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Acelebración
de 1920 a hoxe

A dúbida
Manuel Rivas

ELA, MALDITA ALMA
Trece relatos, un autor.
O novo libro
de Manuel Rivas.
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O líder do PSOE e responsábel
de política autonómica, Fer,
nando Jauregi, meteu o dedo
no CQrazón do PSdeG ao espe,
cular sobre quen "sairá benefi,
ciado" do pacto cos nacionalis,
tas. A idea -tamén expresada
por Jauregi-de que ambos par,
tidos loitan polo mesmo elei,
torado está a provocar unha
esquizofrénia no grupo de T ouriño. Dubidan entre pactar ou
non. Ese é o transfondo· do
problema en Vigo e tarnén nas
dernais cidades. Es,a dúbida
1iamletiana. é a que está matan, ·
do os socialistas. Por que non
pensar que PSOE e BNG poden gañar eleitores entre os
que hoxe votan PP? Ou é que
xulgan que o 51 % dos galegas
é real e inamovibelrnente de
direitas? Porque o que pense
iso é mellor que se retire. +
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Dos _cinco accionistas de Battres,:tres. son ·áltos·· directivos de Ant~na 3
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,4:'. p~rnotora dos macroéoncertos do _
Xaco&eo

:-_: comezou a fúncionar tres meses despois -de
· - apresentarse o programa

Alberte Ansede,
Xosé M1 Dobarro,
Antolin Femández,
Manuel Veiga, Xosé Castro
Ratón , Manuel Portas e
Xan Costa.
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o concerto dos Rolling Stones, o
dia 15 de Xuño no Monte do Gozo, non houbo reventa de entra. das a vinte mil pesetas. Todo foi
un rumor incluído na propaganda
do Xacobeo. Sobraron entradas.
Moitas das persoas que ali se
congregaron conseguiron o seu
billete ao prezo oficial o mesmo
dia do concerto por cantes diversas. Algunhas das empresas colaboradoras do Xacobeo, como
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mil entradas para convites. A cifra
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entraron no monte do Gozo pagasen tres mil cincocentas pesetas, a recaudación na taquilla non ·
pasou dos cen millóns.
Tras o veran do pasado ano, na
consellaria de Cultura comezaron a planificar as actuacións para o Xacobeo. No caso dos macroconcertos, contactaron con
Gamarco, unha distribuidora
estatal de artistas internacionais·.
As produforas galegas comezaron a pedir entrevistas con Pérez
Varela, que fixo ouvidos xordos.
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Aquel programa cultural para
1999 que Pérez Vareta apresentou en cinco tomos no mes de Febreiro e que ·abranguia teatro, ex- ·
posicións e música, xa non é o
mesmo, especialmente nos anúncios propagandísticos de todas as
estrelas do rock que ian chegar a
.Galiza. Na consellaria aseguran
que non hai cancelacións de concertos senón· "aprazamentos". Pero naqueles tomos aparecían Van
Morrison, Lou Reed, Elton John,
Aerosmith, Sinead O'Connor, UB
40 e -Black Crowes como grandes .
estrelas con datas concretas para
as actuacións. Incluso aparecían
os norteamericanos Rem, que en
realidade foron traidos a Vigo pala
promotora Bull-Dog, a mesma
que organizou o pasado ano o 0
concerto dos Rol/ing Stones na ~
mesma cidade. Xa non é que non ~
existisen contactos coas empre- <i.
sas galegas, senón que a contratación do Xacobeo competía dio concerto dos Rolling StOnes custou en total 340 millóns de pesetas. Nas entradas recadáronse perlo de cen millóns.
rectamente con elas.
Xosé Manuel Agra, da consella- . constituiuse o primeiro de Febreines. Os promotores consultados
E por que Battres para levar a
ria de Cultura. Pérez Varela farro, o mesmo mes que Pérez Vasinalan que é imposíbel contratar
contratación? "Era a única emtouse de dicer que no país non
rela apresentaba o Xacobeo. A
e organizar un concerto destas
presa a nivel español que nos
hai capacidade para organizar
data de comezo das actividades
dimensións nun temp~ record.
oferecia a un conxunto de artisos macroeventos musicais.
empresariais é o primeiro de
tas de prestíxio como os Rolling,
Maio, ou sexa, mes e medio anTanto na consellaria como no
Elton John ou BB King", explica
A empresa valenciana Battres
tes do concerto dos Rolling StoPasa á páxina seguinre
';'i!J';,'.f;r-; .:>.J :.f'.r.;::'.J .~(-; ~·~D ':1'?..l.~·•r~1 e:;r..,;·1.1.i~ 1 .)
s ~r;t,s1rr¡~, ''(h.:. s ~,c1c;1 ".l'?. fJUr~ c"*b f. K~if.. J:~:1'.:·e1-1 ...~ 1¡:i 1
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Xac0beo sinalan que ·a ·empresa, ·
cun capital social de cincuenta
millóns de pesetas, pertence a
Antena 3: No rexistro i;nercantil
. apareGen só_corno·.accitjnistas os
' me·smos membros do consello
de administración: o presidente
Miguel Angel Miranda Garcia, director xeral de servi:Zos audiovisuais d~ Antena ·3, Juan José ·
Diaz, director xeral de emisións
da cadea, Luis Velo, director de
iniciativas comerciais na canle,
Gonzalo lranzo, Arturo Blanch e
Natalia Iglesias. A empresa parece vencellada a outra, Battering
Media Comunicación Alternativa.

