxas que·

CANTINA
MEXICANA

. RU.A MARTIN CODAX

VIGO
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pesares de ser dos que maior
índice de militáncia ternos na comarca, e tamén, en consecuéncia, de perder algún representante na Deputación Provincial.

.N on máis saltos
no'Sil
O Barco é a vila máis nova -de
Valdeorras, na que, a falta de
monumentos combinada coa
desastrosa plaqjficacióñ urbanística, fai que só teña dous
atractivos a potenciar: o río Sil
con todos os seus regatos e os
ETA EN EUSKERA
. monte·s. Os montes tanto da
É UNHA CONXUNCIÓN
marxe direita (amáis importante
QUE SE TRADUCE POR T.
zona de explotación de lousa do
,
POR FIN XATEÑO
rnundo) como os da marxe esFUNDAMENTO XURÍDICO
querda (onde se combina a exPARA DESARTICULAR AS
plotación de lousa coa feroz ex- ·
ll<ASTOLAS (QUE ERA DO
tración de caliza) están cada
QUE SE TRATABA).
vez máis estragados non só polos trab.allos estractivos, propriamente ditas, tamén palas entulleiras de lousa e os incéndios
forestais. Pola súa banda o río
Sil, o Casoio e o Candís non essubida do nivel freático do río,
seus regatos, as políticas de recapan á contaminación das loupolos riscos de inundacións, pacuperación ou destrución que se
seiras, pois algunhas delas verpoidan desenvolver nos vindeila dificultada para desaugar as
·quen directamente os entullos
nos seus· leitos. Tampouco son
augas residuais, potas alteraros anos , polo que seria nececións no clima, etc.
sário un estúdio sério e o desealleos ás augas residuais sen
ño e planificación do río e as súdepurar e incluso aos aceites
O Concello desestimou cos voas marxes para o futuro. Resulqueimados en procesos industos do PP, PSOE e PIE unha
ta urxente determinar cal é o patriais.
moción presentada polo BNG
pel que queremos que xogue o
Para máis inri abriuse a veda
río na nosa cidade no futuro, e
que tiña como finalidade instará
actuar en· consecuéncia. Ese
Xunta de Galiza a ávaliar negatipara a explotación hidroeléctrivamente o estúdio de impacto
papel nunca debe pasar por deica, as empresas afánanse para
xar construír nen un só encaro
ambiental dos citados aproveita·presentar proxectos de explotamáis, nen un só dique máis ;
mentos ·hidrolóxicos. O por qué
ción en todos e cada un dos rícompre deslindar, limpar, recué moi simple: Saltos del Cabrera
os, e como pantasmas do pasaperar, rematar cos verquidos sóS.L. empresa na que participa o
do desentérranse os antigos
lidos, depurar todas as augas
enxeñeiro municipal presentou o
proxectos de dous Sa!tos no río
residuais, prantar as beiras con
primeiro proxecto augas arriba
Sil no Conceespécies arbóreas axeitadas,
dp casco urbano (Entoma-Milla11 o do Barco
etc. En definitiva compre recurouso) , presentándose en comde Valdeopeténcia por mellara dous properarmos o río Sil e os seus rerras, que lberxectos de lberdrola, un, río arrigatos para o lecer e para que
drola tiña pre- Oaumento dos
ba no mesmo enclave e outro río
sexa algo do que poidamos essentad o nos ~proveltamentos
tar orgullosos os valdeorreses e
abaixo en Arnado; .estes dous
anos sesenta.
hidrolóxicos no
encaros son os m&smos 'que
valdeorresas. •
presentaran nos anos 60, que
Antes de ex- rio Sil, lonxe de
foron rexeitados grácias a oposiMANuEL DOCAMPO PARADELO
plicar as ca(0 BARCO)
ción dos políticos locais, senda
racterísticas supoñer
destes pro- nengunha
Alcalde o actual rexedor, Xulio
'Xectos e os
. Gurriarán. Tanto o PP, como o'
problemas mellora, supón
PSOE e o PIE non queren contrariar ao enxeñeiro municipal,
que a súa rea- un claro
motivo polo que non se posicio1i zació n acarrearía, é im- retroceso para
nan abertamente· en contra dos
portante Valdeorras.
Saltos. Esta actitude condúceconstatar que
nos a unha situación de indefena Confederasión e desamparo por parte das
ción Hidrográautoridades municipais, nun moO BNG apresenta por vez pri fica considera o casco urbano
mento no que sabemos do emmeira unha candidatura ás mudo Barco ínundabel na avenida
peño e do poder de lberdrola, só
nicipais no Concello de Oleiros.
freable por unha forte oposición
dos 500 anos, extremQ este que
A nova, non teria maior trasceninstitucional ou .pota capacidade
condicionará .a p'lanificación urdéncia de non producir-se nunbanística futura da nosa vila. Ao
mobilizadora da cidadania.
has circunstáncias "especiais "
meu entender o perigo ·de inunque así a configuran.
dacións é cada vez maior debido
A institución municipal está de
brazos cruzados, o expedente
á contínua ocupación das marO Bloque de Oleiros non se
xes do río, iniciada coa política
está o suficientemente avanzaapresentou ate o de hoxe nas
de malecóns e continuada polas
do para pensar. que a Xunta reeleicións locáis porque apoiou á
escol'leiras de Viloira e Camiño
solverá a Avaliación do Estúdio
candidatura independente da AlReal, polos verquidos de lousa e
de Impacto Ambiental antes das
eleiccións municipais. Falla sa- • ternativa dos Veciños, na que, a
palas oeras do Polígono Industítulo individual (non como BNG)
trial na Raña de Amado.
ber se froitifica' o posicionamen·
chegou a conto contrário manifestado· polo
tar na presen·
O aumento dos aproveitamen- ' BNG no Parlamento de Galiza,
te lexislatura
tos hidrolóxicos no río Sil, lonxe
se seremos os barquenses cacon tres cond~ supoñer nengunha mellara,
paces de mobilizarnos. Ou se
, necesidade ou benefício para a · pola contra a Xunta declara de
celleiros nas Os que ven na
filas da "Alter- aditude do BNG
cidadania de Valdeorr~s, supón
Interese Público os Saltos e
nativa".
un claro retroceso na capitalida- , avalía positivamente os estúdios
un factor de
de da comarca, vila que destaca
de impacto ambiental. presentaO Bloque Na- división do
nos últimos anos por rexistrar a
dos. Despois ao Concello só lle
porcentaxe máis alta de nacecionalista Garestará dar licéncia de obra, a
lego, nunha espácio
mentos, máis baixa en paro e
que non se poderán opoñer se
postura que o progresista,
un 'dinamismo económico que . cumpre os requisitos marcados
honra, e sen
contrasta coas cu.tras vilas da
pala Xunta. Aos veciños ~ó nos
província. Non só ternos que esnecesidade de -engánan-se
quedará pedir explicacións aos
pactos escritar en contra dos Saltos proxec:.
impresentábeis que non se oputados no Sil por ser innecesátos que o coxeron, mentres vemos como O
rios e por non reportar nengún
Barco se afunde.
rroborasen, traballou a prol do
governo municipal sen recebir a
benefício para Valdeorras nen
para Galiza, debemos estar en
A calidade de vida dos cidadáns . cámbio nengún tipo de contracontra porque farían m.oi difícil ·e
prestación política eco evidente
e cidadás do Barco depende en
perigoso vivir no Barco, polo
boa medida das actuacións que . sacrifício de descuidar a própria
auto-organización no concello, a
próprio impacto dos saltos, pola
se leven a cabo no río Sil e nos
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Candidatura
nacionalista en
Oleiros

O traballo desenvolvido polos
militantes do BNG na equipa de
governo, foi rentabilizado, loxicamente polo grupo municipal da
Alternativa dos Veciños á que
representar:i e non polo BNG.
Sen embargo, no Bloque, damos todo isto por ben feito se
ternos en canta que impedimos
que en Oleiros governase o Partido Popular e que aproveitamos
todos éstes anos de governo
progresista para avanzar en
multitude de aspectos que doutro xeito terian sido imposíbeis.
As mostras destas afirmacións
están á vista de todos aínda que
todo é criticábel e incluso mellorábel.
Moitas persoas, en boa tóxica ,
podarán pensar que agora o
BNG concurre ás municipais do
99 porque mudou a configuración política do país e tamén polo mandato a nivel xeral do Consello Nacional de apresentar-se
en todos os concellos.
Evidentemente, éstes son motivos de moito peso, pero non os
únicos que motivaron ésta decisión. O caso é que o BNG escomenzou a traballar con éstas previsións desde o mesmo momento
en que se souberon os resultados das pasadas municipais.
O medre cuantitativo do Partido
Popular (antes forza residual en
Oleiros), e o desembarco en Oleiros de "profesionais" da política
como Tuco Cerviño e Luís Váz.quez sumado á perda da maioría
da Alternativa e á inabilitación do
xa ex-alcalde Angel Gil. Seoane
"Gelo", puñan en sério perigo o
futuro do Concello de Oleiros.
De feíto, a presente lexislatura,
pasou por numerosos altibaixos
e situacións tan contraditórias
como o pacto do PXOU co
PSOE e os presupostos do
mesmo ano, co PP.
Na actualidade, perdura o pacto
de governabilidade AV-PSOE,
que a pesares de telo apoiado o
BNG publicamente , supuxo o
claro descolocamento da nosa
organización no panorama político municipal.
Oleiros, é un concello privilexiado, pola •Súa situación xeográfica, a súa beleza natural (como
o resto do País), e tamén polo
presuposto que manexa próximo aos 2.500 millóns de pesetas anuáis, con un crecemento
constante da súa povoación que
se sitúa actualmente nos 25.000
habitantes, pero que debido ás
características do poder adquisitivo meio-outo dos novas povoadores do concello, fan deste, un
municipio sociolóxicamente tendente á dereitización tal e como
demostra a evolución do voto
nas eleicións máis recentes.

A éstas alturas, cunha alternati-:·
va dos Veciños descabezada
políticamente por unha irixusta
condena, co desgaste lóxico de
moitos anos de poder, eco Partido Popular apostando forte para ·acadar a maioria absoluta
porque sabe que será o único
xeito de poder governar, só a .
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aparición dun BNG en auxe,
cun proxecto político para todo
País, cuns conceitos claros de
evolución armónica da comarca,
ben planificada e en función dos
intereses dos habitantes de toda a Area Metropolitana, pode
salvar a Oleiros da especulación urbanística, os localismos ·
absurdos, o clientelismo practicado fundamentalmente polo
PP pero tamén por "elementos"
tan coñecidos como Paco Vázquez e algún que outro alcalde
na mancomunidade.
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chas de café entre as folhas assim mo faziam pensar. Nom me
importava porque sempre o considerei como um bem escaso a
compartilhar.

Suso Sanmarlin

o

O pensamento único deu um
passo adiante estes días. Cada
vez quedam menos vozes abertas para discrepar. Egin reunía
umha série de qualidades que
faziam del um bocado apetecível para a ceosura. lndependentemente de que se estivesse
cu nom de acorde coa linha editorial, mesmo co desafortunado
dalguns dos seus titulares (poucos), era o único jeito de inteirar-se do que estava acontecendo ao outro lado da barricada
nessá guerra nom declarada
que nos meios militare$ espanhóis chamam "do norte". Do que
passa do lado espanhol da barricada, ainda que nom queiramos, informamnos a diário.

E ten que ser agora1 porque é
evidente que as forzas "progresistas" do concello non serán
quén (sen o BNG) de manter o
nível de voto das anteriores municipáis ca conseguinte benefício para o Partido Popular.
Terá que ser agora que o planeamento urbanístico dos concellos da mancomunidade da Coruña, está dirixido polos catre
grandes promotores da zona e
en función exclusivamente dos
seus intereses económicos.
T erá que ser agora que o BNG
vai a aumentar o seu peso real
en todos os concellos de Galiza
e que vai a ter a chave do governo en moitos dos concellos
da comarca coruñesa.
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Os que ven na actitude do BNG
un factor de división do espácio
progresista, engánan-se. O Bloque, como leva demostrado- ao
longo da súa história, nunca resta, suma efectivos a pro! dos intereses populares, que son os do
país, e abre portas ao diálogo e
ao entendimento sempre no. camiño de evitar o govemo do Partido Popular, tamén en Oleiros.
Lembremos que fumos nós os
que apoiamos o pacto AVPSOE no concello, sabendo
que nos deixaba marxinados
pero que garantizaba a governabilidade de Oleiros e a conti-

nuidade do traballo realizado en
moitos anos.
Desenmascaramos ao PP poñendo en evidéncia as súas falsas promesas con contínuas iniciativas nos foros provinciais,
nacionais e estatáis coa inestim ábe I axuda de Paco Rodríguez. Demos probas de non
confundir en nengún caso ao
inimigo (PP) a pesares ·de recebar críticas e ataques mal intencionados desde tódo-los flancos, facendo a "vista gorda" e
eludindo batallas políticas que
só beneficiarian á dereita e divid i ria n a forzas que estamos
condenadas a entendernos.
Chegados a éste intre, no que o
BNG é a segunda forza do país,
configurada como unha alternativa real de poder e con representación en todos os estamentos políticos do estado (proximamente tamén en Europa), non
pode estar Oleiros sen representantes do BNG polo seu próprio beneficio, nen pode renunciar o BNG a ter representación

própria en Oleiros nen en ningún outro concello do País.
Só a cegueira política, a iñoráncia cu intereses alleos ao Bloque e ao mesmp concello de
Oleiros, poden ver en nós un
elemento distorsionador cando
estamos chamados nun curto
periodo de tempo a governar
Oleiros, a governar Galiza. •
PASTOR PINTOS PEREIRA
(RESPONSABEL DO B.N.G. DE
ÜLEIROS)

A

maldi~oni

do

EGIN
Som umha assinante do Egin.
Chegava-me a casa com vários
dias de retraso e vários exemplares acumulados. Mesmo estou certa de que polo caminho
alguém aproveitava para le-lo
tamém. O jornal chegava aberto
minha casa e algumhas man-

a

Egin, era tamém umh·a porta
aberta para o debate. Feminismo, antimilitarismo, luita contra
do desemprego e a pobreza,
sindicalismo,
situa90m internacional (bastante coxa no . Nom s6 se
que .se refere mantinha na rua
a Gal iza) ... todo analisado _
sem riengúm
desde diferentes ángulos, tipo de ajuda
mesmo con- _
oficial epouca
tr'ários, para
que as men- pubUcidade,
tes leitoras ti- senom que
rassem
as
suas próprias mesmo,
conclussons. segundo os
Egin era um
obradoiro de espanhóis,
ideias. Um jor- servia para
nalismo cri~ti
vo e compro- financiar aETA.
metido. Poder
faze-lo a diário, dá umha ideia da fortaleza
do movimento abertzale, da solideza da sua base social.

1 recollian, aos fillos dos
:, que emigraban a
1 Suiza. Orfos de vivos.
1 Famílias rotas. Fillos
1 que sempre acusaran
1 inconscentemente aos
1
1 seus pais de telos
1 deixado alí. Esas
•• residéncias mudaron
1
1 agora de función.
Convertéronse en
asilos de vellos, .
ref úxio dos últimos
habitantes do rural.
Os derradeiros .
moicanos .están alí.,
_,,, ,

O hipermercado
francés Continente da
início a unha campaña
titulada: "Coñece os
produtos da tua terra,
1
1 coñece os produtos

1

galego~".- Agustín

1 García Poveda,

1 director rexional Norte
1
1 destes centros

1 comerciais envia unha
1 amábel carta para

1

1 informar. Todo en
castelán e con
membrete de "La
Coruña".

Moitos trib1,Jnais de
xustiza
norteamericanos
comezaron a vestir aos
acusados cun cinto
especial que se coloca
baixo o uniforme. Cun
mando a distáncia é
posíbel enviar unha
descarga eléctrica á
altura do ril esquerdo.
Fixéronllo
recentemente a·un
condeado de Los
Angeles porque
·interrumpia á xuiza
cando. non lle tocaba:
· 1 ~ A descarga de "50.000
: vóltios dura oito
·
1 segundos. Non matou
1 ao preso, pero
: deixouno sen sentido.

1
1
.I O maior grupo de
: defensa dos dereitos
1 humanos dos Estados
1 Unid~s di que no seu

J

1

1
1
-1
1
1
1
1
1
1

país se '-'dispara
inxustificadameme, a
policia da malleiras .
brutais, realiza

estrangula-m entes

que ac_
aban en marte
e dá un trato .físico
.- 1 inhumano ·e
1 "innecesário aos
1 presos". As vítimas
1
1 J?rüpiciatóri?S,
. 1 segundo Human
1 Rights Watch, son os
1
1 hispanos e os negros.
1 Se isto sucede dentro
1 das próprias
1
1 fronteiras, como non
1 sospeitar que a
1 actitude dos· Estados
1 Unidos no resto do
1
1 mundo é ainda piar?

un· redactor xefe de

\_

La Voz de Galicla.,
Tuche Calvo,
considera que, o
homenaxeado o
vindeiro Día das
Letras, Roberto Blanco
Torres, está lonxe de
aportar unha obra que
o faga merecedor do
1 protagonismo da .
1 efeméride. Blanco
1 Torres foi paseado no
1
1 36, pero Tuche Calvo
1 avisa de que
1 "condición de
1 asesinado" rion
1
1 deberia-ser un mérito
1 a considerar_pela
•• Académia. Quizá está
1
1 equivocado, sen
1 embargo. Na solapa
1 dos dous únicos lipros
1 publicados polo
xornalista Blanco
Torres antes de f936
anunciábase, con título
- incluido, a inmediata
edición de duas obras
máis. Se cadra alguén
as queimou por medo
· ou-·por ódio. Pe.ro, ao
mellor, permanecen .
·I ainda no fondo dos
: arquivos dalgun
1 ~uartel. O próprio
J Fraga, que ·foi Ministro
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Como fago cos outros jornais
sem nengúm tipo de ajuda oficial
qúe ieo, passava por alto as pá- - e pouca publicidade, senom que
ginas de desportos, os anúncios
mesmo, segundo os espanhóis
por palavras e as _programagons
servia para financiar'ª ETA. E
televisivas. Na revista dominical
nos na Galiza sem um jornal próprio, fazendo números para mantenho que reconhecer que car. gavam .um pouco as tintas nas ·ter A Nosa Terra e ensaiando
entrevistas a persoagens do
ymha outra vez experiencias
mundo da arte (pintura e esculcomunicativas alternativas.
tura). · Será que eu ·prefiro a literatura e. se.mpre era umha sur- · lntentou-no a UCD, intentou-no
'- presa agradável -1er a Bernardo
o-PSOE, mas é- um partido com
Atxaga, Isabel Allende, Ferrían- , . fondas raizes autoritárias quem
do Pessoa... Ao abrir o .dominiparece d~cidido a executar um. cal, as mans sempre se me 'iam
ha política que nom tem precea página de "Corazón de rpe_, - dente na Europa desde a Selóo", um jeito diferente e divertigunda Guerra Mundial. O fascisdo de entender a impresa ·rosa.
mo alcan9a o seu climax na perAssim me passa com A Nosa . -segui9om das ideias. A liberdaTerra, e penso que nom som a
de de expressom provoca-lhe
sarabulho e come<;om.+
Qnica, que o primeiro que busco
é a secgom de-Cartas ao DirecLUPE CES
tor, como se·mantivessemos en(FERROL)
~re nós correspondencia intima.

vjn metido, · hai anos, na cápital ·
dun país american9. Eran os.
tempos máis ilusionantes da revolución cubana, cando as.me-·
llores persoas de iberoamérica
apoiaban sen rev.esvas a actitude valente do
povo cubano,
pi antándolle
cara ao omni- Oque importa
potente o pre- neste caso é que
. sor do Norte.
o orador prin- adinastia
cipal daquel
1 f'
•
·mitin, activista espano a lea
-sindical e can- máis firmamente
didato popular arraigada.
a un destacado poste político, declarou
con grande énfase que el admiraba moito á revolución cubana,
asi como ao seu heroico ·comandante. A tal ponto chegaba a
sua admiración, afirmou, que a
Egin centava ademais com -umun filio que viña de ter puxéralle
de nome Jorge Eduardo Fidel.
ha equipa de investiga9om, dirigida polo galego Pepe Rei, que
Como xesto admirativo pareceufoi a avan9adilha na denúncia de
me ben cativo, discreto de máis
muitos dos escándalos que salO primoxénito dos Duques de · e até un algo agachado, pero ali
picár.om a vida pública espanhoa xente rompia as mans a
Lugo leva o nome de Froilán, e
la dos últimos tempos (GAL, OEaplaudir entusiasmada e condisque llo puxeron en honra e
SLD, Galindo, Roldan ... ).
movida por tamaña mostra de
loubanza da vell~ cidade amuraverdadeira devoción fidelista. E
llada, dut:ado dos seus pais.
·U_mha das acusa<;ons que há Pois moi ben, .agradezamos a total, o tan proclamado terceiro
nome daquel neno non creo que
contra do Egin é- a propaga9om
boa nova. Claro que posto así o
de co_nsignas e proclamas de
arestora ocupe lugar nengun no
nome, no terceiro lugar, non sei
ETA e servir ao seu financiamenseu documento de identidade.
que parte lle vai tocar a Lugo da
to. Aguardo que a estas alturas
horira oñomástica do seu ilustre
Por algo debeu ser que este
_os conselhos de administra<;bm
nominado. Cando moito será
de todos os meios- de comunicousa de medalla de bronce, na' Froilán dos Marichalar, honranca<;om estejam consultando coas
do ao Lugo do seu ducado, me
~ategori~ de tercE'.ira división.
pessoas responsáveis da manu- _
trouxo a lembranza daquel Fidel,
· ten<;om económica do jornal basposte tamén para honra de allsto faime lembrar un multitudico. Nom só se mantinha na rua
guén. mais tal vez trate dunha
nário actó elector9l no que me

semellanza casual. O que importa neste caso é_que a liña dinástica da monarquia españqla fica
· asi, ad maiórem Dei glóriam,
_máis "firmamente arraigada.•
MANOEL RIVEIRO LOUREIRO
(A CORUÑA)

e

N

Felipe Juan Froilán

Ant~

o peche de
Egin e Egin irratia
O fascismo está xa tan perto,
discuto e comprobo o consenso
que hai para que o estado se
salte as súas leis, incluida a leí
base, a teoricamente inviolábel.
Defender a independéncia de
golpe converte-se en delitivo e
aquí non pasa nada, case non
hai voces que
se levanten
P 0 r q u e . h i Defender a
de m as _iad o
medo á sata- independéncia
nización que de golpe
conlevaría.