orFin
:iria

zou
iiro.

"A nós quédanos tres concertos
por organizar, o da British Rock
Simphony, Mike Oldfield, The
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responsábel de
sellaria si.nalan
prensa da emde constitución que están moi
presa yatenciana ,
---~·contentos: tanto- . .--: · .:
n.a Galiza, ·c .pn~
~ e · atff8S e .
. ~. do -cumpr(1n·erito-- -. '
vencido de que
do programa coEltoi1 Jonh tocará · 0
e e relrO, mo da asisténcia
en Pontevedra
0 mesmo mes
de P:.ú blico aos
cando se recupe-:: ·
·
eventos. ·os prí- .
ce ·da sua doenque Pérez -. :. ".
mefros actos or~ za. Nas oficinas
Varela
ganizados pala
do Xacobeo, cuempresa valenxa coordenación
ciana contaron
apre_sen ou
artística corre a
_con ·perso_ái de
cargo de x'erardo
prógramación. - produción traído
Paula Vázquez e Xoán Pardo apresentaron o ~spectáculo audiovisual de ferrol
Rodríguez, tampor Battres a Gaemitido duos veces pola TVG en cinco dios.
pouco se ofereliza. O Xacobeo
cen valoracións
deuse conta do
sobre os critérios
caro que saia e
de elaboración e cumprimento
contratouse persoal galega para
dos programas, esa parte comontar os espectáculos.+
Todo estaba en marcha para coque o Xacobeo contratou de xira
para ese mesmo dia. Tamén
mezar a emitir un magazine de
verán na Televisión de Galicia
Viaxeiros na lembranza, espectáculo gravado na praza do Teupara comezos de Xullo. Os castings para buscar presentadora
cro de Poritevedra foi emitido en
para o espazo de produción próhora punta o 27 de Xuño e repeO conselleiro
pria xa comezaran. O 23 de Xutido ó dia 2 do mes seguinte. O
Xesus
ño pola mañán o programa era
interese na traxectória musical
Pérez Verela
unha
previsión;
pola
tarde,
tras
dos
Rolling Stones, de BB King
presentou
unha reunión dos responsábeis
ou de Celia Cruz por parte da
o programa
canle,-con-prrrgramas con -dura-:..
de programación, o prnxectu
doXacobeo
en febreiro.
deixou de existir. O Xacobeo cocións superiores a tres horas,
mezaba a facerse notar.
xustifica que non se precisen de
novos espacios durante o verán.
As emisións da tarde solvéntase
Na TVG explican que o convécoa repetición de Tardes con
nio asínado co Xacobeo limítase
Ana, o programa que conduce
Ana Kiro con xersei de lá cando
a que a sociedade patrocina, ishai máis de trinta graos nas ruas
to é, pon os cartos, para producir espectáculos
compostelás e
despedíndose
e que as equipas
televisivas encacon un ata marréganse da realiñán Martes, ainda
TVG emite
que hoxe sexa
zación. "Como
Venres. Boa paremisora pública
especiais de
Xacobeo do ano
que é encarrégate da programacuestiona o feito
se de transmitir
93 concluira cun
ción da televisión
tres horas .
de que non se
Os
déficit de 2.600
os eventos e proaproveiten os cargalega deste vesobre os
porciona en ocamillóns de peserán está estreitatas para criar ou
en play back
sión s aos pretas. Na comparemente relacionaconsolidar unhas
artistas dos
sentadores da
nas vilas e
da coa celebracéncia de Febreiinfráestruturas esro, o consellejro
cadea", explica
ción do ano s.anto -, Concertos da
tábeis ·que fiquen
cidades son
Xesús Pérez VaAlberto Barciela,
de. cara ao futuro.
e co programa l
xefe de relacións
rela asumía a reselaborado pola
fin
do
mílénío.
A
par.lainentária
os únicos nos
externas da teleconsellaria de
ponsabilidade de
tamén critica o feivisión. A alteracontrolar a contaCultura. A TVG
que conseguiron to de que non se
aproveiten os acción da prograbilidade.
encarrégase de
entrar
mación de· verán
realizar e emitir
tos para·fomentar
de cadea é obvia
os. audiovisuais
A deputada nae apoiar a criaas produtoras
pero o Xacobeo proporciona á
cionalista, Pilar
musicais do Xacobeo que se ceción cultural galexa
·
sexa
no
lebran
en
vilas
e
cidades
gaga,
canle autonomica unha cantidaGarcía Negro, ten
do país.
legas. O dia 18 de Xullo os esde de programas e a TVG, a
apartado musical,
a expectativa de
equipa técnica. As posíbeis conpectadores puderon ver un esteatral ou' danza,
que non se produtrapartidas para a canle pública
pectáculo desde Ferro! conducientre moitos ouc ira o desfase
non se coñecen. Na TVG sinaeconómicos de
do por Paula Vázquez e Xoán
tros. "Este evento
lan que "iso está pendenle a
Pardo, que xa emitiran o día 9.
podia servir como
hai cinco anos
O mesmo dia emitiuse un espeque o Governo resposte no Parrampa de lanzámento para os
ainda que cuestiona o destino de
cial de duas horas de Metallica,
lamento sobre eses datos".+
criadores galegas", sinala.+
cada un ha das partidas .. Asi,
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Ana Kiro con xersei de lá