ª

. converte-se en

E asi imo-la vi- delitivo
rando , nun
ceo de nubarróns que ameaz_an represión e
control , con cada vez máis inmobilidade. Se non mudamos a tendéncia e somos quen de dicer o
que pensamos publicamente ,
dentro de pouco posibelmente
non o podaremos facer.•
Os

B EGOÑA R üDRIGUEZ
(CALDAS )

}

ANOSA TERRA

~

25 de Xullo Dio da Pátria

a

: de Información ~a .
1·. Ditadura, pode saber
1 algo. A sua seria unha
: valiosa aportación ªº
1 .próximo Dia das
1 Letras.•
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Línguáe
netitralidade
~

VÍTOR VAQUEIRO

&.

meus escasos cqñecementos de
psicanálise e lingüística abondan-me,
embora,'para enunciar un axioma no
que creo.aficadamente e que se refire
á imposibilidade da existéncia dunha
linguaxe neutral. Un doutor austrfaco
e un psicanalista francés -dos que, ·
fortun9samente, esquecin os nomesanalisaron a importáncia do
subconsciente e postularon que a metáfora·e a metonfmia son aspeitos que
encobren o sentido real de moitas
frases, de moitas afirmacións, de moitos conceitos. T arqén asi, penso eu,
· acontece na realidade política.

~o o que levo dito·p·ola -ao rrieu

A~DRÉS PANARO

Os autores da Historia da Literatura reunironse en Santiago para celebrar o remate da publicación.

-

-

A História da Literatura Galega recupera o estilo
de traballo colectivo das lrmandades da Fala
Conclue a obra na que participaron máis de corenta especialistas
-o- c.v.
Cuarenta e peciali tas participaron na História da Literatura
Galega, publicada pola AS-PG e
A N a Terca, unha obra que é
xa referéncia no e tudo literário . Durante mái de dou ano
for n vend a lu cincuenta fa ícul e utros tanto libro que
n a hi tória da literatura
ap rtaron nova inve tiga 10n para compr nd rmo · a
criaci n gal ga desd o próprio
país. O co rdenadores destacan
carácter colectivo da obra, á
rnaneira da Irmandade da FaLa..
presidente da A -P e co rd nador da bra, Albertc Anscdc fala dunha "obra inaugural" porqu
é a primeira vez que se publica unha antol xia da liter tura c mpleta c n text
rixinais, re p ndendo á necesidade "dun c ntacto directo cos textos, tanto de autores
consagrados como doutros máis
inaccesíbeis". Tamén inaugural no
sentido de abordar de forma completa a história da literatura, ainda
que debedora do "esforzo anterior
de Ricardo Carvalho Calero". Isto
foi posíbel grácias ao amplo colectivo de colaboradores que. a pesar
de porvir de distintos campos "fixeron un traballo coerente". A
apresentación en fascí~ulos -que
permitiu unha maior facilidade de
compra- e a apresentación dunha
manchea de documentación gráfica, con moitas imaxes inéditas,
son outros dos va.lores que destaca
Ansede ao tempo que sinala a ne-

cesidade "de continuar prornovendo esta obra xa que unha vez na
rua completa é preciso convidar á
ua lectura e ao achegamento a
no a litera tura".

A profe ora Laura Tato forma parte da
misión Científica que coordenou o proxecto. O resultado
mostra que a obra s~perou o carácter de divulgación co que partia para se converter "nun material que se usa en todos os niveis
de ensinó e nunha obra de referéncia abrigada tamén na Universídade''. Os distintos métodos e
perspectivas xuntados na obra dan
idea, para Tato, da pluralidade e
da riqueza do proxecto que non
ten Ós lindes dos estudos literários
á maneira académica senón que
contou. co impresc.indíbel aporte
de historiadores, economistas ou
filósofos.

e

Alén do traballo de . investigación
recollido nos fasdcu los, Laura Ta~o destaca o esforzo editorial en
canto á publicación dos cincuenta

libros. "Buscáronse as obras máis
representativas, publicáronse textos que eran de difícil acceso para
o leitor. O labor investigador levou a publicar obras q1,1e mesmo
non e sabia que existían''. Laura
Tato sinala entre alguns dos título mái sobresaintes as antoloxias
de lírica e prosa medieval -que
non tiñan na actualidade edición
comercial- , a recopilación ·de
mostras literárias dos Séculas Escuro , a obra de teatro do século
XIX Unha noite na casa do tio Farruco -único exemplo dramático
que proba como a lgrexa eliminou
o galega con recursos didácticos ou a antoloxia de poesia feminina
e fem inista. Nas ed icións respetouse a escrita dos autores, só con
cativas modificacións ortográficas
cando se consideraron imprescindíbeis. para faci litar a leitura.

polo aporte de novas investigacións".

ver preocupante-frecuéncia, a cada
, máis intensa, con que aparece no discurso político nacionalista unha terminoloxia que procedé doutras esferas. Na liña de rachar a nosa
dependéncia, no caÍniño de recoñecemento do direito de autodeterminación, no rumo cara a consecución da
nasa sob~rania nacional, da nosa independéncia, ou como queiramos
chama-lo, debe achar-se -tamén- a
creba da llnguaxe -non neutral- que o
dominador tenta impór. E -tento ser
sincero, tamén comigo mesmq- vexo
cada dia con maior frecuencia a utilización, en boca de militantes
nacionalistas, o emprego de termos
como nacionalidad.e histórica, eleicións
autonómicas, comunidad.e (non entrarei
na análise do termo, máis acaído a un
conxunto de franciscanos, ou a un
feix:e de clarisas) e, mesmamente, a
nasa autonomia, pérola lingüística que ·
debemos -supoño-a un duque, natural
de Cebreros, qt.J.e tentou que traou- .
cáramos unha entidade xeográfica,
lingüística e cultural cunha faculdade
volitiva: exerce-se a autonomia, como
se exerce a liberdade ou a ira.
Clarexarei aínda que, a primeira acepción que o Diccionario de la Real Acar
demia Española fcimece para o termo
autonomia .é o estado e condición do

T amén o presidente do Omsello
da Cultura Galega, Carlos Casares
-colaborador do proxe'cto- no que
elaborou o fasdculo adicado a Curros Enrfquez- chama a atención
sobre o sistema de distribución a
través de fascículos "que na Galiza
se ten utilizado pouco, e tarnén no
feíto de que a obra esté feíta por
especialistas en cada un dos apar·rados, isto dalle rigor e un enfoque
plural''. Estima tamén Casares o
povo que goza de inteira independ.éncici
importante esforzo realizado en
política. Mesmo segundo esta definicanw á publicación de libros, "no
ción, ¿ternos autonomía?
·mercado editorial lamentabelmente vai desaparecendo moito mate-.
eflictamos nas trapelas
rial, edítanse libros, mantéñense
unha tempada e lago prácticamen. longo de vinte anos, o poder nos leva
te desaparecen sendo difícil a reetendido. Fomos primeiro un ente predición. Ácontece
exemplo cos
autonómico (!),agora -dísq.ue- unha
tomos de prnsa de CarV:a1ho Cale- · autohomia·. Todo, agás o que verda"Pode servir mesmo de n~odelo
ro. Neste sentido é moi interesan- . deiramente somos: J.IDha nación.
para futwos proxectos, un traballo · té recuperar-textos que teñen imQue, tacticamemé, se empregue o
portáncia e que son difíciles de encolectivo destas características
termo de nacionalidade histórica ou
non se debeu facer desde ~s Ir- . contrQ.r para o público."
outros, para sinalar, aprofundar e
evoluír ho noso carácter específico .
mandades da Fala, recuperouse o
• espíritu de traballar por algo coO director de _literatura do Cen.de povo diferenciado, tentando afortro Ramón Piñeiro, Anxo T arrio
mun", anota Laura Tato.
talar a conciéncia nacional, e subliopina que un dos principais· logros
ñar a nosa diferéncia, é u~ha práctida História da Literatura é o imca válida.
Revisión de posturas
portan te material gráfico que
anteriores
aporta. "Faina moi atractiva.
Moitas desas ilustracións eran
Ó presidente da Académia, Franreza o dito, ofício do
inéditas, apréciase ben o grande
poéta é nomear as cousa_s, o ofício do
cisco Fei;nández del Riego valora a.
dominador é nomear as cousas có
publicación da História da Litera- _ esforzo na procura de fontes gráficas", anota o profesor e historianome que este desexa que.se nomeen.
tura como unha obra "de grande.
dor de Literatura. Bota en falta
Asimilado o código -razoa o domiimportáncia para a nasa cultura,un maior aporte bibliográfico e
nador- rematara-se por asimilar a idea
de fundamental int~rcse en canto
de taca o carácter divulgativo da
que sob este subxace. +
á revisión de posturas anteriores e
obra e a sua publicación. +
cünha importante actualización
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:_ · ·Miro Villar
recolle o prémio
Tivoli Europa
OMércores 22 de Xullo Miro
Villar recolleu na localidade
itaiiana de Vila Adriano ó prémio
Tívoli Europa polo seu poemário
Abecedario da desolación. O xuri
que lle.entregou o prémio está
presidido por Armando Gnisci,
profesor de Literatura Comparada
da Universidade de Roma. O
prémio selecciona obras de todas
as línguas europeas oficiais ou
non, e garante ao gañador a
traducción da sua obra a nove
idiomas. 'Entre os 'finalistas estaba
o irmán de Miro, Rafa Villar, coa
sua óbra Casa ou sombra. O
prémio está dotado de quince
Ihillóns de liras. O poeta
permaneceu en Italia até odia 24
realizando visitas culturais. •

•Rock no
camiño en Palas
En dous días, 24 e 25 de Xullo,
desenvólvese a segunda edición
do Festival Rock no Camiño de
· Palas de Rei. O encentro, ao que
acuden afeizoados galegos,
asturianos e leoneses, coma nesta
ocasión cos grupos B~Violet, 7
Notas 7 Colores, M~Clan e Hamlet
na primeira xomada; e Os 3

Sudamaricones, Sexy Sadie,
Amparanoia e Siniestro To tal na .
segunda xornada. Os concertos
comezan ás dez da noite e as
entradas e o camping son de balde
como na pasada edición.• .
.
Nuria Guardlola.

-G~~O

I

• A historieta
Ria Veneno de
Beto Hemández
en Ourense

latinoamericano, Hemández
c'ria unlia morea de personaxes ·
secundádos nunha historieta
publicada no Estado por La
Cúpula. Na 'decima edición ~as

.

.:

xomadas de Ourense reuniranse
a; corenta planchas orixinais e
bocetos da obra asi como·
amphacións luminosas dos
personaxes protagonistas. •

•

.

·:

A bon seguro que os orixinais
de Ria Veneno, historieta de
comic da autoria de Beto
Hemández, converteranse nas
· esfrelas das xomadas de banda
deseñada de Ourense que
chegan en·Outubro ~ sua
décima edición. Aobra,
premiada na pasada edición no
Saló do Comic de Barcelona,
conta ·a historia de Luba, unha
rapaza ~uxa nai desaparece
cando ela é cativa e quen casa
moi nova cun home maior,
• Peter R~o. Nun ambiente

.

.

'··················· ···········~········································································

que comparte con Gonzalo _
Quicler· nas instalacións de
Bomob, estabelecemento de
de~eño de móbeis por ordenador,
en Vigo. A proposta de Nuriá
Guardiola, autora dunha
-anterior e·xposición sobre a
historia da fábrica Massó, é
pint1:1ra en pequeno formato na
que teñen protagonismo osobxectrn\ e os soportes
traballados pola artista. Üuicler,
á sua vez, apresenta gravados
cun,!esultado no. que resalta a
armenia estética.•

• "Ourerise
lúdico" en trinta
concellos

• Estréase en
televisión o
documental do
"galego"~ Soto ·

"Son duas pr~postas diferen tes
que non se estorban en nada", dí
·Nuria Guardiola a propósito da
ex posición "Dous hemisferios"

A

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

Chegoi:t a sua cuarta edición Ó
Ourense Lúdico, que ~oordena a
ASPGP e que se desenvolve en
trinta concellos da província até o
24 -de Setembro. Con esta
· actividade, a ASPGP quer
desenvolver a orixinalidade e a
criatividade dos nenes e nenas e "contrarrestar neles a influéncia
negativa da TV, as consolas e os
v~deo,xogos, ensinalos a utilizar
adecuadamente o sue tempo libre
. ou de lecer". Eri .cada concello ou
asociación viciñal póñense en
marcha actividades artísticas e
xogos cooperativos e tradicionais
.
os Ltins e Xoves de cada
semana.•

•Dous
hemisférios·
artísticos de
Nuria Guardiola e
Gonzalo Quicler

A NOSA.'TERRA

Patagonia utopía libertaria, do
realizador galego.Xan Leira, vai
ser estreada en televisión o
vindeiro 25 de Xullo ao ser
adquirida por Canal'+ para o seu
espazo "Abierto en canal", que se
emite ás oito e media da tarde.
Cunha duración de 54 minutos, o
documental conta a saga
·
histórica de Antonio Soto, lideranarquista galega que encabezou
as lciil::as obrei.ras na Patagonia
arxentin a nos anos 1921~22 .
C onta coas testemuñas, entre
o utws, de Man ue l Vázquez
·Montalbán, Raul A lfonsisn ,
Ramón Villares, Emílio C agiao,

Victor de Genaro, Hector ·
Alterio e Osvaldo Bayer. A fita
está rodada en Ferrol, Bos· Aires,
Rio Galegosy én Arxentina e
Punta Arenas, en Chile.•

•O Museo do
Pavo Galego .
recebe o prémio
"Otero Pedrayo"
O Venres 17 de Xullo, Antón
_Fraguas Fraguas, director do
Museo do Povo Galego recebeu
o Prémio "Otéro Pedrayo" no ·pazo coruñés de Mariñán da
man do presidente da Xunta
Manuel Fraga. O prémio,
instituído polas catro
deputacións, destaca a '
concepción do museo e o seu
labÓr no campo etnográfico. A
sua dotación económica é de
dous millóns de pesetas. O xuri
reseñou que o Museo do Povo
Galego é unha institución
aberta "construida co aporte
xenerosÓ de moitas vontades e
que, con constancia e adic,ación
da sua equipa directiva,
padreado e asoéiados, recolle e
fai prática a teoria de Otero
Pedrayo, un dos seus
inspiradores, de espallar,
conservar e estudiar desde
ópticas museolóxicas ·da
contemporaneidade a cultura
tradicional galega".•

•Artistas
·cubanasexpoñen
na Casa das Artes
de Vigo
"Artistas cubanas: quince anos de
plástica feminina" é o título da
mostra que ten lugar até o 29 de
Xullo na Casa das Artes de Vigo e que coma co~ presencia de ·
trece pintoras da illa, entre as
que se atopan Jacqueline
Cerquera, Digna Martínez, Lucia
Femández e Barbara ·Perea.
Levan participado tanto na ·
Bienal de Arte de Sao Paulo
como na da Habana desde os
anos oitenta até a actualidade e a
sua obra reflicte a realidade 'e os
porble mas da muller ha vida
cotiá d Cuba.+·

' Ácordo para
rematar coa ruína
do castro de
Elviña
O castro de Elviña na Coruña, un
dos máis importantes do pqís, será
obxecto dun proxecto de
recuperación por un convénio
asinado entre o concello e a
Faculdade de História da
Universidade de Santiago. Mália
estar declarado Ben de interese
Cultural, o castro atópase nun
estado ruinoso, sen praticamente
acesos e coa agresión que supuxo
a construcción dunha torre de
alta tensión de Fenosa. Desde a
universidade de Santiago
confecionara.Se o arquiv9
hi::tórico do castro, estudaranse os
muros que o rodean e redactarase
o proxecto para a sua
explotación. O alcalde da
Coruña, Francisco V ázquez,
anunciou a inclusión do futuro
parque do castro de Elviña na
rede que forman outras casas
municipais como a do Home ou a
das Ciencias. '

•Nen@s da
revolta apr.e sentan

o seu pnmeiro
disco
Raggaliza dissidente é o título do
primeiro traballo discográfico do
grupos vigués Nen@s da revolta,
qilen engaden ademais outro

nome, A revolta dos nenas, ao
pasar de tres a seis compoñentes
desde os seus comezos. Asi, neste
traballo, editado por "Sons de
Loita'', os primeiros sete temas
levan.o primeiro norne e o resto
·do disco asume a "revolta" dentro
do próprio grupo. Os textos xiran
ao redor da perda de direitos
fundamentais, a situación dos
desempregados, dos presos etc. O
Mércores 22 de Xullo
apresentaron o disco no Odeón
Café de Vigo, mestura de
ragamuffin, hip hop, rumba,ska e
hard~core e no que inician a
incursión en sons tradicionais
gal,egos.t
· .

·• Música e danza
tradicional en
Porto do Son
Na vila de Porto do Son cele}) an
tamén o 25 de Xullo e fano con
música e baile. A víspera, o dia
24, no peirao a partir das oito da
tarde sete grupos farán unha
demostración de baile
tradicional. O Sábado 25 ás nove
da noite de Xullo apreséntase na
Casa da Cultura a banda de
gaitas "Suevia" apadriñada pala
Banda da Terra de Trasancos.
Duas horas despois corneza a festa
no peirao cos grupos Bágoa de
Raiña, Brendefolk, Colorado e Los
limones. As celebracións
continuan o dia vintesete ás
nove da noite co coro de cámara
vocal "Leo" de Cuba. Até o 3 de
Agosto pódese ver ademais a
exposición de instrumentos
tradicionais de Xosé Piñeiro
Pérez, integrante da banda

Suevia.t

• Abre a sede do
Instituto Camoes
en Vigo
A casa de Portugal do Instituto
Camües de Vigo fo¡ inaugurada o
Luns 20 de Xullo na ca de
Arines d casco vello da cidade
coa pre enci da con ul de
,
Portugal Anabela Card
presidente da Xunta Manuel
Fraga, o secretário de E tado d
Negocios Extrangeiros e da
Coopera~aon de Portugal, Lui
Amado e do direct r do lnstitut
Camóe , Jorge Couto. Este é
decimosexto centro Cam6es n
mundo e o primeiro do Estado
español. A sua actividade
iniaciarase en Outubro co
obxectivo pesto no estudo do
idioma e da cultura de Portugal.•
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canta de libros

Da bibliografía
virtual á
bibliografía real
Título: Gramática do. Lingrµi Galega. Vol. l:

Fonética e Funoloxía.
Autor: Xosé Ramón Freixeiro Mato.
Editorial: Edicións A Nosa Terra.

Exist~n na Galiza algunhas institucións por todos coñecidas que,
pagada directa ou indirectamente cos carros de todos os galegos,
están chamadas á inve tigación
lingüí tica (e cultural, en xeral);
mais, a pe ar das excepcións, o silencio editorial e a escascza de
produción científica publicada
continúa a er a regra para un país
que ten urxente necesidade de
disp ñer dun c rpus de produción
cientffica centrada no seu máis
· vali so sinal de identidade: a lingua. A ituación é aínda máis paradoxal desde o momento en que
precisamente e as institucións e
os seus responsábeis funcionan
como o detentare oficiais da
ciencia lingüística galega, sen;
polo xeral, publicaren os resultado -do seu traballo: exercen o poder lingüístico e condicionan a
deriva do galego, mais non xustifican con bibliografía abondosa e
criteriosa o poder de decisión que
acumulan.
En contraposición a este paradoxo
virtual, desde hai algún tempo está
nas librarías do noso país un libro

real, de coidada factura editorial,
que constitúe unha aportación
fundamental no ámbito dos estudos centrados na sincronía lingüística galega: Xosé Ramón Freixeiro Mato, profesor da Universidade da Coruña, vén de publicar o
primeiro tomo, dedicado á Fonéti-

ca e á Fonoloxía, dun ambicioso proxecto de Gramática Gajega, do que ben
axiña aparecerán os outros
dous volumes dedicados,
respectivamente, á Morfoloxía e á Sintaxe, o segundo, e á Semántica, o terceiro. Como tal proxecto
global, será o primeiro que
se enfronte con todos e cada un dos capítulos que pode rrios considerar como
pertencentes á Gramática,
resol vendo, por unha banda, unha escaseza endémica de traballos descritivos
da nasa 1ingua desde o
ponto de vista sincrónico e
contrapesando, por outra,
a proliferación de achegamen tos dialectais, tan
abundantes no noso ámbito.

Mais centrándonos no caso
que nos ocupa, este volume de Fonética e Fonoloxía galegas constitúe a primeira contribución monográfica das últimas décadas
ao estudio dunha disciplina que, até agora, só ocupaba unhas poucas páxinas
Xosé Ramón Freixeira.
nas gramáticas escolares
ou, aínda, naqueloutra que
se reclamaba como a Gramática
nasa opinión, o excesivo conserGalega con maiúsculas, isto é, a
vadorismo de concepción e a espublicada na Biblioteca Básica
cas a carga epistemolóxica n_ps
Galega da Editorial Galaxia, que,
comidos da Gramática Galega de
Galaxia, así como a orientación
por outra parte, cumpriu e cumpre
un importante papel na descrición
didáctica doutras contribucións
altemati~as ~preciábeis, de que é
morfosintáctica da nasa lingua.
relevante mostra a renovadora
·Gramática para a aprenaizaxe da
Aparece agora, pois, esta obra do
profesor coruñés que neutraliza
língua de Vía Láctea.
esa escasa a.t endón dedicada á fonética e fonoloxía galegas (ondeé
Firmemente asentada na considede xustiza recoñecer as aportaración da tradición gramatical galega que xurde no século XIX, por
cións de Amable Veiga desde a
escasa e discutíbel que esta for,
súa Fonología Gallega de 1977J en
todas as gramáticas, superando, na
xunto co coñecemento, conside-

ración e aRlicación dos estudos máis actuais sobre .a
matetia tratada, ao long.o
de rnáis de 300. páxinas
neste primeiro volume da
importante Gramática da
Lingua Galega descríbese,
exhaustiva e rigorosamente, o sistema fonético-fonolóxico do galega, discútense apaixonadamente os
problemas e propóñense
so luci óns, para alén de
nos ofrecer; obviamente,
unha bibliografía posta ao
día e diversos índices (sobre todo o de materias,
fundamental en obras deste teor), a parte dos índices xerais e outros elementos complementares.
Estamos, pois, perante un
traballo que trata absolutamente todos os aspectos
ceD-trais das disciplinas
que aborda (os varios sis~
temas vocálicos, o sistema
consonántico, a fonética
sintáctica, a sílába, os trazos suprasegmentai~), así
- como aqueloutras cues:
tións con elas relacionadas, onde cómpre salientar o capítulo dedicado á ·
fonoestilística. Ao mesmo
tempo, a descrición sincrónica da lingua común prnside
a elaboración da obra, cunha medida: dosificación na consideracion de elementos históricos e
dialectais, sen caír nun-ca na fácil
tentación do repertorio de desvíos ou do catálogo de erras tan fre cuente en moita bibliografía lingüística que cirq1la polo país.
Con todo, non se pode esquecer
que o obxecto de estudo é unha
lingua sen normalizar socialménte, feito que explica que, xúnto
coa descrición pormenorizada da
(Pasa á páxina seguinte)

CRÓNICA

Nove las de vellos e
cativos
Aparecen na
colección
Costa Oeste
de Galaxia os
títulos
Línguas
longas, de
Xavier

López
Rcxlríguez,
e Ria abaixo,
de Luis Bugarín
Pereira. Na
p?meira novela,
,
o protagonista é
Mario, un vello .conserxe ao que lle
aparece un esmpleiro. Este home, que
trata a Mario como se o coñecese de
sempre, convértese no outro "eu", no "eu
pobre". Na novela de Bugarín Pereira, o '
protagonista é un neno, Chiño, quen a
través do seú tio avó entra en contacto
cun personaxe misteiroso chegado
doutra época. É un libro que revive as
aventuras de tempos antigos, non tan
afastadas das de hoxendia. •

I

Os amigos do
·---"'----'---1
seminario
ALFONSO ElRÉ
Di Alfonso Eiré
que o paso polo
seminario, o
centro de
formación de
moitos rapaces do
rural, foi unha
experiéncia
traumática para a
maioria deles. Na
novela Amigos .
sempre, editada por Espiral Maior, Eiré ..,,
recolle as lembrantas daqueles anos sen
"axustarlle ás contas á Igrexa" e
retratando os vencellos forxados entre
os mozos no seminário, moitos dos cales
remataron en postos relevantes. tanto
no ámbeto da política como da cultura.
Represión, aculturización, pero tamén
humor e naturalidade nestas páxinas. •

Entrando nos arquivos
da catedral
compostelana
-

Dosinda Areses ou o compromiso dende a ralz
Os artigos de Dosinda Areses publicados en El Pueblo Gallego, Hoja del Lunes_e
A Nosa Terra constitúen un dos fitos do. xornalismo galego dos anos da Reforma
Política. Apaixonados e combativos coma poucos, estes artigos acodan uriha
sorprendente calidade artística, apoiada nunha lingua ductilísima e chea de matices. ·

NA MESMA COLECCIÓN

Tumbo A de la Catedral de Santiago é
un esrudo de Manuel Lucas Álvarez
qu~ inícia un plano de publicacións
sobre a colección
históricodocumental da
catedral
compostelana
que, co ap~io do
cabildo e de
Ediciós -do
Castro, levan a
cabo no grupo
de traballo
sobre a Idade
Media do Seminário
de Estudos Galegas. O tumbo,
comezado no século XII, é o cartulárío
máis importante do arquivo da catedral
polos documentos que se recollen nel e
polos retratos que se conservan, entre
os que se atopan os dos reís de Galiza. +

Peixes con
perruca

....

É un delirio ou é

DOSINDA ARESES
PROSAS COMPLETAS

X ERAIS

~~
~~

ANTOÚN FARALDO
Francisco Fernández
del Riego

TERRITORIO OCUPADO
Fran Alonso
Fotografías: Manuel G. Vicente

real? A nena
protagonista de A
porta dourada, de
Xelis de Toro, ven
de vivir unha
aventura no rio,
_
. con peixes con
perruca, pero o médico e os
seus pais pensan que está enferma. A
pequena filósofa canta o que lle p~u
nun relato no que están inclu[dos a Serea
Saudosa e o peixe Duas Bocas. A partir
de oito anos. Editado en Sotelo Blanco. •

(,,.
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(Ven da páxina anterior)

fonética galega, apareza, máis ou
menos explicitamente, a proposta ·prescritiva, esixida ·pola urxente necesidade de consolidar
· ~n estándar de pronúncia que,
coidamos, os medios de comunicación t 0s estratos cultos da_sociedade deberían asumir e p~o
pagar.
Neste terreo tan esvaradizo é onde
se pode facilmente comprobar o
. enorme esforzo, non exento de
riscos (véxanse os apartados dedicados á casuística das vogais de
grao medio), de sistematización
investigadora e propositiva, porque, máis aló de disidencias puntuais ou de solucións discutíbeis,
as propostas que Freixeiro ofrece
para unha fonética estándar son
ben aceptábeis, como se pode
comprobar naquelas cuestións en
que aparecen os maiores problemas·: a acción da metafonía no
ámbito nominal e a fechaz6n das
vogais de grao
medio pala
acción dunha
consoante na- A excelencia
sal trabante,
que o autor do fraballo
propón, mati- acentúase
z.adamen te, comprobar-como modelo
moscomo
xeral a partir
da súa maiori- grande parte
taria presenza daexemplinas realizaficación está
ci6n.s fonéticas de grande tirada dos
parte da pobo- textos roáis
aci ón galega. significativos
Dunha maneira semellante, da produción
pódese xulgar literaria
. o rigor e a de- galega.
cisión do autor á hora de
abordar outros
problemas, como, por exemplo, a
debatida cuestión da gh~ada e a
súa consideración no estándar fonético galega: o autor asume e
xustifica teses impopulares que se
opoñen á verdade Óficial duriha
suposta xeració11 espontánea do
fenómeno. Neste tema, 'como
noutros, o autor parte de que todo
cambio lingüístico producido nun
contexto diglósico na lingua dominada en dirección á lihgua dominante, para acabar coincidindo ·
toÚl.l ou parcialmente con ela, en
principio, e mentres non se demostre o contrario, é suspeitoso
de se producir por interferencia da
mesma, principio realista e salutar
·que no,n impede a asunción, cando é inevitábel, das cicatrices que
a colonización lingüística e cultural do español produciu no galego.

ªº

A excelencia do traballo do profesor Freixeiro Mato ·aínda se acentúa máis ao comprobarmos como
grande parte da exemplificación
está tirada dos textos máis significativos da produción literaria galega, desde a fdade Media á acru"alidade (que, na nosa opinión, .sería
desexábel aínda máis plural e diversificada nas futuras edicións),
revalorizando os nasos clásicos como fonte de coñecemento da lingua, máis aló d!:i fala viva como
única e empobrecedora base (por
razóns sociolingüísticas· 0bvias)
para a estandarización dun idioma
que conta con moitos séculas de
historia.

En fin, estam0& perante unha obra
caracterizada pola-reflexión, . a sis-·
tematización, a exhaustividade e a •
investigación ..., mais tamén pala
clareza expositiva, que se concreta
- e articula en dous niveis de leitura
(por m~dio do texto principal e·
do aparato de notas), cun sistema
áxil de citacións bibliográficas e
de apoiatura ef4.dita, conferindo a
este estudo un valor acrecentado
desde o. momento en que pode ('e
debe) chegar non só aos especialistas mais tamén a un público xeral interesado palas cuestións relativas_á nasa lingua.

xéncia. DA foi capaz de aguilloar
co seu ferrete a ·uns e outros con
afirma'Cións discutíbeis, sempre
provocativas.
O libro que recolle as prosas completas de Dosinda Areses é dunha
brillantez inusitada no campo xornalístico; nada hai Dos inda
que o supere Areses foi
nen aquí, nen · capaz de
na Península:
axilidade, eru- aguilloar co
dición, paisa- seu ferre te a
xe, luz; aquel uns e outros
V,igo non tocon
talmente arrasado de Teis, afirmacións
da praza de discutíbeis,
Compostela ... ;
sempre
os protagonistas e os es- provocativas.
pazos nazonalistas desde
1930 a 1980. Un auténtico libro
de cabeceira para xomalistas. Dos inda Areses, ese heterónimo de
Méndez Ferrfn, fura o espeso social
de Oaltza desde un Vigo que no
setenta e dous foi capaz de demo~
trar sabeduria e raiba, esperanza e
camiño, e abanea toda árbore que
xoga á política.

En definitiva, rigor e definición,
compromiso coa lingua do país,
honestidade na Citación das fon~
tes e mais no recoñecemento de
problemas, sensatez e valentía
nas diversas propostas de estandarización son os principios que
rexen a elaboración dun traballo
que é tanto produto do esforzo
individual como do labor constante a prol da normalizaci_ón da
nosa lingua, fronte á escaseza editorial das institucións moralmente obriga9as á realización de traballos deste teor que nunca dan
visto a luz, como xa dicíamos ao
comezo.
En moitas ocasións a ruda adversidade urxerite ou as necesidades
conxlll'iturais teñen xe~ado obras
importantes pofa súa fundón social inmediata e pola resolución
de problemas prácticos concretos,
especialmente no ámbito do ensino e .da divulgación. Non é este o
caso: resultado do traballo continuo, do amor pola liIJ.gua do país e
da pr:eocupación polo seu futuro,
o volume que agora ternos nas .
mans ultrapasa os horizont-es referidos, fol'Il1ando parte dunha obra
que, sen dúbida, constituirá un fito na bibliografía lingüística galega e que está chamada a-converterse · nunha referencia constante
para os· estudiosos da nasa lingua
e, tamén, polas súas cualidades intrínsecas e pala vocación normalizadora, para o cohxunto da sociedade galega.•

bulidora; en El Pueblo Gallego , Lá
Hoja del Lunés de Vigo e na Nosa
'Yerra. O prologuista lembra os derradeiros anos de EPG que intentaba unha apertura, aa LHDL de
Gustavo Luca de Tena, un oase
na prensa <leste país e a que nos
convocou a cantos amosabamos
algún senso de resistencia á vaga
do capitalismo selvaxe e de ANT
traída de Santiago a Vigo, empeñada nun diálogo coa sociedade e
na superación das estreiteces económicas da sua orixe.

Hoxe quedan xa lonxe a prosas
de DA. Desapareceu en Madrid o
Paquidermo, pero a sua sombra e
os crocodilos devastan o país.
Moitas cousas cambiaron por mor
dos tempos, mais seguen irtos
grandes problemas e compriria OLPtro heterónimo que lle aguilloara
os cadrís a cantos eren que enganan e só oprimen aos que inda
confían na liberdade criativa. •
FRANCISCO CARBALLO
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Nen folk, nen pop,
nen o contrário

MANUEL FERREIRO

Título: Agua para vivir.
Autor; Blanco.
Edita: Fonomusic.

Exercício de
prosa
xomalística

Non é exceso de reduccionismo
fixar en tres as liñas mentais das
crónicas de DA: perduración da
necesidade de ruptura co réxime
franquista, apelación ao movemento social non sustituido pala
incapacidade do parlamento autonómico e busca da unión de nós
con nós. Tres constantes ás que
recorre en cada anécdota política
ou social que advén. Non estaba a
profetizar a cronista, simplemente
ollaba de esguello aquel suceder
que apreixoaba a vida e a inteli-

. ANO

Con Agua para vivir, a casa
discográfica Fonomusic, ubicada en Madrid,
pon en marcha o
selo Fonofolk e,
sen embargo, o
disco non se encadra exactamente
Título: Prosas Completas.·
nesa definición.
Autora: Dosinda Areses.
Blanco é un
Editorial: Edicións Xerais.
proxecto encabezado por Alfonso
Na colección Crónica aparece a
Blanco -quen
formou en 1989 Al"obra completa" de Dosinda Areses prologada por A. Capelán. Un . fonso Grupo tras gañar un concurso de
fito no xomalismo galega.
maquetas da Radio
Galega- quen en colaboración con PeComprenden estas páxinas os
pe Piña -compositor dos temas existosos de Semen Up- reuniu a un grupo de
anos 1979-1984, tempos da primúsicos galegos procedentes de eidos
meira andaina da autonomía galedispares. Asi están neste proxecto Lega, de peche no cauto nazo!).alista,
ni, pandereteira de Fiadeiro, Segundo
de flotación do PSOE; dias e anos
Grandio, baixista de Siniestro Toral,
de reaxuste sindical que devalaba
quen tamén foi técmico de son, o gaicara ubicacións de sí e non de peteiro Xosé Manuel Budiño, ou o escririgosos pactismos e nós sacando . tor Nacho ·chao; quen aporta alguns
dos seus poemas, ademais de Pablo cada Escila e do Caribdis a A Nasa
rrera, Nacho Somoza, Marcos Campos
Terra.
e Carlos Castro. "Cada un aporta q seu ·
ponto de vista na música. Hai xen te
Dosinda publicou estas páxinas
de idades comprendidas entre os vinte

e os corenta e cinco anos. Non é folk,
non é pop, búscase un son novo que
incluso ten influéncias do jazz ou do
funk'', sinala Alfonso Blanco. Porque
en castelán se se trata dun disco feíto
por galegos e gravado no pafs? Blanco
non nega que se trata de comercialidade de cara a buscar un mercado fóra da
Galiza. Mágoa porque o disco está envolto de ar galego, desde·a portada que
amosa a praia de
Castro Baroña.
O seu lanzamento
en Madrid xa cornezou coa apresencación no FNAC.
Tras actuación en
Vigo, o Sábado 25
de Xullo, e en
Santiago o 28, os
músicos apresentarán o traballo
noutros pontos
do Estado. A.gua
para vivir ábrese
con Terras Verde$, unha versión do bretón
Dan ar Braz, recolle un poema de Benedetti, os versos alexandrinos de Nacho ·
Chao no tema
que dá título
ao disco e, tamén, funk con
gaita en Enséñame. Dez
temas adicados
aos sentimentos
que esperan contribuirá difusión
da música feita no
país, áinda en castelán. +

Guerreiros da
música
Título: Rumours of war.
Autor. Vários.
Edita: Esan Ozenki.

Mentres os govemos d s estado conti·
nuan armándose até os dentes, colectivos e grupos musicais fan o próprio pero con méios tecnolóxicos para lanzar a
mensaxe. Nesta compilación que aparece baixo o título Rumours o[ war (Rumores de guerra) e cuxo subtítulo é
"Xungla Lacandona Zapatista", vários
grupos latinoamericanos oferecen a sua
visión rítmica do subcomandanre Marcos, da revolta zapatista, de África e da
loita indíxena. Hubert Cesarion versionea e pon música ao texto que Marcos
fuco circular en 1996 sobre os obxectivos do EZLN, Fidel e Pablo, os arxentinos de Lumunba e tarnén de Todos tus
muertos, recitan "na xungla refúxianse
para que non os
maten", o trio DKP
apresenta un tema haitiano, o colectivo P 18 "
traballo sobre un texto
da comandante Ana
Maria e Thnicians
mesturan tecno e
trance. T rátase de
bailar a todo volume
escoitando as proclamas zapatistas ou a
voz dos que padecen na cidade as .,
consecuéncias do
neoliberalismo. +
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.,Pérez Varela,
collvidado de honra na
Mostra de Ribadávia ·
Teatro do Aqui protesta pola exclusión
dos mellares espectáculos teatrais do país
-0- A. ESTÉVEZ

A Mostra Internacional de Ribadávia chegou a sua cuarta edición
nunha semana na que tamén botaron a andar os ensaios do CDG
para a montaxe de Valle lnclán
en castelán. Até o 25 de Xullo
compañías de teatro chegadas de
diferentes pontos do mundo participan na vila ourensán nesta
mostra, que foi inaugurada polo
conselJeiro de Cultura Xesus Pérez Varela. O c_o nselleiro foi agaallado despois de ano nos que a
d p ndéncia económica da Mo tra re p ito da Xunta foi medrando. A compañia, Teatro de Aquí,
recoñecendo a traxectória desta
cita do teatro, criticou a sua falta
de independéncia.

a tarde do !7 de Xullo encetou a
m stra que ten unha duración de
nove di . Fóra do festival, abriran
boca o Xoves 16 o actores de Teatro do Vilar coa obra "Fora de si".
Xesus Pérez Varela estivo 9 Venres
en Ribadavia como convidado de
honra recebendo un papel que en
anteriores ocasións destinouse a
persoeiros da actuación. Mália a
consolidación que experimentou a
Mosrra Internacional e os miles de
visil:a.I!tes anuais que deixan, unha
boa recaudación, o seu próprio director Rubén García, sinalaba nas
recentes edición que ainda era preciso pedir a sua supervivéncia económica. As importantes aportacións viciñais, a axuda do concello
e da Deputación provincial non
poden evitar que exa a consellaria
qu dirixe Pérez Varela uen garanta a viabilidade d Fe tival.
de rua c rn
n utr an c italian Marc
Car 1 i o me m día de ap rtura.
e Italia tamén viña Fabi Mangolini dirixind un obradoiro sobre Comedia dell'Arte. A el eguiulle n Auditóri d Ca tel a obra
Klowns a c mpafiia catalana
Monti & Cia. O Sábado e o D mingo, duas compañia andaluzas,
Linea de Cultura e Valiente Plan,
rcpre entaron Mariana Pineda e A
tu vera, respeitivamente, despois
de que fixeran aparición os arxentinos de Nanny Ggorno. Os días
Xesús Pérez Varela.

eguintes o festival continuou co
italiano Leo Bassi e cos bascas de
T anttaka T eatroa, coñecidos xa da
mostra á que truxeron, entre outras, a adaptación teatral de El
Florido pensil. Nesta edición chegaron con Dakota.
O Mércores, Teatro Galega, con

Tics de Sarabela., o Xoves, a compañia madrileña El Cruce e o
Venres, Angel Ruiz e Mariano
Marin, tamén de Madrid, representan 101 anos de cine. E, para
pechar, o Sábado 25 de Xullo ás
once e media da noite, Estación
Mahagonny, a adaptación que de
Bertold Brecht fixeron Teatro do
Noroeste coa sua homóloga portuguesa en colaboración co Centro
Dramático Galega.