Sete mil millóns de pesetas 'para facer ruido'
Para as produtoras galegas o Xacobeo supón un varapao. O que
se apresentaba como un bon ano
para o seu negócio, pasa sen pena nen grória. Non foron convocad as pala consellaria e, finalmente, entraron no programa cor:i
alguns dos seus espectáculos. E
o caso de Nordesia, a produtora
que leva Vítor Belho, que, finalmente, incluiu os espectáculos de
Berrogüetto e Uxia no capítulo
"audiovisuais", ou sexa, os programas emitidos pola televisión
nos que os artistas fan play back.
"A todos nos caiu algo ainda que
o benefício económico que nos
reporta é pouco máis que nada.
O problema é que non se valora
o sector e que desde a Xunta hai
unha concepción clientelista para
contratar empresas ainda que digan que na Galíza non hai capacidade real. O que se busca é facer moito ruído", comenta Belho.
O orzamento da consellaria para
este Xacobeo é de 4.800 millóns
de pesetas, que ascenderían a
sete mil coa aportación das empresas: Telefónica, 700 millóns,
o Corte Inglés, 300, Fenosa, 250,
Campofrio, 200, Gadisa, 125,
Caixa Galicia, 100, Megasa, 150
máis Iberia e Renfe, que aportah
billetes de avión e tren. Segundo
a consellaria, 2.400 millóns de
pesetas destináronse a labores
de restauración e actuacións no
camiño. O resto dos datos económicos non se saberán até que
se faga balanza do ano. O

A

espectácul~s

!