Protesta da compañia
de Vidal Bolaño
A preséncia de Xesus Pérez Varela
c m aga aliado, a diminución
progresiva da preséncia do teatro
do país e a exclusión do ·seu próprio e pectáculo, fixo que Teatro
do Aqui, a compañia que dirixe
Roberto Vidal Bolaño, fixera públicas as suas críticas. Desde a
compañia, sinálase que a mostra
ten unha importancia excepcional
no panorama galego e que, debido
ao especial tratamento institucio~
nal, debe ser rigorosa na programación. Para Teatro do Aqui, o
"rigor, independéncia e profesionalidade", están cuestionados nesta edición e ¿riticaron os méritos
de Pérez Varela para figurar na
nómina de agasallados que inclue
a Lola Herrera, Alfonso Sastre,
Adolfo Marsillach e outras persoas da escena.
A compañia de Vidal Bolaño critica que o bon i;:túmero de espectáculos teatrais galega que xitaron
este ano non se vexa reflectido na
mostra. Tres montaxes en 1997 e
en 1998; un só en 1996, precisamente Oé oé oé, · de Teatro do
Aqui . Non foi posíbeL para ANT
falar co director da mostra, Ruben
Garcia, para solicitarlle unha opinión sobre as críticas.•

Xelís de Toro e ADto~o Garm. 'l'eijeiro:

,,.-

a mellor literatura para os lectores 'IJ'áis im.p.~rtan.tes.
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Vinte anos de invasión 'folkie / en Ortigueira
O Festival do Mundo Celta c~lebiou a sua XIV edición

Sempre cine

_-0- B.R.L.

Ng 2/Xuño-Xullo 1998.
DinM:tores: Mª Soledad Blanco-Xavier San M:¡nín.
Tfno.: 929-855657/981-565951.

O pas-ado fin de semana celebrouse en Ortigueira a XIV edición do Festival do Mundo Celta, que comezoú a sua andaina
no 1978. Este ano acudiron á -vila coruñesa bandas de folk de
Galiza, Bretaña, Escócia, Irlanda
e Astúries e mozos e mozas de
todo o mundo na procura de _m.ú sica tradicional e de troula.
Se vosté é o qu~ os antropólogos e
clasificadores de tribos urbanas
denominan un folkie, de seguro estivo o pasado fin · de semana en
Ortigueira recebendo un baño_de
celtismo en·toda regra. Acampada
na praia de Morouzos, música
chegada das nacións celtas e mes,
mo cursiños gratuítos de danzas
bretonas, escocesas, irlandesas e
galegas. Asistiron ao festival un,
has 30.000 persoas, -aproximadamente 1_2.000 de fóra da comarca,
xente moi nova e de procedéncia
e extracción social moL diversa-,
representantes do novo fervor po,
Lo celta o,u simplesmente ansiosas
de convivéncia en harmonia, música con. raiceiras e, sobre de todo,
de esmorga.
Nesta edición do Festival partid,
paran ·várias bandas locais. Domi,
ne Cabra, combo de mozos que
pratican un folk-rock que gasto.u
moito e constituiu unha das sur·presas dos tres dias de música
vivo,· foi unha delas. Tamén actuaron a Escala de Gaitas de Orti,
gúeira, Ronsel e Bágoa da Raiña,
apresentando o seu ~rimeiro disco_, que leva por título o nome da
banda. O Venres chegaron os sons
dos escoceses Mac Umba, da banda de gaitas bretona Bagad Landi
e dos s~us compatriotas Skeduz,

ªº

••

O COQdeL

Prezo: 300 ptas.

que xa conseguiron un grande éxi,
to no seu país e comezan a ser coñecidos intemaciona:lmente gra,
zas a festivais coma o galego.
A noite do Sábado comezou con
outra banda de gaitas, os escoceses
Neilston & District Pipe 8and. O
mesmo diá apresentáronse Danu1
chegados desde Irlanda e os asturianos Felpeyú, outro dos grupos
máis agardados desta edición.

Berrogúetto tamén fixeron escala
en Ortigueira antes de embarcarse
nunha intensa xeira de actuacións
por todo o Estado. Aos vigueses
queimouselles un amplifü;:ador e
tiveron que interromper o seu
concerto para cambiar a corda dun
instrumento, pero canearon_todos _ os atrancos convidando á multiét,
nic;:a audiéncia a entoar en confra-

temidade o Miudiño. O Domingo
foi o d~a das bandas de gaitas e,
desde as doce da mañá as agrupa,
cións G Barqueiro, Cacharela Ca,
vas, O son do sur, Airiños dos carris
de Cerdido, e a Banda de Gaitas de
Candás desfilaron e amasaron o
seu xeito soprando na palleta.

Unha celebración
que comezou no 19 78
Para os folkies curiosos· o Festival
de Ortigueira oferecia unha expo_,
sición antolóxica aberra na Casa
do Concello, cun apartado que
debullaba o proceso de fabrica ción das gaitas. T amén se ~xibiu a
moñtaxe audiovisual Vinte anos de
mundo celta, composta por 200
diapositivas de Álvaro Ferr\ández
Polo e ~nusicada por Bágoa da Rai,
ña, facendo un percorrido polos_

vinte anos de história deste even,
to lúdico-musical.
A andaina do Festival do Mundo
Celta comezou no 1978 e, despois
dun parón de seis anos por causa
da falta de apoio institucional, reanudouse no 1995. O pulo da mú,
sica tradicional galega nos últimos
anos convertiu Ortigueira nunha
cita inexcusábel para os amantes
da música celta de toda Europa e
o seu festival nun dos máis coñecidos do universo folk. Aos mozos
e mozas que acampaban na praia
de Morouzos -non parecía preocuparlles que os historiadores sigan a
polemizar sobre a veracidade da
suposto substrato celta da cuttura
galega; se cadra marinaban que
para escoitar música e montar unha foliada non se precisan certlfi,
cados de autenticidade. •

Os proxectos de cine baseados na obra de
Manolo Rivas -revisados nunha entrevista
· co escritor, ocupan a capa desta revista na
que tamén se dá
conta do filme
. Finisterre de Xavier
Villaverde, un
"thriller emocional"
no que se divisa a
Costa da Morte.
Entrevistas co actor
]avier Bardem, os
directores Alber
Ponte, Santiago
Segura e Álex de la
Iglesia son outros dos contidos da
publicación editada pala Asociación
Cultural Sempre Cine. Suso de toro,
Miguel Anxo Femández, Eduardo Galán e
Mancho Lemas son alguns dos escritores e
críticos que colaboran na revista. O
adestrador de futbol, Femando Vázquez
comenta a película Abre los ojos e o pinror
Manuel Quintana Martelo recrea a dous
actores do cinema español: Javier Barden e
Aitana Sánchez Gijón. Ademáis pódense
encontrar críticas das novas da carteleira,
navidades en vídeo e outras notícias sobre
o mundo audiovisual galega. +

InteresArte
N2 l.
Director: David Barro.
Edita: Galaxia.
Prezo: 800 peas.

O Museo de Belas Artes da Coruña e o
Guggenl:íeim de Bilbao son os dous espazos
arquitectónicos analisados nesta nova
revista que quer "abarcar os distinto
xéneros do mundo cultural dende unha
posición centrípeta". Con este
obxectivo polas suas
páxinas pódese pasear
das Artes Plásticas, ao
Cine e Televisión
pasando pola Literatura
e os espectáculos. Nesta
prirneira entrega,
Margarita Ledo pon
texto ás fo tografias de
Víctor Vaqueiro, repása
á polémica do CGAC pola
de titución de Glória Moure, apr ntasc
w1ha relac ión de Mu o en ln met e
en trevísta e a Manu l Manqu iña, Wy ming
ou ~uso de Toro. Unha sondaxe ntre
cinc centas persoas fa lan d Castel
escritor preferido, Milladoiro n aparrad
música, a Catedral de antiago com bra
de arquitectura e a Ribeira acra d
canto rincon que e aconsellaria visitar.+

Tempo Exterior
Nª S/Verán 98. '
Edita: Instituto Galego de Análise e
Documentación lntemácional
Director: Xulio Ríos.
Tfno./fax: 986-357238.
Prezo: 100 ptas.

A proposta de criación dunha fundación
que leve o nome do galeguista Plácido
Castro ocupa o editorial da publicación do
Igadi, entendendo que é preciso recuperar
esta figura "tan i.rñportante no galeguismo,
tan actual no seu discurso e, sen embargo,
tan descoñecida". A reflexión de Carlos
Méixome sobre Irlanda, o código de
conducta europeo sobre o comércio de
armamento, a análise
de Pellitero arredor
dos Direiros
Humanos e o artigo
de Xúlio Rios "O
medo a China" son
. os outros contidos
, da revista de escudos
intemacionais. +
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OPtNIÓN

A AUSENCIA DE LINGUAGEM
Nunca se pÓderá destacar suficientemente ·a ins,
trumentalidade da apropria~ao da língua e da pa, ·
lavra na sociedade capitalista para a domina~ao
social. Embora os sociolinguistas nao o saibam, a
primeira divisa.o entre as gentes que estabelece o
capitalismo nao é entre aqueles que falam a Lín,
gua A e aqueles qu_e falam as Línguas B ou C,
mas entre aqueles poucos que possuem urna lin,
guagem e aqueles muitos que sim:plesmente sao
utentes duma língua, ou duas, ou tres. A complexi,
dade das condutas diárias é reduzida por políticos
e sociolinguistas a cifras de "falantes" que "escol,
hem" urna língua (ou "Lfngua") ou outra, e é cu,
rioso constatar que esta "escolha" se constitui
num visível signo científico dos grupos sociais,
como se houver algo inerentemente transcenden,
tal em proferirmos sons para comprar pao na loja
da esquina ou para comentarmos sobre os vizin,
hos. Os "povos", assim, sao dirimidos em grupos
de "falantes", e estes grupos sao assignados a ci,
fras visualizáveis. A territorializa~ao da gente em
popula~oes ociolinguísticas emula outras territo,
rializa~ocs sociais, como amostra dos complexos
protocolos inerentes ao capitalismo para impedir
a emancipa~ao, isto é, o reconhecimento próprio
e mútuo das pessoas como for~as activas na es,
sencial procura da utopia.
A gente, como massa, tem portanto "línguas":
urna, ou outra, ou duas, ou várias. Por contra, re,
sulta muí distinto o tratamento que o gnoseo,capi,
talismo actual (o capitalismo económico funda,
mentado também na explota~ao do saber como re,
curso) fai da conduta linguística das elites que pro,
duzem es.c;e saber, dos que sao chamados os' "gran,
des pensadores". Seria ridículo definir e tentar in,
terpretar a Marx como alguém "que escreveu em
alemao", ou a Foucault como alguém que "escre,
veu em frances". No seu lugar, estas figuras ficam
definidas pala sua linguagem, que
compreende o que se entende
por "ideias", postulados com que
trabalharmos subsequentemente
na opera~ao sempre circular (e
por i
metafórica) do Discur,
o. No cume da prodw;:ao de sa,
ber, portanto, as "línguas" ce,
dem a ua relevancia as Ungua,
gen , e é tarefa empre procura,
da a de cadar urna linguagem
alma

. CELSO

ALVAREZ

CACCAMO

'N -

ocume
da produ\:~fo de
saber, portanto,
as "línguas"
cedem a sua
relevancia as
linguagens, e é
tarefa sempre
procurada a de
acadar rn;na
linguagem
própria"

mente, as elites pensantes podam escapar da tra,
pa9a discursiva e reconhecer,se no seu labor es,
trutural de transcender o espa90 das "línguas"
comas suas linguagens.

prioridades nao sao a emancipa~~º das mentes e
portante a liberta9ao final dos corpos da escra,
vidao material, senao a constru~ao dos símbolos
do estado para explicarem a sua própria existen,
cia e implantarem um regime dado e historica,
mente inapelável de des,reconhecimento colee,
tivo. Por isso a Sociolinguística nacional e o dis'.
curso político que a acompanha destacam as ci,
fras, procuram a "expansao da língua" ,como ob,
jecto, e escravizam a forma das palavras, glorifi,
caro a sua unidade, a sua semantica inviolável
inscrita por lei nos dicionários. E, num evidente
exercício que den4ncia a natureza inerentemente
involucionária das elites, políticos e sociolinguis,
.tas por igual celel:Jram que até líderes ideologica,
mente fascistas utilizem a "língua própria" ou a
"língua nacional" nas suas proclamas ou as pode,
rosas trañsnacionais económicas nos seus produ,
tos, e mesmo criticam a uns e outras publicamen,
te quando nao o fazem.

Alguérn poderia argum~ntar que, simplesmente,
estou a levantar de novo a insulsa questao da
chamada forma (as "línguas") frente ao' chamado
conteúdo (as "\inguagens"}. Mas nao é exacta,
mente isso o que quero dizer. O possível mal,én,
tendido é prova, precisamente, do reduttvism9
dos conceitos que a Ciencia inoculá nos liceus
para domesticar o assombro das mentes em dócil
·sentido coinum: Obviamente, as linguagens pre,
cisam duma "forma" linguística, pois-de outro jei,
to seriara apenas pensamento, nao transmitível,
e por isso socialmente ineficaz. E, obviamente,
essa forma tem certa relevancia social. Mas a for,
ma das linguagens nao consiste exactamente nas
"lfnguas" imaginadas pala sociolingufstica na, .
cional: cada linguagem é urna rede de_sugest6es e
projectos cognitivos, uro espa~o roa.is vazio do
que cheio, com infini~ade de conex6es que nen~
guma língua pode aferrolhar. Em contraste, as
línguas da Sociolinguística sao rígidos instrumen,
tos de tortura, ·irnóveis edifícios simbólicos onde
cada palavra física leva o enorme peso da culrUJa
nacional. Só quando a linguagern se liberta desse
peso programático da língua como emblema ma,
nufacturado nas fráguas da partitocracia pode
m~terializar,se o pensamento vivo, rico, inexe,
quível, e pode conjugar,se finalmente sem re,
núncias a criafii.o de sentidO pola linguagem com
urna "escolha de língua", quer dizer, com um uso
do que mesmo se poderia já chamar sem vergon,
ha urna: língua própria.

No entanto, nao 'importa que as gentes care9am
cada vez mais de linguagem. Na lógica da apro,
pria~ao dirigida, o objectivo será cultivar, como
·numa turva proveta nacional,socialista, as massas
de Falantes que suportarao os pilares do Estado
capitalista ou erguerao um novo. Estará bem edu,
car os filhos numa "língua" dada, a margem de
que estes filhos nunca podam desenvolver verda,
deiramente urna linguagem que é por esséncia li,
bertária e desen1uula para imaginarmos a utopia. É
mais: para o discurso nacional pensar em língua (e
produzir em lingua) será mais prioritário do que
revirar arriscadamente os fios da linguágem para
podermos voltar a falar socialmente, como acos,
tumávamos, quando a nossa mente e o nosso cor,
po -eram mais novos e o nosso feroz estado capita,
lista nao fora ainda corrigido polo discurso demo,
crático.+

Mas todas as elites nacionais, obviamente, igno~
ram ou obscurecem estes factos, porque as suas

~-·

sem consequencias: é um instru,
mento hierarquizador, a maioria
da vezes oculto, e fundamental
para o mantimento do domínio.
N urn jogo duplo, as elites na,
cionais destacarn nós seus dis,
cursos o orgulho de o pavo ~"fa,
lar" urna língua reconhecida co,
mo "própria" corno suposto índi,
ce de fortaleza cultural, enquan,
to esse próprio discurso nacional
se nutre de miméticas linguagens
transnacionais (necessariamente
translinguís~icas) e se rege sem,
pre polas necessidades do estado
como estrutura de dómina~ao e
como meta a conseguir. A So,
ciolinguística nacional e a Polí,
tica como discursos, corn a sua
ré,presenta~ao da ordem social,
fornecem poftanto os instru,
mentas para o auto,reconheci,
mento das gent~s como "falan~
tes", enquanto estes mesmos dis,
cursos permitem que, ñatural,

· ~
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O Festival de Cine I ndependente de Ourense
non poderá utilizar as siglas OFF
Anúncian a i~tegración do·certame na progré;lmación do Eixo ·Atlántico
-0- P.B.

..

_

Películas baseadas en textos de Fernández
Flórez preténdense revisar no Festival de
Cine lndependente de Ourense.

O ·concello de Oure~s·e non
poderá utilizar as siglas OFF
(Ourense Festival Füms) para
a promoción da terceira edición
do Festival de Cine Independente ,que se celebrará na cidade do
8 ao 14 de· Novembro. Son as siglas rexistradas polo seu impul- .
sor, o publicista Eloi Lozano, que
o ano pasado se desmarcaba do
proxecto por enÍrontamentos co
concello. Co lastre · da pouca re.,,
· percusión aca:dada nas anteri~~es
· edicións e esquecendo novamente
o comprQmiso co cinema galego, o
govfmo municipal anúnda a inclusión do certaine na programa,ción do Eixo Atlántico.

celebración poñian ·en perigo a
convocatória dun segundo certame para Novembro de 1997: A isto sumábase, tres meses antes da
segunda cita, a demisión de Lozan'o por desacordos co concello.
médio dunha crise que poñia
e~ perigo a pervi_véncia do evento
entraban a xesttonar o proxecto
persoas relacionadas con Canal
Plus e o xomal La Región.

No

A auséncia

do cinema galega

tremera, o profesor de História do Cine,· Xosé Lois Cas.
tro de Paz, o crítico de cine- % ;'
ma, Cesar Silva, e un representante do Cineclube Padre Freixoo, Alberte Llorente. Como xerente económico e .comercial a
Depuración de Ourense e o canee. llo nomearon a Luis Rivas Villanueva, unha persoa totalmente
desvenc.ellada do mundo do cine· O comité está integrc~do por duas
ma e que en 1996 asumia·a xerénpersoas vencelladas a Canal Plus, · cia do Pabellón de Feiras e ExposiManuel Villanueva, director de
cións. luis Rivas Villanueva xa
programáción, e Manuel Pérez Es-.
adiantou que o presuposto estará
Desta volta a realización do festival quedará en mans dun consórcio presidido polo- alcalde de Ourense, Manuel Cabezas (PP). Na
aposta pbla sua recuperación despois da pouca trascendéncia acadada desde a sua criación, o govemo
municipal ven de nomear un Comité Asesor que formará parte da
. organización da terceira edición ..

ar redor dos 30 millons e que neste
sentido un dos seus obxectivos será reducir nvn 50 por cento os gastos da primeira convocatória criticados no seu momento polo BNG.

Ademais das críticas ao presuposto ·da primeira edición feítas polo
BNG -que botaba en falta o in-·
vestimento <lestes cartas nun programa cultural na cidade e que denunciaba que os gastos non estaban ben xustificados- sumábanse
as queixas sobre ~ orientación do
proxecto. Seguíase a iniciativa deseñada por Lozano e artellada á
rriarxe de calquer mirada cinematogr#ica própria. Nen existe un
protagonismo do cinema galega
nen sequer de áreas que, como a
lusófona, poden estar vencelladas
ao país.

O proxecto que liderou publicista
Eloi Lozano en 1996 cifrábase inicialmente en 50 millóris. Os déficits que se xeraron despois da sua

Neste sentido á primeira edición,
na que se apostou polas proxeccións de cinema independente internacional, seguiulle unha segun-

da centrada na indústria española.
Desta volea anúnciase un programa que terá como protagonistas os
textos W enceslao Femández Floréz levados ao cine durante o franquismo.

A ponta de lania coa que o governo municipal pretende impulsar
definitivamente o proxecto é a
sua inclusión nas programacións
do Eixo Atlántico. Actualmente
neste foro existen tres importantes ~ertames portugueses. Trátase
do Festival Internacional de Cinema
de Trolla, o Fantasporto e o Festival
Internacional de Cinema de Figu.eira
da Foz.

O Festival de Cine Independente de
Ourense nacia inmediatamente
despois da crise do certame que se
convocaba anualmente no Carballiño e que durante os anos 80 fo¡
ponto de encontro de debates e
proxeccións do cinema relacionado co país. As Xociviga do Carballiño desaparecían pola falta de
apoio institucional en favor do
que se estreaba na cidade das Burgas, un certame de entrada hipoteca do pola celebración nesas
mesmas datas de festivais que como os de Valladolid, Valéncia ou
Huelva impiden a preséncia de
críticos e médios especializados.•

: PUBLICACIÓNS DO CONSELLO DA CULTURA GALEGA
1997
BASE BIBLIOGRÁFICA DA EMIGRACIÓN GALEGA
Mª. Xosé Rodríguez Galdo, Pilar Freire Esparís, Abel Losada Álvarez (dir.)
Cd-Rom
(Arquivo da Emigración Galega)
DOCUMENTOS DA CATEDRAL DE OURENSE
Emilio.Duro Peña
(Ponencia de Patrimonio Histórico)

O FUTURO DA LINGUA: ELEMENTOS SOCIOLINGÜÍSTICOS PARA UN
ACHEGAMENTO PROSPECTIVO DA LINGUA GALEGA
Xan M. Bouzada Fernández e An.xo M. Lorenzo Suárez
(Ponencia de Lingua)
O PÓRTICO POÉTICO DOS "SEIS POEMAS GALEGOS" DE FEDERICO
GARCÍA LORCA
Luís Pérez Rodríguez
(Ponencia de Música)

ESTUDIOS .MIGRATORIOS
Nº. 3 e4

(Ponencia de Cultura Galega no Exterior)
·'

MEMORIA SOBRE LA PESCA DE LA SARDINA EN LAS COSTAS DE GALICIA
José Comide de Saavedra
Edición fascimilar
Francisco Calo Lourido (edición e estudio)
(Ponencia de Anttopoloxía Cultural)

HOMENAXE A ÁNXEL FOLE: Día das Letras Galegas 1997
Escolma de entrevistas realizadas por M. Lédo, C. Casares e C. Rodríguez Fer
(As N~sas Voces, 13. Arquivo Sonoro de Galicia

REPERTORIO DA PRENSA GALEGA DA EMIGRACIÓN
Vicente Peña Saavedra (dir.)
Cd-Rom
uivo da Emigración Galega)

· HOMENAXE A DON XOSÉ FILGUEIRA VAL VERDE
(As Nosas Voces, 12. Arquivo Sonoro de Galicia)
LEMBRANZAS DE MÉDICOS GALEGOS VISTOS POR UN PROFANO
Ramón Otero Pedrayo
(As Nosas Voces~ 14. Arquivo Sonoro de Galicia)'
MEDICINA POPULAR E ANTROPOLOXÍA DA SAÚDE
Actas do Simposio lnternacio_nál en homenaxe a D. Antonio Fraguas ·
(Ponencia de Antropolpxía Cultural
O NEOLÍTICO ATLÁNTICO E AS ORIXES DO MEGALITISMO
Actas do Coloquio Internacional
· ·
·
Antón A. Rodríguez Casal (ed.)
·
·
Coedición coa Universidade de Santiago de Compostela e !Jnión Internacional das Ciencias
.Prehistóricas e Protohistóricas
(Ponencia de Patrimonio Histórico)
. O PADRE SARMIENTO E O SEU TEMPO
Actas do Congreso Internacional do Tricentenario de Fr. Martín Sármiento
Coedición coa Universidade de Santiago de Compostela

•

1998
.............................................. " .................. ....... .............................. .
•' •

~

A IMAXE E O LABIRINTO
Catálogo cÍa Exposición: 10 artistas·cubanos dos '90
(Ponencia de Artes Plásticas)
·
A REAL CONGREGACIÓN DOS NATURAIS E ORIXINAruóS DO REINO
DE GALICIA EN MÉXICO: NOTICIA IDSTÓRICA E BREVE ESCOLMA
José Luis Soto Pérez
(Ponencia de Cultura Galega no Exterior)

NTOS DA CATEDRAL DE MONDOÑEOO
· Pardo
Pa~monio Histórico)
GALICIA: UN REENCONTRO CO MAR: SIMPOSIO DE ANTROPOLOXfA MARIÑEIRA
Simposio Internacional in memoriam Xos~ Filgueira Valverde
(Ponencia de Antropoloxía Cultural)
O CASTIÑEIRO, A SÚA BIOLOXfA E A SÚA CULTURA
Ernesto Viéitez Cortizo (coord.)
(Ponencia de Patrimonio Natura•)
RECITAL ANTOLÓXICO DA POESÍA GALEGA DOS SECULOS XII Ó XX
Eduardo Blanco Amor (dirección e glosas)
Estoxo con 2 casetes e transcrición
(Arquivo Sonoro de Galicia
REPERTORIO DA PRENSA GALEGA DÁ. EMIGRACIÓN
Vicente Peña Saavedra (dir.)
Edición impresa
(Arquivo da Emigración Galega)

'
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Anselmo López Carreira
"Galiza foi o primeírO reino de Europa"
-0- PAULA BERGANTIÑOS

A VISION OBXETIVA DO PASADO DE GALI,
ZA NON ENTRARA A FORMAR PARTE DOS
PROGRAMAS DE ENSINO, NAMENTRAS
NON MUDE O MODELO DE ESTADO. QUEN

ISTO SINALA, ANSELMO LOPEZ CÁRREIRA,
É AUTOR DE NUMEROSAS OBRAS REVELA,
DORAS SOBRA A NOSA HISTORIA, A ULTI,
MA DAS CALES, O REINO DE GALIZA, VEN

DE APARECER EN A NOSA TERRA. TAMÉN
ACABA DE VER A LUZ A SUA TESE DOUTO,
RAL, A CIDADE DE OURENSE NO SÉCULO XV,
EDITADA POLA DEPl)TACION PROVINCIAL.

I

caso son fundamentais. Coñécense pero convén interpre~alas de
novo. Do que se dá en chamar ar,
te asturiana e do que se coñece co, .
mo arte visigoda, hai moito que fa.
lar a respeito de adaptacións, da
própria denominación e da sua
adscripción.

Hai algun tempo publicou unha
biografia histórica sobre Martiño
d~ Dumio (Edicións do Cúmio)
que se situa no contexto da épo,
ca sueva. Que grao de coñeci,
mento existe sobre ese periodo?
Surprendentemente alto. Outra
causa é a sua divulgación. Na
historiografia galega, xa desde o
século XIX e en concreto para os
nosos historiadores Vicceto e
Murguia, esta cuestión tiña moi,
ta importáncia. Os dous reclamaron o posta que lle correspondía
ao Reino suevo. A partir dese
momento a xente relacionada
coa Xeración Nós ou que se movia a redor do Seminário de Estu,
dos Galegas tamén o traballou.
Non son descobrementos recentes, pero o seu coñecemento público é moi reducido. Nos libros
non se trata, sempre se fala dos
visig~dos pero os suevos despáchanse con carro palabras. A
única forma de explicar esta situación é desde o ponto de vista
dos intereses ideolóxicos.

Existe dificuldade para integr~r
es~es coñecementos nos programas de ensino.

Como valora a conversión dos
suevos ao cristianismo no 449,
ao pouco tempo de asentarse na

Galiza?
É un aspecto moi interesante. O
resto dos povos xermánicos tardaron moito en asumir o catolicismo. Os visigodos non o fan até o
589, xa desaparecido o Reino suevo e os francos até prindpios do
século VI. I to poderia reducir e,
de maneira u erf1cial, ao a pecto
id lóxico-relixio p r hai que
d rll tam n unha leitura hi tóri-

m ito ante que outra
dades eur pea .

Por que é important'.e coñecer as
dinastías?
Todo este periodo que abarca o Reino suevo e a monarquía medieval galega ,foi terxiversado, calado na historiografía oficial por
intere,ses políticos. Non se trata
de reivindicar a monarquía, trátase de recuperar a história porque é
descoñecida. O que se escrebeu
non fo¡ neutral e tampouco fo¡
causal que simplemente se esquencesen dos suevos e non se fa.lase nunca do Reino de Galiza e si
doutros reinos como o de Astúrias
ou o de León.
Ten tanta importáncia falar do
sucedido hai mil anos?
·
A naeionalidade galega, como to-

das as europeas actuais, configurouse ao longo da Idade M dia. A
aparicion das línguas sinala a aparición das nacionalidades actuais.
É moi difícil que teñamos unha
conciéncia cla.ra do que é o noso
pavo se non somos capaces de desentrañar o que pasou xusto no
momento ffo que Galiza nace como nación. A Galiza de hoxe non
é a Galiza dos castros nen é a Gallaeeia romana. H¡ü unha série de
elementos que foron criando unha sintese nacional qu_e é o que
nos atopamos a partir do século
XV. Todo ese periodo anterior de
sedimentación dos elementos
constitutivos da nación galega
coincide co reino da Galiza sueva
até a plena Idade Mádia. Recupe,
ralo datano.s moitas claves sobre o
presente.

Moitos quedarán surprendidos
por esa anticipación do Reino de
Galiza.
Galiza foi o primeiro reino de Europa, pero a xente surpréndese por
moito menos, por exemplo, por
descobrir que Galiza foi reino algunha vez. O lmpério romano seguía existindo e nengún outro Pº'
vo dos ·que estaban entrando na
sua órbita chegou a conseguir un
reino. No sentido moderno de estado territorialmente asentado,
Galiza é o primeiro sen dúbida
nengunha. Os demais ainda van
cambiando. Con isto non se trata
tamp0uco de buscar un pedigrí senó n de dar un aldabonazo na
conciéncia da xente. Permítenos
reconsiderar a existéncia de Gali;
za como estado e como nación

cun !(ogo político próprio na Eu- ropa daquel tempo.
Queda documentación por estudar que permita afondar .oeste
coñecemento?
·
j

Documentación aparece .en cal,
quer roo.mento. Depende tamén ·
de que época. Da plena Idade Méd ia -en diante, si poden aparecer
elementos pero seguramente nengun que sexa claye. Da épóca sue,
va ou do século VIII, que chaman
do Reino de Astúrias, é díficil que
aparezan porque o.s que hai son
contados. O máis importante non
é xa que aparezan elementos novas senón facer unha leitura correcta dos que existen. Tamén hai
que ter en coma as fontes de tipo
arqueolóxico e artístico que neste

As dificuldades para integralo de
forma orgánica nun programa pa,
recen insalvábeis. Non penso.que
a planificación oficial da História
do ensino a calquer nivel estexa
disposta a prescindir de elementos
como reconquista, repovoación, Rei,
no de Astúrias ou Reino de León. A
concepción de España fixo moito
fincapé precisamente nese perio,
do. O Estado español constituese a
partir do século XVIII e dunha
maneira liberal, tal como se nos
presenta hoxe en dia, a partir do
XIX. PerQ a historiografía oficial, e
todas as forzas historiográficas e
políticas, empeñáronse en xustificalo non como un estado senón
como unha nación. Como as nacións nacen ria Idade Média habia
que inventar España neste periodo
e a peza clave na sua construción
foi a recoruiuista. Se se quita esta
pedra angular o edifício derrúbase.
Paria falta un replanteamento fondo da história do Estado español
que non se vai dar coa actual eón,
figuración política. Unha leitura
correcta implica unha reformula,
ción do Estado no camiño do federalismo ou da confederación, pre,
cisamente o que nestes momentos
acaban de reclamar os partidos na,
cionalistas no cúmio de Barcelona.
Outra causa é ~ opción persoal dos
profisionais da docéncia á hora de
asumir a interpretación de Galiza
como unha realidade de seu ou de
enfocar a história como unha
ciéncia obxectiva. Hoxe ninguén
pode falar de reconquista nen de repovoación en Galiza. O próprio
Sánchez Albornoz sabia que na
ldade Media a todo o território
ocidental da península se lle cha,
maba Reino de Galiza.
Ven de publicarse a sua tese so.bre Ourense no século XV. É a
cidade que máis coñecemos nesa
época?
Sen dúbida nengunha. Por motivos seguramente aleatórios conservou un volu.me documental realmente privilexiado en relación
co resto das cidades galegas e europeas. Cidades que tiveron un
papel máis determinante na Idade
Média, como son Santiago, Pontevedra ou Coruña non conservan
esas fontes. ~or iso puiden-facer
un traballo cinxido a un único sé,
culo, pero .moi voluminoso e que
pode extenderse a toda a Idade
·Mépia. +

.-

34

· aiM~O

23 DE XULLO DE l 99~ • Nº 840

MEMÓRIA DO 36

·-

Urbé!nO Moledo-activista proletárió,
poeta e dramaturgo en língtia galega asasinado en 1936
-0- X. ENR(QUE ACUÑA

Unha impresiona~te folga mariñeira marcou a vida de Marin durante anos. En Setembro de 1915
as tripuladons das motoras pesqueiras iniciaron un conflito coa
patronal que se converteu no· máis
violento dos acontecidos na comarca pontevedresa na primeira
metade do século. · Rexistráronse
sÚios enfrentamento-s armados
con esquiroles, gúarda civil e a
mariñei.ria do canoneiro Hernán
Cortés. Atentados con dinamita
nas casas dos armadores, solidariedade dos estibadores e obreiros da
Construtora Naval e mesmo a
participación de nenos e mulleres
na loita obreira · que se saldou ao
fin ·can dúcias de encarcerados e o
. proceso de soados líderes como
Lorenzo Corbacho, Xosé Hervés e
Manuel Magariños.
·_Ainda coas feridas en qu_ente dun
movimento folguístico que significou unha clara vitória para os traballadores comézase a detectar a
actividade literária e societária de
Urbano R. Moledo a cabalo entre
as vilas de Marin e Pontevedra.
Na localidade mariñeira nas_loitas
societárias de queréncia agrarista e
na cidade capitalina a meio de colaboracións desde 1918 na prensa
radical e xuvenil a xeito de poesias
e artigos de claro matiz nacionalista. Exemplos son o poema publicado en Lé!- Raza co gallo da morte
de Porteiro Garea e un pequeno
ensaio de título "El nacionalismo",
no que demostr:a un seguimento
,do ideário galeguista de Xaime
Quintanilla. Primeira decantación
política que a ao pouco abandona
influído polo peso das organizacións xúvenis pontevedresas de
matiz socialista, que vivían anos
de esplendor, logo -da incorporación .de mozbs radicais provenientes do círculo da revista E.ebelde. de
Bei:.naldino Gonzál~z Paz, e o fulgor derivado_da revolución rusa-d~
1917 que atr.?iu a líderes tan signi- ficados como Manuel GarCía Fil- .
gueira ou Eugenio Urtaza ..
Membro primeiro da Juventud
Cultural Obrera e logo das Juventudes Socialistas de Marin, coa
primeira destas organizacións de

· mocidade co~cebe os primeiros pasos coa que ia a se
converter a sua principal terramenta de activismo polí. tico e sindical: Óteatro.

Teatro para o pobo
Ao costume, xa arraigado
no moveme~to obi:eiro pontevedrés, de eféctuar pequenas representacións o._ Primeiro de .Maio, súinase desde 1917 a Juventud Cultural Obrera formando entre os
se~s me~bros ~ñ elenco de
actores que oferecia obras
teatrais en 1íngua galega como a escrüa por José Peón
Peón co título A xisma de
Antón. Actividade asentada
anos despois através dun
grupo de mozos e mozas, de
Marin e Pontevedra, agr.upados baixo o nome "Folia- Urbano R. Moledo. ·
das e Cantigas", nunha
meio da "Agrupación Artística".
agrupación na que Urbano Moledo desenvolve a sua creatividade
Laura Tato, a gran coñecedora do
'teatro histórico gal.ego, -recolleu
teatral. Puxeron en cena obras de
Presa Viso e Roxélio Rivera en
distintas ~streas de pezas de Molesalas de Marin e Pontevedra, ao -· do. Castrapadas, Un la.brego na súa
patrea; e Un vecho pequeno foron
lado de O orfo do mar, un monólogo dramático do próprio Mol-edo.
obras que coñeceron representacións en salas e teatros de Vigo,
A ,actividad e sindical e política e
Caldas, Arcade, Porriño, Cangas,
unha fonda amizade co .actor viMarine Pontevedra. No mesmísigués Julio Rúa, levan a Moledo a
mo T eat~o García Barbón chegou
fixar a sua residéncia en.Vigo, sua estrear en 1930 a zarzuela titulada O pnmeiro amor, contando con
mándose ªº dinamismo que nesta
: partitura de Ángel Tei-_
cidade estaba a acadar o teatro a
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jeiro, músico q!:le compuxera, tamén a banda sonora da versión cinematográfica de A traxedia de Xi- ·
rabio, filme baseado nun
canto de Castelao no que .
tamén participaba como
actor Xulio Rúa.

Poesía proletária
Como poeta Urbano R,
Moledo repartiu as suas
composicións por xomais
e -revistas de toda Galicia.
Suevia de Santiago, as
ponteved resas Hebe, El

Pueblo e Nueva Aurora, La
Temporada en Mondariz, a
vilalbesa Aurora e Galicia
en Madrid acolleron poesías costumistas, amorosas
e patrióticas que en bon
número serviron para
conformar o seu único volume-.p~ético. impreso. En
1928 edita en Vigo -con elegante capa deseñada polo pintor marinense Manuel Torres- o libro
Dolmen, onde recolle vinteoito
poemas exemplo dunha traxectória na que se entremisturan as influéncias de mestres da poesía galega como Cabanillas e Rosalía exemplificadas no seu poema "O
Alcalde de Cork"- e novas voces
como a de Luís Amado Carballo.
Máis salientábel é o seu pioneiro
camiño polos cantos. agrá rios ou
·proletários e de homenaxe a fi-

guras agraristas desaparecidas como Prudencia Canitrot o Bemaldino G. Paz, ou líderes obreiros
como Ricardo Mella ou Pablo
Iglesias: Aquil celta· barudo / espar-

tano metudo / venerable druida l do
societario clan / deixou aquesta. q¡¡_da
/ mais, non a deixou en van / o pobo
recorda / non vaise pala borda./ pois
sigue o seu camiño / e nas tabras de
Marx / quere erguernos as súas
mans / ler sabe o seu Destiño. Con,
tribución á literatura galega -a
da poesía comprometida coa clase
obreira e en galega!- non comprendida por un distante Carbalho Calero quen con ideraba
combativo recursos líricos d
Moledo só intere ante
bibliográficos".