Tampouco :puideron co Papa

dos
atar
;tas
no
linte

"Eu de vós pechab.a o chiringuito e o voltábao abrir o
31 de Decembro". O comentário fixéronllo na
consellaria de Cultura a un dos produtores·galegas
-que esperaba que 1999 fose un ano próspero para o
seu negócio. Xesus Pérez Varela cumpriu a promesa e
deu só as migallas do Xacobeo ás empresas do país,
incluíndo a uns poucos artistas para facer play back
polas prazas e ruas. Non só non lles ofereceron
traballo senón.gue non contaron coas empresas para
deseñar a programación e, ·nalgun caso, chegaron a .
boicotealas. Non houbo reparos en incluir no listado a
músicos cos que neffsequera contactaran. As
empresas galegas non teñen capacidade, di Pérez
Varela. Pero o feito de que se contratase a unha
empresa constituída expresamente para o Ano Santo
galega sinala, unha de duas, ou que a consellaría 'está ·
enganada ou que a selección da empresa non
resposta á sua suposta solvéncia senón a un puro
amaño.
As trapalladas chegan até o reparto das invitacións
nos concertos. Alguns celebráronse coa metade do
público entrando de balde. O importante é que non se
vexan ocos nos actos. Tivo que ser o alcalde de
Por;itevedra, o nacionalista Miguel Fernández Lores,
quen se decatara de que só habia 2.800 entradas á

venta pará o concerto de Elton John cando o aforo era .
do dobre. Devolveu as invitacións chegadas ao
concello e Pérez Varela ameazouno con non levar o
concerto a Pontevedra. As ameazas fixéronse
realídade en Ponteareas, que quedou fóra da
programación ao voltar a sair eleito alcalde o disidente
do PP Xosé Castro.
··
Das corita_
s só-falarán a final de ano, cando se faga
atede dos sete mil millóns
balance, pero ·case a m_
destinados en total ao Xacobeo diríxense aos
macroeventos. En troques de aproveitar á marea de
artistas internacionais que xiraron polo Estado este
ano,,decidiron apostar por grandes estrelas que,
finalmente, salvo no caso dos Rolling e Metallica, non
chegaron. A falla de planificación obrigounos a
contratar tarde, mal e a rastro. Un exemplo, o grupo
irlandés The Corrs ten un caché habitual de oito
millóns de pesetas, pero o Xacobeo vai pagarlles
- vintecinco.
Deses sete mil millóns de pesetas, non se aproveita
nada para criar unhas infraestruturas tan necesárias
como inexistentes. A oposición denúnciao no
Parlamento e as empresas organizadoras de actos
culturais láianse da escasez de· espácios

acondicionados. E, sen embargo, o orzamento
xacobeo prefire omitir ese capítulo e gastar unha
millonada en acondicionar o auditório do monte do
Gozo, onde os escenários se veñen abaixo, para o
·
concerto dos Rolling Stones.
Non se poden pasar tampouco por alto os contidos
deste Ano Xacobeo, que rozan, en moitos casos o
esperpento. O insulto ao sentido comun que supon o
desfile de artistas ·españois resesos traducindo os
seus estribillos ao galego, a omnipreséncia, tras
acaparar o programa Terra Unica, de Juan Pardo e
Alberto Comesaña, que tanto tan de presentadores
como cantan ópera, o sometimento da televisión
pública ao Xacobeo que roza o ri~ículo nos especiais
Fin do milénio... E, ainda, un fracaso máis: quixeron
contratar ao Papa e, incluso, foi Manuel Fraga ao
· Vaticano para convencelo de que se achegara ao
encontro da mocedade que se vai celebrar en
Compostela. Pero non puideron facerse cargo do
caché. En Santiago ainda lembran os contratos de
centos de páxinas na visita de Xoán Paulo en 1989,
nos que até se reservaba as recadacións das
máquinas de Coca Cola. E é que o Papa ainda se
cotiza máis que os Rolling. +
·
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Osócialista Rainón Jauregi defende un pacto de Estado PP-PSOE

.
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AConstitución eixo

das discrepáncias entre fOrzCJs ·nacionalistas e estatais
vertiu que só se pode defender
ese direito como paso prévio á
declaración de independéncia.
Unha decisión que só poderia
ser tomada através dun referendum celebrado a nível de
Estado a ratificado pala maioria dos cidadáns.

9*P.C.

A Declaración de Barcelona, a
necesidade ou non de retor-mar a Constitución para axeitala ás novas demandas nacionais ou o direito de autodeterminación foron algunhas
das cuestións que centraron
o curso de verán celebrado
en Compostela baixo o epígrafe "Nacionalismo, autonomias e sistemas de partidos". Através das distintas intervencións, as lorzas políticas___
nacionalistas e estatais puxeron de manifesto as suas discrepáncias e os distintos modelos de artellamento territorial do ,Estado que defenden.