É ao poeta catalán Miche l Ventura Balaña --que escrebia "en tódalas linguas de Iberia"- a quen
adica Urbano Moledo o seu libro
Dolmen. Balaña, catedrático de
inglés en Madrid e moi cercano a
Aurelio Ribalra, foi o creador en
1916 de Follas d'oxe e d'once. Rebista das letras gallegas na que no
seu primeiro número, publicara o
libriño de poesiá en galega Fala
armoñosa, non morrerás! ...
Como tantos outro - tamén o seu
íntimo e inseparábel amigo de táboas Julio Rúa- foi vítima da represión militar de 1936 artellada
en Vigo polo comandante do exército español Felipe Sánchez. Casos
ben distintos ao de Roxélio Rivera. Mentres que sobre Rúa e Moledo caía o peso da barbárie, o que
fara vello compañeiro do teatro e crito en galego oferendaba o libro
Desfi"le de Bandoleros ao "valeroso e
magnánimo soldado" Felipe ánchez. Unha obra para quizais alvar
a vida pero escrita para a traición.
Todo o comrário dun home e m
Urbano Moledo, que cheg u até
final consciente d eu e mpr
miso social -~ ra mitineir habitual en actos socialistas e dirix nte sindicál por un tempo n sindicato uxetista- e do papel de axitación que ten o teatro. O qu
levou á marte en circunstáncia
ainda non aclaradas mentres os
seus matarifes facian escárnio da
sua coxeira. •

~
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A ·Académia destaca o compromiso de B~anco Torres
Ferhández del Riego afirma que non houbo 9posición á proposta de dediéarlle o Dia das Letras
Na designación de Roberto Blan,
co Torres para ser homen~xea:do
no próximo Dia das Letras Ga,
legas pesou, ademáis da sua obra,
a sua traxectória vital compro,
metida co galeguismo e a nosa
cultura que rematou brutalmente
no 1936 na man dos fascistas en
Entrimo. Ningun dos académicos
se opuxo á proposta de Blanco
Torres, . primeiro imolado que se,
rá homenaxeado pola Académia.
Os critérios para o nomeamento
do homenaxeado no Dia das Le,
tra on fixos e na pa ada reunión,
na que se designou maioritaria,
mente a Blanco T arres, non se
cuesrionou o proceso de selección.
No entant , alguns dos académi,
co indican que tal vez sexa hora
de valorar outros critérios, acle,
máis do puramente literários, Pª'
ra a designación. O traballo en fa,
vor da cultura galega e a transcen,
déncia de certas figuras na nosa
hi tória poderian ser valores á ter
en con ta á hora da homenaxe
anual da Académia. Desta manei,
ra poderian ser comemorados para
o 17 de Maio personalidades co,
mo o editor Anxel Casal ou o pró,
prio Murguia, ainda non homena,
xeado por case non ter obra en ga,
lego a pesar de ter sido o primeirn
presidente da institución.
O presidente da Académia, Fran,
cisco Femández del Riego tivo
unha forte relación de amizade

con Blanco Torres. "Foi
un home que em~grou e
se incorporou á cultura
galega como xornal~sta,
tiña unha enorme for,
mación humanística, co,
ñe-cia ben o latin e a li,
tera tura clásica e era un
escritor polémico" anota
p-erfilando alguns dos
seus-rasgos biográficos.
Con el colaborou tarnén
en El Pais de Ponteve,
dra cando Roberto Blan,
co era director. Non ten
que facer moito esforzo
para lembrar o último
dia . que coincidiu con
Blanco T arres, ao pouco
seria asasinado: "Poi no
Teatro Alcázar de Ma,
drid, nun acto de propa,
ganda polo Estatuto, eu
falei en nome do Partido
Galeguista. Daquela el
era xefe do gabinete de
prensa de Azaña e presi,
diu o acto".
Fernández del Riego co,
menta que a aceptación
por parte dos académicos
da figura do homenaxeado foi ple,
na. Houbo, coma neutras oca,
sións, várias propostas ,Álvarez
Blázquez, Valentin Paz Andrade e
outros, ademáis do mentado
Ánxel Casal que se desbotou por
non ter obra escrita, pero unha
vez acadados a maioria dos votos,

todos os académicos mostraron a
conformidade co designado. "Ao
mellor pódense revisar os critérios
o dia de mañá e darlle outro cariz"
di o presidente, lembrando tamén
a Sarmiento.
O secretário da Académia, o his,

turiador Xosé Ramón
Barreiro elitende que se
estimou "a sua obra e a
· defensa da identidade e
democrácia, ideais que
lle costaron a vida". Ao
materializarse a proposta
fíxose unha defensa do
seu valor literário pero,
ao dicer de B·arreiro, a
dignidade e o exemplo
_moral de B(ánco T arres
. - pegou ben á hora de de,
, fender a sua candidaru, ·
ra. "O deixarse guiar por
critérios galeguistas e
culturais demonstra a ·
independéncia da Aca,
démia" di o historiador
quen entende que, mes,
mo se fos·e ·necesária un,
ha maioria cualificada
ou incluso a unanifuida,
de dos candidatos para .
noniear ao -homcmaxea,
do, Blanco Torres conti,
nuaria con certeza sendo
o elexido. Para Xosé
Luis Barreiro, profesor
de História na Faculdá,
de de Xornalismo, a co, .
me1Iloración do próximo
17 de -Maio servirá tamén para
darlle ao xornalism9 "categoria ¡¡, _
terária que tantas veces se lle ne,
ga, por iso é preciso facer unha es,
colma dos seus ·artigas e lembrar
figuras doutfos xornalistas con
- traxectórias paralelas como é o ca,
so de Lustres Ribas".

Recuperar a Murguia
O tamén ac_adémico Carlos Ca,
sares celebra a design¡ición di, cindo que lle -parece "que habia
unha espécie de temor ·a non en,
trar na temática da Guerra Ci,
vil, non se trata de andar reme,
xendo, pero é necesário destacar
o significado 'moral sen infr:ava,
lorar a ~ua obra que non ten me,
nos interese que outros aos que
xa se: lle ten adicado o Dia das
Letras: A min o que me conven,
ceu foi referéncfa moral 'e tes,
temuñal da sua conducta., de
quen foi asasinado por defender
os seus ideais."

a

Carlos C(lSares ~ dos que -v aloran
a necesidade de _primar distintos
critérios na elección, e na mente
ten, en· _especial, a Manuel Mur,
guia. "Creo que temós que empe,
zar a valorar out:ros factores, xente
que por algunha razon· merece a
pena que se recorde. -Son partidá,
rio de reconsiderar, por exemplo,
o cáso de Murguia, con quen se
funda-o galeguismo".
A partir de Novembro a Acade,
mia vai publicar dous volumes da
obra de Manuel Murguia prepara,
dos p~r X~sé António Durán. O
primeiro é unha recompilación de
artigas publicados na prensa ma,
driÍeña e o segundo ,co título O
aguillón, recollerá os debates de
Murguia na época.+ -
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BOROBÓ

..

Aínda queda o rabo por esfolar
meiro poema, o Madrigal á cibdá
de Santiago, e o derradeiro, Danza
da lúa (na Quintana); pois ao

Decíame Landeira Irago ue "aún
queda el rabo por desollar", na
dedkatoria db Viaje al sueño del
agua, referíndose a El misterio de

los poemas galegas de García Lorca,
que é o subtítulo e o asunto do
seu revelador e primoroso libro. E
pra tratar -entre outros temas
lorquianos vinculados co noso
país- de esfoiar ese rabo, cele, .'
brouse hai uñha semana, na fa,
cultade de Filoloxía da Universi,
dade compostelán, o Congreso so,

bre García Lorca en Galicia. Gar, .·
cía Lorca, poeta en Lingua galega.

-o-

nde foi, precisamente, o
misterio da elaboración
dos Seis poemas galegas do
inmortal Federico, o tema máis
debatido, con apaixonada corre,
ción e científico calor. Puldendo ·
Apuntarse que se enfrontaron dú,
as teses distintas; dúas opinións
que tiñan c_o mo base persoá.l as fi,
guras egrexias, e xa desapa:recidas,
de Ernes"to Guerra da Cal e de
Eduardo Blanco Amor. Os dous
asesores ou colaborador~s- de Lor,
ca na confección un, e na edición
outro, do seu poemari_o -gal ego.

1•

Par'ece incontrovertíbel. que Gue,
ra da Cal sirveu de "diccionario
vivinte galega" a García Lorca, e
que manuscribi1,1 todos os orixi, ·
nais do poemario, ·agás o ·do pri,

quedar mancado uns días· Da Cal,
tivo que remaalo o mesmo Fede-'
rico co seu puño e letra chea •de
tachaduras.

E

n canto á- colaboració~ de
Blanco Amor, o inxel Eduar,
do declara no prólogo á edi,
ción príncipe dos Seis poemas gale,
gos, feíta na imprenta Nós, que
García Larca ll~ dixo así: "La ver,
dad es que, a pesar de haberme
bien leído mi-Curros y mi Rosalía,
el gallego lo aprendí en los voca,
bularios precaucionales que aña,
des a tus libros de poemas. Debes
ser tú, por lo tanto, -quien ·ordene
ésos y quien los. edite y quien los
prologue. Y ya está. Y ya se acabó.
Y no ~e hable máis de esto hasta
que me traigas el libro". .
Así o realizou Eduardo Blano
Amor, sin que trascendese moito
logo a previa intervención. de
Guerra da Cal na cÓmposición dos
poemas. Mais, pouco despois de morrér Blanco Amor, o noso ines;
é¡uencíbel compañeiro en ia No,
che, Xosé L~ndeira Irago, topou'
sobre os papeis do gran escritbr
ourensán adquiridos pola súa De,
putacióµ, os manuscritos-orixinais
do poematio galega de Federico.

Planteouse de tal maneira a po,
'lémica cuestión que aínda seguí,
ríase d~batendo no congreso ao
que acabo de asistir, na xa in,
mensa Universidade de Santia,
go; máxima conmemoración ga,
lega do centenário do na<;imento
do sacrificado poeta granadino:
organizada e encauzada maxis,
rtalmente por Xesús Alons.o
Montero, ca secretaria e leda co,
operación do profesor Xosé M.
Sal_gádo.

P

lanteoupa xa a primeira
tarde do Congreso, con
clarísima, e polo tanto, ex,
cepcional; dicción expositiva,
Victoria Alvarez Ruíz de Ojeda,
na súa comunicación.consistente
·n a Proposta de edición (a partir dos
manuscritos), do poemario galega
de Lorca. A mañá seguinte, insis,
tiu na comenencia desa nova e
máis fiel edición dos Seis poemas
galegas, o catedrático da Universi,
dade de A Coruña, Alfredo Ro,
dríguez López, Vázquez, coa súa
profunda análise Sobre a Danza da
Lúa en Santiago, que é o poem~
máis deturpado e trabucado por
Blanco Amor.
N embargantes, na última xorna,
da do Congreso, o exceknte au,
tor de O pórtico poético dos seis ·Po,

emas galegas de F. Gardá Lorca,

Luís Pérez Rodríguez, ·saeu en de~
fensa tia edición príncipe, na súa
erudita e brilante conferencia so,
bre Lorca e Blanco Amor. Lorca e
Martínez .Barbeitp. Sostendo que
Federico non puxo ningún reparo
á edición príncipe, nos sete meses
e medio transcuridos entre o 27
de Nad~l de 1935, en que se .re,
matou e imprentar no obradoiro
de Ánxel Casal, e o 18 de Agsoto
de 1936, en que foi vilmente ase,
sinado o "xenial poeta alófono e
trobador do Sur", na estrada de
Viznar a Alfacar.

A

nque Alonso Montero, elo,
cuentemente coma sempre,
advertiu de seguida a Luís
Pérez que neses sete meses e me,
dio, os máis dramáticos sen dúbi,
da da História Contemporánea
de España, non tivo lecer García
Larca para. examinar con detalle
e pausa a edición de Blanco
Amor. Xa que a indubidábel in,
quietude republicana que sentía
naquel Madrid "de los más tur,
bios siniestros presentidos" (Ra,
fael Alberti) e a intensísima ere,
ción poética que. nise tempo se
derramaba, e ocupaba, na escea,
impediríalle que tivese vagar pra
leer detidamente os seus Seis Po,
emas Galegas, prologados e edi,
tados polo seu bo amigo ouren,
sán.+

FRANCISCO

A.

N

on todo era devoción naque,
la multitudinaria concentra,
ción onde nobres e labregos,
partidarios e adversarios do fon,
seca, curiosos e beatos, se mestu,
raban no sagrado recinto. Moitos
- querían ver de cerca a aquela in,
fanta que, con tan só catorce
anos, xa representaba ós reis. Ou,
trOSr fun para escoitar o discurso
daquel Arcebispo .que, apoiado
pola~ Súas Católicas Maxestades,
sacou de diante a todo aquel que
non quería entrar polo seu aro.

' 1

¿De que vai falar <liante da irifanta
este, que nunca·se preocupou dou,
tra cou5a que non fose o seu pro,
pio ben estar? ¿Que ía die ir agora,
ás portas do novo século?
.
¿E a princesiña? ¿Terá a súa voz a
forza e a solemnidade que o pobo
désexa para sacadle fumes a este
mandón?

O

•

s tiraboleiros, vestidos
con capas vermellas e di,
rixidos polo sacristán, xa
suxeitan cadansúa corda atada á
I?rincipal, que dá varias voltas en
.dous tambores de madeircrde cas,
t2ño, unidos por un mesmo eixe,

dos que colga o enorme in,
censaría que, noutro t~mpo,
aló polo século XII ~ó era
unha lámpada que emanaba
fumes aromáticos.

É un día grande e de orgu,
llo. A vaidade é máis hu,
mana que ningunha das
virtudes, por iso o Mestre
Mateo se axeon llou no
Pórtico da Glória.

A

infanta non é capaz de
mirar outra cousa. Non
:ve máis que os reflexos
EJ.Ue o Botafumeiro esparexe
como lóstregos benditos
incensario detido
cando cruza o raio de sol que
na vertical, atrae a
entra pola cúpula. Pero nun,
mirada de todos. Os
ha destas, a corda que o su,
tiraboleir:os, turran a un
xeitaba, non pode soportar
tempo das súas cordas e este
tanta presión e sóltase, dis,
sube e describe a primeira
parado, como lanzado por
oscilación. O endemoniado
unha catapulta, percorrendo
Fonseca ri para o"s seus
-o transepto da Catedral por
adentros. Calquera sabe o
encima das cabezas dos fieis,
que está pensando. El, amo
que atónitos e con olios de
e Señor de Galicia, soubo
espanto, perseguen aquel
impoñerse a todos despois de su,
soubera cando o engaiolaron na ' voo ameazante e descontrolado.
frir asedio ria propia Catedral e ·
praza do Tapal de Noia, para mo,
desterro por non acatar a autori,
fa de todos ....
Os gritos de admiración trócanse
dade dos nobres.
·
en· abouxadores e aterradores be,
ada novo impulso, fJ Botarros. O Arcebispo queda branca e
Cando o inciensariO volve a pasar
os tiraboleiros caen sentados ó fal,
fu1?eiro .ér_guese : mapl~a
pola vertical, o sacristán dá unha.
ma1s e ma1s a sua osc1,
tarlles o contrapeso do Botafu,
nova orde e todos a un tempo
lación. O maxestuoso baile do re,
meiro, que en poucos segundos
dan outro tirón, e o abalo acada
cipiente fum~gante abstrae e
abaixa orgullosos fumes, e troca o
maior amplitude. O Arcebispo
arranca sons .de admiración ó er,
sublime en pánico, ata que, el
incha o' peito satisfeito vendo a
mesmo, se espeta contra as portas.
guerse ata o teito do transepto. E
cara de admiración da pequena
os tiraboleiros, orgullosos, ainda
alteza. Se lle contara canto lle
tiran con máis forza e donaire,
Milagrosamente, claquela non pa,
cus.tou ':hegar a onde está; se ela . sentindo como unha longa ova,
sou nada.+

O

C

Estou lendo 3001 : Odisea final, de
Ar.thur C. Clarke, un dos meus auto,
res favoritos duQ dos meus xénero
fa.voritos, a ciéncia ficción. De todos
os xeitos, esta última novela sua está
decepcionándome un pouco.
Que recomenda ler?
O último que lle recomendei ler, a
un amigo, foi Cousas, de Casrelao.
Ademais do seu labor como político
e da sua valía como debuxante non
hai que esquecer a sua obra literária,
dentro da que hai exemplos realmen,
te magníficos. Agora que estamos no
verán, tamén recomendaría ler a saga
de T olkien O señor dos aneis.

.tás1 que conseguiu o primeiro pré-

mio do certame de narrativa fantás,
tica Cidade da Coruña. Como xurdiu este relato?

ción as admiracións dos
congregados e a abraida
mirada de dona Catalina.

Alguén comenta polo baixo
que o Arcebispo quere impre,
sionar á rapaza, e por iso se
vestiu cori ropaxes novos, el e '
os seus coéngos, e ata Lle me,
.teu unha carga de máis ó Bo-tafumeiro, de prata repuxada,
especialmente abrillantada
para a ocasión.

'A ciénc'ia ficción é
consecuéncia da
necesidade de evadirse"

Vén de publicar O vendedor de maVIDAL

-Un milagre do Botafumeiro
Coa asistencia da filla dos Reis
Católicos, dona Catalina de Ara,
gón, o 25 de xullo de 1499, a Ca,
tedral de Santiago estaba repleta·
de fieis, por mor dos actos litúrxi,
cos, presididos polo Arcebispo ·
don Alonso II de Fonseca.

Breogán
Riveiro

Torna como fio argumental unha investigación absurda que un· persona,
xe moi misterioso, lle encarga a un
grupo de e tudo dunha universidade.
Despois de moitos atranc a ópan e
cun achádego completamente ine ,
perado; é, en definitiva, un relat
sobr un de cobrimento, sobre unha
busca eterna que p e ter respo ta.
Asi e to o, eu n n pr tendin fac r
un relato filosófico senón unha o ra
coa que s lect re poidan gozar.
Creo que o escrit r n n debe poñ r,
lle atrancos a q uen o le, sen n que
ten que conseguir que e
i a tirar
pracer da Leitura dos seus libr s.
Como xurdiu o seu interese polO
fantástico e a ciéncia ficción?
Lembro que o primeiro libro que mer,
quei, cando tiña oito anos, foi 20.000
légoas de viaxe submarina, que releo
ainda hoxe. Para min a ciéncia ficción
é ·un xe'ito de descobrir cousas sobre
nós mesmos, sobre a nosa sociedade.
Posíbelmente tamén sexa consecuén,
ciada necesidade de evadirse, de bus,
car unha visión nova do mundo real.
Corno influe na sua escrita a rela;
ción de traballo que mantén co
mundo do audiovisual?
Sempre se trata de contar unha his,
tória. Sexa cal for o meio no que se
traballe e os instrumentos .n arrativos
que se usen, a história ten que ter
atractivo e in~ere~e-. +
Montevideo (1967) .
Obras: O vendedor de mazás, 1998.

O Trinque
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Colegas
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O xorrialista de Egin Pepe Rei
bro ameno e sen concesións.
presenta nas librarías a sua últi- - Reportaxe negra dun mundo
ma-obra: Colegas. Unha crónica moi real. Inclue, no seu capítunovelada de pequenas verdades
lo dous, unha história interna
sobre as grandes mentiras dos
das vicisitudes do diário ab~n
seus compañeiros da pren.sa:-Lizale. Editorial T xalaparta. +
• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA •
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Bande:

O BalletRei

-deviana
estará o
Venres 24 en

·carteleira

•MÚSICA
~AV01R

BRENDEFOL

O Venres 31 de Xullo terá lugar en Bande a actuación do grupo de folc

Brendefol.

Bue u

--

Un embrutecido mér.cenário na -guerra ,<le Bósnia aituda ~
fuxir a unha muHer :Sérbia repudíada des- .·
pois de ter un fillo tras ser violada polos
musµlmáns. N'<l fuxida, ambos padecen,
as consecuéncias da limpeza é.tnic~. Oiiver Stone fa¡ un filme violento e trata·
con condescendéncia ás nacións dos Balcáns.
~HA,

•MÚSICA

EL CAMBO LINGA
O Domingo 26 de Xullo
ás 22 h, terá lugar no bar
Aturuxo, a actuación do
grupo madrileño El Cambo Linga, influenciados

CHA, CHA. Unha rapaza
búsca11e un amante á sua mellar
amiga para quedarse co seu noivo. Comédia española que desenvolve con dign idade alguns dos tópicos dos filmés de
enredo. Amábel e ben ·realizada. Eduardo
Noriega está como un queixo.
~GEDDON. Un meteorito

Car hallo

achégase á Terra para destruila.
Bruce Willis, un experto en perforacións
de pozos de petróleo, é encargado de ir a
volalo cunha bomba nuclear. Previsfbel
e tópica ..