Estado plurinacional
Pala sua banda, o portavoz de
CiU, Josep López de Lerma, demandou o recoñecimento do estado plurinacional, pluricultural e
plurilingüístico, negado por socialistas e populares, pola sua
"mentalidade centralizadora e
uniformadorª".
Un recoñecimento que ao seu
entender, non precisaría sequer
dunha modificación do actual
texto constitucional , senón dun
desenvolvimento máis acorde
coas actuais demandas de Galiza, Euskadi e Catalunya.

Representantes políticos e po1itólogos estatais, galegas, cataláns e bascas participaron
entre os dias 19 e 22 de Xullo
no curso de verán organizado
pola Faculdade de Políticas da
Universidade .de Santiago de
Compostela.
Uns e outros analisaron .a situación das respeitivas nacións
que conforman o Estado español e apresentaron diferentes
propostas para dar saida ás demandas de autogoverno que se
veñen realizando, a cada con
máis forza, nos últimos tempos.

1

Ainda que a--actual formulación
do modelo . de Estado recollido
na Constitución foi un dos principais pontos de ·discrepáncia,
o próprio respensábel de política autonómica do PSOE, ·Hamc5'n Jauregi, recoñeceu que
hai cues·tións que deben ser
revisadas.
Ao seu entender, tense que
completar o desenvolvimento
dos distintos Estatutos de Autonomia, o que non implicará un

.

Joseba Egibar (PNV), .e Ramón Jauregi (PSOE), amosaron posturas irreconciliábeis a respeito da organizaeión do Estado.
.

incremento da capacidade de
autogoverno, principal eemanda
das nacionalidades históricas.
Ademais, segtJindo as teses defendidas polos socialistas débese- revisar e modificar o actual
sistema de financiamento e reformar o Senado. ..

munidades.- Fil_osofia que -se
ampara na defensa férrea do
PSOE dun sistema que equipare a todas comunidades autónomas mantendo, xa que lago,
b famoso "café para todos" que
precisamente denúncian os nacionalistas.

JaÚregi CO"nsidera que o maior
cámbio aoque se pode phegar,
sen modificar substancialmente
·a actual modelo territerial e sen
tocar a Constitución, é a introducir modelos federais de cooperación entre as distintas co~

E para defender ese modelo
que dilue as identidades nacionais e actuar de forma conxunta frente as demandas nacionalistas, a alternativa socialista é acadar un pacto entre
PP e PSOE que permita go-.

vernar a un destes dous partidos estatais sen estar "condicionad os" palas forzas nacionalistas.
A este posíbel pacto entre PP e
PSOE tamén se referiu o portavoz do PNV, Joseba Egibar,
quen advertiu do perigo que pode provocar o actual "atrincheirame nto" das forzas políticas
que actuan a nível de Estado.

Direito de
autodeterminación
A Constitución, por ser o texto
básico apartir do que se artellan
todas as relacións políticas entre o governo central e_Q§_governos das nacionalidades históricas e das comunidades autónomas, foi un dos eixos das distintas ponéncias. Pero tamén sairon á palestra moitas das reivindicacións nacionais que se .veñen realizando de forma reiterada. O direito de autodeterminadón entre outros.
Egibar.. ademais de debuxar a
actual situación política de Eus ..
kadi, facer fincapé n_o esgotamento do actual modelo consti.tucional e criticar os límites impostas desde o Estado para de. .
senvolver o Estatuto de Gernika,
defendeu o direito dos cidadáns
bascas a decidir sobre o seu futuro. Sobretodo no que se refire
a fixar os termos nos que se estabelecen as relacións entre o
Páís Basca e o Estado español.
Un direito negado por Jauregi,
porque, ao seu entender, simpl_esmente non existe. O representaota socialista, me.sm~taq

Enlazando a sua intervención cos
contidos da Declaración de Barcelona, López de Lerma apelou á
sua vixéncia frente aos ataques
constantes que están recebando
tanto o texto como as forzas políticas asinantes. Para o representante nacionalista catalán "está
viva e vaise ir administrando no
tempo", á contra das declara cións dun Jauregi que pronosticaba o seu próximo falecimento.
Ao igual que fixera Egibar, lago
de apresentar unha síntese da
situación política catalana , o
portavoz de CiU tamén demandou maiores competéncias que
permitan reforzar o autogoverno catalán.
Ambos representantes nacionalistas coincidiron ademais nas
suas criticas ao modelo político
que se está asentando na UE,
segundo o que todas as decisións son adoptadas nos Consellos de Ministros sen ter en
canta as demandas das nacións
sen Estado, nen- aos próprios cidadáns europeus.
As duas últimas xornadas do
curso centráronse na situación
política galega. Xosé Manuel
Beiras, como portavoz nacional
do BNG e Emílio Pérez Touriño,
portavoz do PSdG-PSOE, foron
os _encarregados de pór eneal
da mesa as suas respeitivas
diagnoses a respeito da cuestión nacional gálega.
O que demonstrou · este curso,
tanto polo seu programa· como
polos contidos expostos, é que
o medre do nacionalismo e os
recentes acordes de coordenación entre as principais forzas
políticas das nacións sen Esta.do, preocupa non só aos politólogos senón tamén, e sobretodo, aos pol,í~icos estatais, que
ven como se ·tambalea o setJ- - modelo, asentado sobre unhas
bases que queren apresentar e
ct~t~n9~r ~@m.<?1!í-1a,~9g~b~!t ~~ Bt
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OBNG pode governar en Cede ira ·pero perde 'un concelleiro en Ourens~-. ·.

OTribunal Superior de Xusti~a esixe ·
medidas para evitar o carrexo de votantes.

A alta veloCidade non unirá Galiza
.:con Portugal -até o 2030

5

A Xunta de Galiza e o Governo de Portugal asinaron o 20
de Xullo un convénio para mellorar os camiños de ferro
entre Vigo e Porto polo que se conseguiría que o tren que
un~· é;tmp~s cip?tdes puidese acadar até os160 quilómetros
á hora no ano 2006. o acorde tanta paliar a precariedade
desta liña que, a máis lenta da Península Ibérica. O Vindeiro ano estará rematado o estudio de viabilidade e serán
necesários cinco anos máis para que funcionen as novas
vias, que terán un orzamento de 58.100 millóns dé -pesetas, asumido nun 50 por cento pola Unión Europea. Esta
renovación é o primeiro paso das mellaras precisas para
que chegue o tren de alta velocidade ao corredor atlántico,
·•' . pero .ainda asl, parece ficar moi lomee. O ministro portugués de Equipamento, Joáo Cravinhó, recoñeceu que só
"a trinta anos vista se pode facer frente a este proxecto". •

*A. GIRÁLDEZ SOAXE

OPP non explica o peche
da fábrica de tabacos da Coruña

A resolución dos recursos eleitorais no Tribunal Superior de
Xustiza de Galiza (TSXG) pon
na man do BNG a alcaldia de
Cedeira se o único concelleiro
do PSOE vota ao seu favor. Pola contra, na cidade de Ourense o Tribunal concede ao PP
un concelleiro a costa do que
perden os nacionalistas. O Tribu na I aproveitou o caso de
Monforte para pedir que a lexislación impida o carrexo de
votantes polas forzas políticas.

· Os votos do PP impediron o pasado 20 de Xullo sair
adiante unha proposta do deputado do BNG, Francisco
Rodríguez, diante da Deputación Permanente do Congre. ~o para o ministro de lndústria, Josep Piqué, dar explicacións sobre o. primeiro ano de privatización da fábrica de
tabacos da Coruña. As dúbidas do grupo nacionalista
· céntranse en saber por qué se pede o peche dunha factoria só un ano despois de estar privatizada. O PP
xustificou o voto en contra dicindo que Tabacalera é unha
empresa privada non _suxeita-ao controt-do-eongreso·-. ---- - -

OValedor inves~ga a morte de dous mozos
no Mandeo

Estas senténcias do máximo poder xudicial galego dan vía libre
á formación das corporacións
municipais onde os resultados
estaban pendentes de recurso.
Desta forma, e mentres nalguns
concellos o poder non ·se acaba
de consolidar pola viabilidade ou
non dos pactos, o TSXG aclara
a situación neutros.