•MÚSICA

lf?i':. AO BAIXAR O SOL. Obra inteli-

por flamenco e cumbias.

FESTlMEIGAS

O primeiro de Agosto a
partir das 21 h, dará comezo, no Pavillón Deportivo Bergantiños, o Festimeigas, festival benefico
para disiminuidos psíquicos e sensoriais. Nesta
edición participarán entre ou tras Las Besttias,
Ana de Andrés, Elektrolux,

Indra e B-1liolet. A entrada do festival ten un custe de 800 pra, antecipada,
1.000 pra, na porta.

A Coruña
• EXPOSICIÓNS

xente, no mellar estilo do cine negro.
Un matrimónio de actores famosos {interpretados por Aclanan e Sharandon) mosmm até onde chega o egoísmo da vida rica.
Newman é o detective amigo abrigado a ~
crarecer o crime que cometeron e os que
lago virán. Sharandon devolve á altura aos
papeis femeninos, ao estilo das actrices dos
coarenta eNewman ~que empiorou
o seu físico tanco corno mellorou cómo actor.
~ INCOGNITO.

Uns marchantes
de arre encargan unha falsificación
dun Rembrant, pero gespois da entrega,
un deles é asasinado e todas as pistas
conducen ao falsificador. Película de suspense con argumento un chisco forzado.
~PERDIDOS

NO ESPAZO. A fa~
mília Robinson é enviada ao espaw
nunha misión para salv~r a Terra, pero
no camiño queden perdidos. Versi:ón da
série de televisión dos anos setenta.

Noiaeo

Domingo26
en Montenei.

~ {JONFLITO DE INTERESE&.

Un avogado protéxe do sen pai a
unha mufier, pero aos poucos. q acoso
vólvese contra o letrado. ·Filme ·de sus- ·
penseno qu°e nadaé o queparfce.

(

I

~· UNHA LOrRA BEN.AOTÉNTICA. Paródia dos problemas que se ·
aropan os act0res no mundo da fiüáriduk1
cruzada coas dmculdades nas relacións de
dua~ parellás. Coin,édia. con final· felü; ~ :
~

ELAS. Todos os tlSpicos criados '

~ arred-0r das mulleres de eoreíitli
anos remexidos con Lisboa de fundo . .
Fallido intento de retratar os sent:ímenJ ·
tos femininos. Ás veces fuco.moda .e oú..
· tras comove.

o FINAL DA . VIOLÉNctA: o

~grande lrmán de Orwell:- nunha

,

visión de cidade americana Wírf Wefi~ <
ders reapararece cUnha pelíctila m.áis.. comercial que as habituaís; pero c:O~ m~.~
mas claves críptic:aS. Sálvá$e poht músiyi
de Ry Cooder.

IJ§K'. FESTA. Oculta .durant~ anos 'a ·

distrib.udón, tráta~e du):lha das
méllores pdícul~ sobré a -guerri do 36. '"
Basada na novela a,utobiográfiea <le J~sé
Luis de VilalJonga ·éun d~Dl~d9r alega~
to contµ a "razón milítar" . .Espléndíd¡¡,
tamén a interpretación e ~blaxe. ·
~PRIMARY COLORS:Gove.Tna-

dor do Sol, bon político ~o alou::
cado (o mesmo peifil que Bi1l Clinton)~
apreséntase 'ás eleid.óns 'prirnári~ roen~ · .
tres os seus asesores eliminan a.li ;proba$ :
dos seus ltos de sillas. Boa factura e pouco anovadora. • ·
·

RAFAEL CATALA
Pintura de
Rafael
Catalá.

Está aberta na galería Ar-

VASARELY

te Imagen a mo tra de
pintura de Rafael Catalá.

No Pazo de exposición
Kiosko Alfonso pódese contemplar até o 27 de Xullo a
mostra do húngaro Victor
Vasarely, criador da op-art
e do arte cinético.

Xooos

DOS ESPELLOS

Composta por unha escolma de obras e obxectos pertencentes á colección Granel!. Aberta até
o 31 de Agosto no Museu
de Belas Artes.
. ANA MARIA CALIZ

rios Activos (CUAC),
organiza unha viaxe ao
Festival de Música lndependente de Benicassim,
aberto a todos. As condicións son as seguintes: bi. Uete de ida e volta 8.000
pesetas. Saída sábado 5
de Agosto desde A Coruña con parada en Compostela e Bembibre (León) e regreso Segunda
Feira 10 de Agosto. A data de inscripción remata
ás 22 horas do 28 de Xullo. Información no teléfono 981 23 61 33.

Ferrol
• EXPOSICIÓNS

Unha
exposición
sobre o
traxe g.a lego
pode verse,
na Coruña,
na sala
Miguel
Gon:z:ale:z:
Garcés.

.....

O Traxe galego, unha
aproximación desde a miniatura, composta por unha colección de bonecas
(Magdalena Bringas) nas
que se exíben os diferentes traxes tradicionais da
Galiza. Abre na sala de
exposicións. Miguel González Garcés

A galería Sargadelos acolle até o Domingo 26 de
Xullo a mostra de enco1ad os de Rafael López
loureiro. Aberto de Luns
a Venres de 10 a 14 h, e
de 18 a 22 h, Sábados de

FOTOGRAFIA E
PRENSA

Este Domingo 26 de Xullo
clausurarase, no Pazo Municipal a mostra de pintura de Ana María Caliz.
•MÚSICA

21 h.

III ClCLO DE JAZZ

PIÑEIRO PENA.

O 1II Ciclo de Jazz que se
está a desenvolver, cada
Xoves do mes de Xullo,
no auditório da fundación Barrié apresenta a
sua última actuación, este
Xoves 23 ás 21 h, con
Abbey Lincoln & Trio.

O Centro Cultura Carvahlo Calero acolle adurante esta semana a mostra de pin.tura de Victor
X. Piñeiro Pena.

A Asociación Cultural
Colectivo de Universitá-

• EXPOSICIÓNS
CARTACES DO 36

Na galei:ia Sargadelos continua aberta a mostra de
carteces e documentación que impulsaron o esta tu to de autonomia de

1936.
FINA EIROS

No Clube Sociocultural
Boliche está aberta a mos-tra pictórica de Fina Eirás,

Monterrei
•DANZA
BALLET ÜALEGO REl
DE VIANA

O Domingo 26 de Xullo
ás 22 h, na Praza da
Constitución no Castelo
actGará o .grupo de danza
Reí de Viana.
•MÚSICA
LElLlA

O grupo de mulleres Lei-

lía, actuará o Luns 27 ás
24 h, na Praza da Constitución.

Noia

: 1

•DANZA
MANUEL RODRIGUEZ

DIAi
Na sala Pereira do Cebreiro exíbense as pintu·ras de Manuel · Rodríguez
Díaz. Aberta até o 31 de
.Xullo.
ÜS GUAJEROS DE
GUATEMALA

BALLET GALEGO REl
DE VIANA

Actución do Ballet Galega Reí de Viana o Venres
24 ás 22 h, na Praza do
Tapa!.
•MÚSICA
BERROGÜETO

No Círculo das Artes está
aberta a mostra de fotografia de Ioseba Zabalza.
A mostra comprende 40
fotografia sobre os guajeros de Guatemala. ·

O Sábado 25 ás 2J h. terá
lugar na Praza do T apal a
actuación do grupo folc

•MÚSICA

Ourense

Berrogüeto.

10 a 14-h.

Cen anos de fotografia
en p rensa, exíbense a
modo de exposición no
Centro Cultural Municipal. A mostra pódése visitar de Martes a Sábados
de 11 a 13,30. e de 17 a

FESTIVAL DE MUSICA
lNDEPENDENTE DE
BENICASSlM .

Lugo

LOPEZ LOUREIRO

0

Ü TRAXE ÜALEGO

Martínez Solaesa. No
programa Bach, Lemare,
Bonnet e Dubois entre
outros.

•MÚSICA
ADALBERTO
MARTlNEZ SOLAESA

O 25 de Xullo ás 21 h, na
Concatedral de San Xuliáú terá lugar o concerto
do organista Adalberto

BENJAMlN MORENO E
PILAR CABRERA

•CINEMA
N OlTES DE CINEMA.

O Venres 24 de Xullo ás
21,30 h, terá lugar na
Catedral o coilcerto de
organo -da man de Benjamin Moreno e ·Pilar Cabrera, no programa Soler, Carvalho, A. de Cabezón e Marcello entre
outros.

. Mi.ño

Esta semana finaliza o
festival de cinema ao aire
organizado polo Cine
Clube Minho coa proxección, o Xoves 23, de
Polvorín; o Venres 24
Vellle e o Sábado, último
dia, Cabeza de vaca . .Todas as película visionranse ás 23 h .
• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS
LORCA E ÜALIZA .
RAPACES E RAPAZAS

Na galería Sargdelos está
Até o 31 de Xullo está
aberra a mostra Federico
aberta na sala de exposi García Larca en Galiza.
-cións do Centro Social
Pódese contemplar até o
· Municipal, a mostra de
31 de Xullo.
fotografía de Monica '
Castuera. A mostra está
NARCISO CORRAL
composta por retratos en
branca e negro de nenos
No Café Cátedra está
acompañadas de unha
aberra a mostra de acrílipoesia de Sara Otero:
cos de Narciso Corral. A

•
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mostra pódese contemplar até o 31 de Xullo.

Con.vocatórias

('")

SALOMÉDEZA

N

ci9nad_ps catro que pasarán· á fina1
que se realizará, en directo, ·no Mosteiro de Santo Esteva de Ribas do
Bodegas Docampo organiza o 11 cerSil (Ourense), nas datas de realizatame de fotografiaVifi.a do Campo,
ción do Festival Folc (7 ,8 e 9 de
no que poderán participar todas
Agosto). Odia do concurso será o
aquelas persoas afeizoadas á fotogradia 7. Cada grupo finalista recibirá a
fia. O tema <leste prémio será o viño
e a paisaxe, puidendo recoller cal- . cantidade de 5.000 pta. por membro
pra os gastos de desprazamento ao
quer instantanea que relacione ·o
concurso. O gañador gravará un CD
mundo vinícola coa paisaxe. A fotoe asinará un contrato discográfico
gra f ias serán en ·cor en tamño
con Zouma records. Maior informa20xl5, cada participante poderá,
c.ión no teléfo~o (988) 22 37 80..
apresentar un máximo ·de tres fotografias. No certame establecense os
PRÉMIO ÁNXEL FOLE
seguintes prémios: un primeiro prémio de 150.000 pta, un segundo de·
A Fundación Caixa Galiza e o xor75.000 pta. e un terceiro de 50.000
pta. As fotos remitíranse baixo_plica · hal El Progreso convocan a treceaba
e con lema no exterior e neutro so- · edición -d o prémio literário Anxel
Fole . .Establécese un único prémio
b~e a parte incluirá o dados persoais
de un millón de pta. Poderá optar
do autor (nome, apelidos, endereao prémio todas as persoas que o de- ·
zb •.. ) ao II Certame de fotografia
sexen, con traballos inéditos, de exViña do Campo. Bodegas Docmpo
tensión mínima de cen follas e máSampaio. 3 2.414 Rivadavia Ourenxima de douscentas follas, mecanose, antes do 10 de Outubro do pre;
grafada~ a d~plo espazo epor unha
sente ano. Para máis información
soa cara·, referidos a calquera aspecchamar ao teléfono (988) 470 258.
to da vida ou da obra de Evristo Correa Calderón. Os orixinais apresenCONCURSO DE MusrcA FoLc
taranse por cuadripli~ado, baixo pliO concello de Nogueira de Ramuín, ca, no Departamento de Obras Sociais da Caixa de Galiza, ou no xore a compañia· discográfica Zouma
Records convocan o primeiro concurso de música folc de Santo Esteva. Poderán participar todos aqueles
grupos que non teñan asinado nengun contrato discográfico.' O estilo
co que se pode participar e libre. Os
grupos non poden estai:: formados
por maís de dez compoñentes. Cada·
grupo participante deberá aenviar
unha maqueta con catre temas gravados a Zouma Records, Rua do Paseo 30, of 7, 32.003 Ourense, especificando Festival 1de Santo Esteva".
Nese envio figurará o número de
membros da formación, así como os.
seus nomes, títulos das cancións, o
riome do autor e do arreglista. Tamén debe figurar un número de teléfono de contacto. A-data límite de
recepción das maquetas é o dia 25
de Xullo. Nunha primeira fase, e das
maquets que se recibn, serán selec-

Na sala de .exposicións ·

Studio 34, exíbense até o
31 de Xullo as pinturas de
Salomé Deza.
BALTAR E FILDE

No Clanstro San Francisco abre unha mostra permanente dos artistas ourensans Arturo Baltar e
Antonio Faílde.
•MÚSICA

ENRIQUE AYARRA

O Venres 24 de Xullo ás
20,30 h . terá lugar na Catedral a actuación do .organista titular da Cate-'
dral de Sevilla José Enri-

que Ayarra, .

Ordes
• EXPOSICIÓN$

- INSECTOS DOS CINCO
CONTINENTES
Convócase a
ten:eira
edición do ·
Premio
Ánxel. Fole.

O venres 31 de Xullo
clausurarase, ffo Pavillón
de Deportes, a mostra itinerante Insectos
dnco

dos

continentes.

nal El ~rogreso. O prazo de admisión
remata o 31 de Marzo de 1999.
Maior' información en calquer sucursal qe Caix·a Galiza ou no xomal

VIÑA DO CAMPO

Pala-s de Rei
•MÚSICA

FESTIVAL DE ROCK

Entre os dias 24 .e 25 de
Xullo terá lugar en Palas
de Rei o Festival de musica rock, no que participam enetre outrqs os grupos Amparanoia, Sinies-

tro Total e Sexi Sadie.

Pontevedra

El Progreso.
PRÉMIO BLANCO AMOR . -

A Concelleria de Cultura do Concello de Culleredo convoca a XVII
"Edición do Prémio Blanco Amor de
novela_longa..O prémio está dotado
coa cantidade de dous millóns de
pesetas. Póderán participar no concurso todos os autores de calquera
nacionalidade con unha ou varias
obras que esten escritas en lingua
galega según a normativa vixente.
· As novelas terán unha extensión
mínima de 150 fólios por unha cara
mecanografados a duplo espazo. As
obras inéditas, enviaranse por correio, sen remite e baixo lema ao
Concello de Culleredo, Departamento de Cultura, Edificio de Servizos Múltiples, Rua Ramón Cabanillas n 2 14. 15.670 O Burgo-Culleredo coa indicación no sobre Prémio
de novela longa Eduardo Blanco
Amor. En sobre adxunto, pechado e
baixo o mesmo lema, indicaranse o
nome e o enderezo do autor. De cada obra remitiranse cinco cópias. O
prazo de admisión dos traballos dos
orixinais rematará dia 30 de Xu..
llo· de 1998. Maior información no
teléfono (981) 66 55 97.

o

PRÉMro Erxo A TLANTICO

O Eixo Atlántico do Noroeste, o
Clube de Editores e a Asociación
Galega de Editores convocan a segunda edición do prémio Eixo

Atlántico de Narrativa Galega e Portuguesa Carlos Blanco, dotado con
9.000 euros. Poderán concorrer ao
prémio todos aqueles autores de calquera nacionalidade que apresenten
os seus orixinais en portugués ou galego, pala normativa vixente. De
cada orixinal apresentaranse 8 copias mecanografadas a duplo espazo,
antes do 31 de Xullo de 1998 nos

locais sociais sa Asoc;iación Galega
de Editores (Joaquín Yañe~, 6,
36.202. Vigo). A máis do órixinal
apresentarase nun sobre pechado, o
nome 'completo, enderezo e teléfono
do autor, asi como o título da obra,
indicando no sobre: pra prémio Eixo

Atlántico de Narrativa Galega e Portuguesa Carlos Blanco. O xurado
emitirá o seu fallo o dia 15 de Setembro de 1998. A obra premiada
publicarase nos idiomas galega e
portugués entré os menbros Clube
de Editores e· da Asociación Galega
de Editores.
PASODARAIA

A Vocalia de Cine-grupo de Estudos FIA e o Ateneo Ferrolán convoca o l Certame Bienal de Video Paso da Raia, co fin de promocionar, a
través do arte audiovisual, a confluencia e o encentro da mocidade
da Galiza e o Norte de Portugal. Poderán participar no certame todos
os autores non profesionaisde idade
comprendidas entre os 16 e o 25
anos. Os traballos inéditos ornC1nais poderán versar sobre calquer tipo de argumento sempre que garde
relación co tránsito adolesc~nte e
coa iniciación da vida adulta. O formato requerido é VHS ou SVHS,
cunha duración non superior ao 20
minutos. En galego ou portugué .
Admitense traballos individuais ou
colectivos. O xurado concederá un
primeiro prémio de 150.000 pea, e
un segundo de 75.000 pta. O traballos deberán apresentarse no Rexistro do Ateneo Ferrolán antes do JO
de Setembro de 1998, remitindo
dous sobres. O primeiro deles, co video, leverá na cubei;ta l Certame
Bienal Paso da Raía e o título da
obra ou seudónimo do autor. Na cuberta do segundo figurará o título da
obra ou o seudónimo do autor e no
interior os dados persoais do autor.
A dirección do envio é Certame Video, Ateneo Ferrolán, Magdalena
202 12 15.404 Ferro!. Máis información no teléfono (981) 35 79 70. •

• ExPOSICIÓNS

ALEJANDRO

~on, de productos de
Africa , América e India.
Abre de 18 a 22 h, até o
31 de Xullo.

PAISA

Na galería ·Sargadelos exíbese até o 31 de Xullo a
mos~ de pintura de Alejandro Paisa.

Porto do Son
• EXPOSICIÓNS

COtAERCIÚ XUSTO

Na Casa da Cultura está
aberra a exposición-tenda; organizada por Inter-

R.i anxo
• EXPOSICIÓN$

MIRÁDAS ARREDOR
DAARTE

Durante esta semana está
aberta na Casa da Cultura a mpstra Miradas arredor da Arte, producida
polo programa pedagóxi-

O escudo da Galiza
deseñado por Castelao
en insígnia ou chª
Chaveiro:
Prezo 500 pta + 250 pta
de gastos de envio

Insignia:
Prezo 200 pto + 250 gastos envio
Pagamento a meio de selos de
correos (máximo de 100 pta.)
ou iñgreso na conta de
Caixa Galicia

io91 0501
683040001024 ·
Solicitaos ao
Apdo. 1371, .
36200 de Vig6.

.~~~

co Cambiar a mirada do
CGAC, e nela participan
un conxunto de persoas
que tomaron parte nos
cursos. Un dos pilares básicos da exposición é a
reciclaxe, todas as obras
xirán entorno a ela. Pódese visitar até o 3 de
Agosto.

Blanco. O Mércore 29
ás 23 h terá lugar na
Praza Roxa , o festival
Anos 70, no que participan Formula V e Los
diablos. O Xoves hiphop ás 23 h, na Praza do
Toral co grupo Hycn.q:an.
E o Venres 3 1 fe ina lizan
ás festas coa actuiación
do cantoautor portugués

SARGADELOS

A mostra 20 anos de Sargadelos, na q~e se recollen
as actividades da galeria
nos vinte anos da sua andaina permanecerá aberra
na galería até o mes de
Agosto.

Santiago o

venres 24
pola nohe.

BoDEGON HERMANO

ADOLFO SCHLOSSER

O Centro Gale:go de Arte
Contemporánea acolle
durante esta semana a
mostra da obra de Adolfo
Schlosser. A mostra pódese visitar de Martes a
Sábado de 11 a 20h, e
Domigos de 11 a 14 h.
CARLOS FRANCO

21h.

20 ANOS DE .

estarán en

• EXPOSICIÓN$

GoRÓON ONsLOw
FORD

Derradeiros dias para
ollar a mostra de pintura
de Xavier Pena que se
exíbe no Colexio Oficial
de Arquitectos. Aberta
de Luns a Venres de
11,30 a 13,30 lú de 19 a

IUI

tambore1

Tui

• EXPOSICIÓN$

TRES TEMPOS

Momposina
y

Joiio Afonso.

Santiago

Mirando no profundo é o
título da exposición artística do subrrelista inglés
Gordon Onslow, aberra
no M1.J.5eu do Povo Galego..

Toto la

Na Casa da. Parra pódese
está aberta a mostra pictórica de Carlos Franco.
Abre de Martes a Sábados.

glenifty. Albita Rodriguez (Cuba) actuará o

.•MÚSICA

APOSTOL

Apostolo, esta semana
pódese sistir de balde a
actuación, o Xoves 23
do grupo africano Afr~
Brass, no Toral ás ;?J h.
O Venres. 24 o grupo co. lombiano Toto la Mom ..
posiná y sus tambores
actuará ás 24,30 h, no
Toral, seguido actuará o
grupo irlandés Danú. O
Sábado ao prezo de
1.000 pta. pódese asistir
ao festival Músicas do
Mundo, ás 23 h. na Praza da Quintana, ner participaran Emilio Cao,
Luar na Lubre e Shoo- ··

98

Entre s actividades do
progrma de festas do

Domingo 26 ás 23 h. O
Martes 28 ás 23 h. no
Toural actuará o grupo
de música tradicional

Na lgrexa de Santo Domingo está aberta a mostra de escultura de Mónica OrtuzGjr. A exposición
permanecerá ab~rta até o
30 de Xullo.

Escultura de
Mónica
Ortuzar.

-
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Anúncios de balde
• Participaches na 1 Asamblea Nacional de Galiza Nova? Es unha das
~ersoas fundadoras da organización
xuvenil do BNG? Entón tes unha cita
na cea que se vai celebrar o dia 1 de
Agosto, sábado, no Restaurante Airas Nunes, en Santiago. Para asistir
chama ao (981) 717057 ou (986)
524623. Antelo/Sabela. .
• Ofrécese Intérprete de tangos,
boleros e ranchelras á xente interesada en formar un grupo musical en
Santiago de Compostela ou bisbarra
que gaste destes estilos. Chamar ao
teléfono (981) 891 592 a partir das 22
h. Xulio.
• Véndese cafeteria semi-nova para uso comercial. Bon estado. Prezo
a acordar. Chamar de Luns a Venres
de 19 a 23 h (988) 224 577.
• Véndese amplificador Rotel, autof alantes JBL, Subwoofer JBL, Cd
Tecnics, estanteria de piñeiro macizo
de 4 metros. Teléfono 908 989 100.

• Lfngua Nacional n 2 9 Boletim de
lnforma!(om LingOistica editado
pola Associa!fom Reintegracionista Artábria de Narom e Ferrol: Timor Leste, Mirandés, Os nossos apelidos: em galego !, Povo Nukak; Berber ... 12 páginas, no vos conteúdos :
curso de introdugom e alfabetizagom
no galego correcto (11ª). lnclue material para se autofinanciar: livros de
língua e literatura, camisetas, bandeiras , autocolantes ... envio gratuito a
quem o desejar. Encomendas no
apartado 570 de Ferro!.
• Alugase praza de garaxe , zona
Praza da Miñoca (Vigo) . Teléfonos
986 242 992 ou 986 296 582.
• Curso de verán de idioma ruso
na Asociación Maximo Gori<i. A partir do día 15 de Xullo e até o 15 de
Setembro. Para maior información, de
17 a 20 h, no teléfono 986 224 457.
• Profesora de inglés nativa, licenciada,i ntérprete e tradutora. Teléfono 986 436 521.

Jorge Pardo,

un excelente

• Buscamos distribuidoras e xefas
de equipas. sector venda directa
xoieria, cosmética-moda. Grandes
comisións. Teléfono 927 246 545.

• A Xanela, revista cultural das
Marifias, chegou ao número 5 nesta primavera. Pódese solicitar a Asociación Cultural Eira Vella no Apdo.
107 de Betanzos, acompañando a
petición dun selo de 55 pta. pará
gastos de envio.
• Alúgase casa con tres dormitorios e finca pequena na Ria de Vigo.
Teléfono 986 312 136.
• Vendo camión lveco, Eurocargo.
Con traballo. Teléfono 908 88 35 85.
• Alúgase cuarto en Casa de Campo perto de Pontedeume. 981 433
862, ás noites.
• Oferecese baixista para grupo de
rock en Vigo. Perguntar por Begoña
de 10 a 14 no 981 543 831.
• Próxima Construción dunha urbanización localizada na área de influéncia de Vigo (Piñeiral), vistas á ria e doado acceso á cidade. Dous modelos
de vivenda. 1g Apartamento dúplex,
con formato exterior de vivenda unifamiliar, adosada en disposición de urbanización, 100 m2 • 7.000 .000 pta. 2 2
Chalet adosado en disposición de urbanización, 200 m2 • 15.000.000 pta.
Primeiras vivendas. Máis información
no 929 88 40 97 César Pazos.
• Danse clases de arte e pintura,
nun espazo unico no centro da Coruña. Teléfono 981 226 382.
• Se desexas recever as Conclusóes da 11 Assembleia Nacional
da AMI escreve a Caixa dos correios 561 C. P. 36080 de Ponte Vedra adjuntando
tua carta 8 selos
de 35 pta . e poderás ler interesantes ponencias sobre: Independentismo, Socialismo, Antipatriarcalismo, Antimilitarismo os Estatu1os e
demáis.

a

• Particular vende apartamento
amoblado de 60 m' ao pé da praia,
na residencial Armona. Chamar aos teléfonos 986 417 582 ou 986 623 717.

• Véndese piso a estrear én Vigo
na zona do Calvário. Soleado e esterior, 85 m2, 3 cuartos, 2 baños, garaxe con adega, amplo trasteiro,
12.900.000. Telf. 986 423 037.

• Traspásase local na zona do
Corte Inglés de Vigo. Teléfono 986
410 321 de 9 a 13,30 e de 16 a 20 h.

• Aluga-se apartamento no mes de
Xullo. Praia de Aguete (Marin). Teléfono 986 703 146, perguntar por Rosa.

Vigo

músico,

estará en

EncrucUlad·o

•CINEMA

V'tg0.

CICLO DE CINE AO
AIRE LIBRE
Esta semana

final iza

ciclo d cine ao air libre
que se de nvolveu d sde
o 20 na Praza da Constitución, ne ta emana visionarase, o Xoves 23 Che.1rolet e o Venres 24, Martin Hache. Tcxlas os pases
serán visionadas ás 23 h.
• EXPOSICIÓNS

Xo E RAMON AIS
A galeria Artefcto acolle
até o 11 de Agosto a

• Véndese casa en Matamá
(Vigo), Finca,
metros éadrados, fonte natural, .viña, frutais. As
persoas interesadas poden chamar
ao telf. 986 202 486.

• Véndese estudo céntrico en
Vigo.'Tlf. 986 471 985
• Esquerda Nacionalista-mocidade publicou o número 4 da sua publicación eStábel Manesquerda. Nel tratamos, entre outros temas'. Canal ella de
via dixital; taxas e financiamento universitário; Hackers: o nascimento dunha
nova ideoloxia?; contra· os herois... In- _
teresados enviar 200 pta. en seles ao
apdo. 384. 15.780 Compostela.
• Necesito contactar con persoa
residente en Buenos Aires, xa que
preciso consultar un par de_publica. zóns editadas na Arxentina. Manuel
Apartado 42, 15.680 Ordes (Galiza)
• Leitores incansábeis, mais esquecidos do Euro, en paro e sen
parentes nas diversas consellarias e
editoriais, agradecerían receber, de
balde ~videntemente- fundos literários e didácticos, desclasificados e/ou
clasificados de calquer fundación,
editorial , consellaria, ente publicador
ou persoa antes qué os manden ao lixo ou a reciclar. Joel Bem Ramos e
David Fert1ández: A Rosa, 25 7º H
15701 Compostela.
• Véndese Vespino máis extras a
bon prezo. Perguntar por Diego no
teléfono 930 265 97 4.
• Véndense mastins dos Pirineos
con pedigree. Teléfono 986 305 164.

267 657.+

Praza da Constitución
cos grupos Blnco e Ludda..
Entrada de balde. · O Domingo tamén ás 23 h e
na Parza da Consitución
terá lugar a noite de boleros co grupo Café QUi·
jano.

CAlXAVlGO
Na sala de exposicións
do Caixavigo está aberta
a mostra El arte al des·
nudo. Na Nova sala de
exposicións (Policarposanz, 24 ·111 ) exíbese conxuntamente a obra de
Gonzalo Suáret e U xío
Noceda. E na sala temática pódese ollar a mostra fot<;>gráfica Proceso
de restauración do Cris-
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11
Horizontal

l. tltcnsiliÓ que se tactc ne s~s.8 fJMa e1Úpw1a1 a
,%~~ c~o se rnsª"'2.J!?'
. '@ruda baralla 3.
L~= ~quídeo femia 4.Damesa;sti. o fcmirti
~l. Anormalidade visual que so permite ver o
.. obxectos a unha distancia menor do normal 5. Pro,
norne persoal. Irmán do pai ou da nai. T raballara terra co arado 6. Nome de muller 7: frmá do pai ou da
nai. Lazo que ao tirar se apreta máis. Letra 8. ~ ·
~lfa@M mr clreho. Utilízase <liante do nome dalgunhas monxa~ii~F!lilíÍl.íloQ a un l11gai;.,,9.~e.
~e mama 10. ~ mrés de!!B exjr¡~io. Reducir a fío 11. Pon á vista

Vertical

Preposición. Macacas, simios. Formación profesional, en siglas 7. Expresión para chamar alguén. Des- ·
canso, lecer 8. Lago pequeno. Cometen un erro 9.
Substituir. Desprazarse ata o sitio 10. Institutriz.-Es. teiro ou tramo final dun val fluvial asolagado polo
mar f1. Equípea con armas. •
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Nani García e Jorge
Pardo oferecen para a

W E G S A L U B O D J

KUSSONDULOLA

IN CORPORE SANO

étnica na Praza da Constitución o Martes 28 ás
23 h. Entrad de balde. O
Mércores 29 será a noite
do tango con ·MalefJaje e

sano, 75 anos de arte e deporte na Galiza.

J

o

noíte do Luns 27 a noite
jazz. Ás 23 h. na Praza da
Constitución, con entrada de balde.

Abre na Casa das Artes a
mostra, organiza polo Re. al Clube Celta, In corpore

w

L A H O E S ~ V A Y Q A F T

NOITE DE JAZZ

O grupo angoleño Kusoondulola animará a noite
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Trece nomes de naves sinistradas nas costas galegas.
SOLUCIONS AO ENCRUCILLADO

Tangata.
•TEATRO

•MÚSICA

Galegas e a Escala Minicipal de Danza. Entrada de

FOLCLORE

Balde.

O Venres 24 ás 22,30. h,

NEN@S DA REVOLTA

Nepal, a Agrupación Folclórica Andarela, A. F.
Corisco, A. F . Lembranzas

5

K N P M L I

to da Victoria .

Bllet Folclórico Nacional
do Salvador, Souvenirs Si,
berianos da República de
Buriatia-Rusia, Royal
Everest Cultural Society do
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5. Pronome demostrativo. Dirixíanse a un lugar 6.

mostra da obra de Xosé
Ramón Ais. Pódese ollar
de Luns a Venres de 9,30
a 13,30 e de 17 a 21 h,
até o 11 de Agosto.

dará comezo na Praz~ do
Rei o festivl folclórico
orgnizado polo Concello,
no que participaran o

1
2

1. Fago emisións, poño en circulación 2. DieictR!L~-.'-• No seu 150 aniversário, se desexa
~.
o
a po a marxe ereita .,...~,__.
receber o Manifesto Comunista en
portugués, traducido da sua edición _
on- ten na
dentro .. Cada unha das dúas partes
orixinal, asi como textos de Marx, En- ·
iguais que constitúen
porta ou xanefu 4. lnxugels ou Lenin, diríxase a Distribuidora
ria, insulto. Expresión pa¡a facer andar as cabalarías
Arume. Apdo. 122. Monforte.
• Vendo chalet de 2 prantás, garaxe
e 2.520 m2 de terreo, nas Rias Baixas. Ideal p·ara construir unha resi,dencia da terceira idade. Alugo chalet con xardin por meses ou quincenas, en Asados-Rianxo. Teléfono 923

O Xoves 23 de Xullo ás
12 h. terá lugar na tenda

]anie ]ones, a apresentación do último CD dos

Nen@s da revolta, Raggali,
za Dissidente.
BLANCO E LOADA .

O Sabado-26 ás 23 h, dará comezo a noite folc na

}OAQUIN KREMEL
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M
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• Se queres contactar co Movimento
de Defesa da Língua, para participar
na descida polo rio Minho em detesa da língua, ponte en contacto co
M.D.L. no teléfone 919 419 338.
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XOAN COSTA
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Durante o 24, 25 e 26 de , . SOLUCIONS
Xullo a compañia de teaAO CALDO DE LETRAS ·
tro de Joaquín Kremel representará no Caixavigo
a obra de Cooney y
Chapman Se infiel e non
mi.res con quen. O Sábado
a actuacifm terá lugar ás
22,30 h. O Domingo faranse dous pases, ás 19 ,30
. e ás 23 h. E o Luns 26 actuarán ás 20,30 h: Entradas a venda no teléfono
(986) 238 051.•
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Ten que ver
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Pronunciouno en Buenos Aires o25 de Xullo de 1948

Alba de Groriaí
'J..

o d~scurso de máis sona de Castelao, cumpre 50 al1os
que se ben é certo que se pode
- compor unha grande Historia
de Galiza con só recoller as·
crónicas dos seus grandes homes, tamén é certo que ningun
deles, nin todos eles xuntos, foro n capaces de erguer a instransferíbel autonomía moral de
Galiza á categoría de feito indiscutíbel e garantizado. Afortunadamente, Galiza canta, para
. a sua eternidade, con algo máis
que unha Historia fanada, canta
cunha tradición de valor imponderábel, que isa é o que importa para gañar o futuro", aseguraba Castelao.

*X.C.

"Se no abrente deste dia poidéramos voar sobor da nosa
terra e percorrela en todas direicións, asistiríamos á mara·vma dunha mañá única", asi
comezaba Castelao a ler o
que foi case a sua mensaxe
pública derradeira nun Dia da
Patria Galega, ,o 25 de Xullo
de 1948 no Teatro Argentino
de Buenos Aires, onde estaba exiliado. Alba de Groria
converteuse cos anos nun verdadeiro himno laico' á liberdade nacional ·e Galiza.
Manuel Maria reseñou con fonda emoción a importáncia de Alba de Groria na edición facsimilar que en 1992 publicol:J con luxo e gravados de Manuel Facal ·
a editorial Espiral Maior. "Para
nós Castelao é a conciencia lúcida e transcendente de Galiza.
-Se a sua vida foi un alto exempl.o de "amor polo seu país, a
sua obra é a voz máis auténtica, a máis consciente, a máis
clarificadora e a máis competente que deu Galiza ao longo da sua historia. El foi quen
abalou a nosa conciencia nacional e nos mostrou o camiño
a seguir para ser un povo digno
e acadar a nosa auténtica liberdade que é tanto como asegu- ·
rara nosa supervivéncia".
O poeta de Outeiro de Rei ad- ·
. virte 'da xenialidade do discurso
"pola sua emoción, polo s.eu
patriotismo, pola sua sinxeleza
-que non simplicidade-- e pela sua beleza literaria, dificil-.
mente superábel. E tamén polo
seu idioma , un prodíxio de
equilibrio e a:rmonia entre a tala
culta e popular. En canto o seu
contido pódese afirmar que é
un perfeito tratado de historia
de Galíza. Non se pode decir
máis en menos palabras".

Discurso patriótico
- A· xornada e o lugar no que
Castelao dixo Alba de Groria

Castelao, xunto a Manuel Puente, durante un dos seus discursos políticos en
Buenos Aires.

invitaban á señardade e a loita.
lanse esvaindo as posibilidades dunha saída democrática á
Ditadura, despois da vitória
aliada en Europa. Castelao
desenganarase despois do seu
paso como ministro do Governo republicano no exílio, pero
conservaba acesa a esperanza
no porvir. Alba de Groria é o
·grande canto de esperanza e a
explicación histórica concentrada,· un discurso pedagóxico e
lírico, pensado para o futuro.
Hoxe é un .exercício fermoso

lelo en voz alta, contemplar a
sua vixéncia e como a emoción
e a palabra de Castelao atravesaron indemne estas· cinco décadas.
"Todos sabemos que os martas
da Histoia reviven e mandan
sobar dos vivos -moitas veces
desgraciadamente--, como todos sabemos que a mellar senténcia é a que se dá despois
dun debate. Por eso eu gasto
de poñer a debate ~ nasa Historia, non a nasa Tradición, pnr-

MANuEL ·cmRA.S

O discurso construiase sobre
unha estea de personaxes (de
Prisciliano a Alexandre Bóveda), que humanizaban percorrido polo país e ·permitianlle
concluir, cunha longa reivindicación, "cando a Santa Compaña de ·inmortais galegas, se
perda na espesura dunha froresta lonxana, con esa mesma
imaxinación veremos xurdir do
Humus da terra-nai, da terra
da nosa terra, saturada de cinzas humáns, unha infinda moitedume de luciñas e vagalumes, que son os seres innominados que ninguén recorda xa,
e que todos xuntos forman o
súbstractum insobornábel da
patria galega. Esas ánimas
sen. nome son as que crearon
o idioma en que vos estou talando, a nosa cultura, as nasas
artes, os nosos usos e costunies, e en fin, o feito diferencial
de Galiza. Elas son as que, en
longas centurias de traballo
humanizaron o naso terrritorio
patrio".
"Esa moitedume de luciñas -remata Alba de Groria- representa o povo, que nunca nos traiciono u, a enerxia colectiva, que
nunca parece, e, en fin, a esperanza celta, que nunca se cansa.
Esa infinda moitedume de luciñas e vagalumes representa o
que nós fumos, o que nós somos e o que nós seremos, sempre, sempré, sempre".•

inda que estea mal (visto) decilo, a estratexia
da loita contraterrorista
está tomando unha derrota chea
de perigos. Nun ano asistimos a
dous sucesos que carecen de precedentes na historia democrática: o encarceramento de toda a ·
dirección dunha organización
política e o peche dun periódico
notoriamente afín aos postulados daquela organización . .Máis
alá das opinións sobre a oportun ida de ou ·a xustificación das .•.
me.didas, está fóra de dúbida que
se trata de decisións insólitas
que, quéirase ou non, trascenden aos directamente afectados .
. A clausura do Egin está dando
lugar a un debate sobre a libertade de expresión doblemente
falso. Primeiro porque non hai
auténtico debate cando ó se e coita unha opinión e e sil ncia,
como confesa de complicidad
horribles, a contraria. E falso obre todo porque se formula -obre bases falaces. Machac namente e enta a doutrina d
que o peche do diario "non ten

nada que ver coa liberuule de expresión" porque o auto xudi ial
non fundamenta a medida nas
opinións ou informacións aparecidas no mesmo. Por e e camiño ,
conclúe e que a pri ión impo ta
a un ladrón non é pena de privación de libertade porque antes
roubou.
Os me mos que clamaban por
causa dun tremendo recorte Ja
libertades cando Liaño proh1biu
a saída de España para dar unha
conferencia ao editor de El Paí •
encausado daquela nun proceso
penal, proclaman ag ra que o
peche dun periódico non ten
n ada que ver coa libertade de
expresión.
Eu, contra o que dicta a prudencia, di crepo: 0 encarceramento
colectivo da dirección dun partido compromete nece ari.am nte a libertade política, e a clauura dun diario compr mct n ce ariamente a libertade de xpre i6n. Outra c u é d ha e
obre a xu tifícación d medida
n radicalmente cc rcenadorns
das libertades. Nes <l bat spiñendo e inexistente t da Ei•
ni ón debería ter cabida. P ·r
nunca e p
rfa reducir ao c mentario de t xt dunha r lución xudicial, tipo exame de ·electividade. •

VOLVER AO REGO

A

ntónio Gramsci, ideólogo comunista da Itália
de r'netade de século, cometeu a impn~déncia de dicer
que a verdade era revolucionária. O capitalismo, que como o
tabeirón é capaz de alimentarse
dos seus próprios excrementos,
tirou unha leción útil da leitura
de Gramsci: se a verdade é revolucionária, a-con trarrevolución
queda garantizada co 1íso compulsivo da .mentira. Aque l di a
decidiron converrer as imprentas, as estacións. de rádio e as
emisoras de r~levisión en grandes fábricas de andrómenas. +