É o caso de Cedeira onde o
Tribunal lle deu a razón ao
BNG. Polo fallo dun presidente
de mesa, 302 votos nacionalistas foron para o PSOE e os 37
deste partido para os Autónomos. O equívoco foi recoñecido por socialistas e por Autónomos de forma que A Xunta
Eleitoral de Zona subsanou o
erro. Pero o PP reclamou á
Central por presuntos erras de
forma na alegación nacionalista, pois nen os populares dubidaban do sentido dos votos e
da natureza material do erro .
Esta Xunta decidiu manter "de
forma irracional", segundo o
candidato do Bloque Xoán Xosé Rodríguez Pérez, o errado
trasvase de votos.

O Valedor do Povo ven de iniciar unha investigación para
saber se a marte de dous mozos no rio Mandeo namentras
praticaban ·barranquismo foi consecuéncia do aumento do
caudal pola apertura das comportas do encaro situado augas arriba e a falta de medidas de seguridade. ·Esta institu- ·
ción sinala que até o momento non se constata que xunto
coa actividade de aproveitamento lucrativo e particular dos
recursos dos rios, as persoas ou actividades que teñen a
concesión dos encaros poñari en marcha as medidas precisas para que o desfrute dorio non se convirta nun risco.+

A pouca asisténcia

desluce a romaria· do PP

A.N.T.

que o Bloque fica en seis, os
mesmos có PSOE.
Carrexo en Monforte

Agora a senténcia do Tribunal
rectifica a resolución da Xunta
Eleitaral Central. Oeste xeito, o
BNG empata en 6 concelleiros
co PP. Perante esta decisión
do Tribunal unicamente vale
apresentar recurso ou recorrer
ao Tribunal Constitucional. Asi
que de cumprirse a lóxica dos
pactos o nacionalista X. Xosé
Rodríguez, co apóio socialista,
acabará cos vinteseis anos do
governo dereitista de Leopoldo
Rubido.
Sen embargo o BNG ten unha
de cal e outra de area. Os nacionalistas minguan nun concelleiro en prol do PP en Ourense,
a única cidade que conservan
os populares. O grupo do actual
alcalde, Manuel Cabezas, recorreu ao TSXG pola invalidación
por parte da Xunta Eleitoral
Central de 242 papeletas de
emigrantes. Finalmente, o Tribunal decidiu dar por válidos
eses votos. Xa que o BNG obtivera o seu sétimo concelleiro
por escasa diferéncia do PP, os
· 51 votos populares deses 242
fanlle perder ao Bloque ourensán ese concelleiro. O PP aumenta asi a sua maioria absoluta a qutnce concelleiros mentres

1

En Monforte de Lemos o TSXG
recoñece as denúncias que
BNG, PSOE e CNG presentaron
de forma conxunta. O Tribunal
ve un monte de irregularidades
polo que as votacións haberán
de repetirse en sete m~sas. O
principal motivo dos maxistrados
para invalidar os resultados desas mesas é que 26 votos supostamente nulos foron destruídos polo que non se pode verificar a sua nulidade. A repetición
é máis xustificable se ternos en
conta que se dez deses votos
fosen para Converxéncia Nacionalista Galega, este partido
obteria para si o concelleiro que
hoxe lle dá a maioria absoluta
ao P.P. Polo tanto, a alcaldia de
Monforte aínda está no aire á
espera de que voten outra vez
os 3.800 cidadáns convocados
para esas sete mesas.
Entre as anomalias rexistradas
en Monforte destaca o "carrexo" ·de votantes polo PP. Os
xuíces do TSXG quéixanse de
que máis dun cento de anciáns
faron levados por simpatizantes
populares dende o asilo até as
mesas eleitorais. Os anciáns
apresentár:onse no coléxio elei-

toral cos votos na man; votos
que, como apunta o Tribunal,
"posiblemente lles proporcionaron" antes. A parte da investigación fiscal que se está a
efectuar, o Tribunal conminou a
que se mellore a lexislación para poñer fin dunha vez a estas
prácticas.

Asi, este ano acuciiu a Monte Faro a cuarta parte dos
romeiros do ano pasado. As expectativas populares aínda
se viron máis frustradas: das 40.000 persoas agardadas
unicamente ficaron en pouco máis de 5.000. Tampouco
acompañou o partido. Aznar e Raxoi non se achegaron
por segundo ano consecutivo e Cufña declinou talar. Pasaron factura as liortas polo poder ante o vindeiro congreso galego e polos malos resultados nas eleicións municipais. Fraga recoñeceu a opacid$de do discurso popular
entre a mocidade e fixo voto de facer os cámbios necesários para achegarse máis á xente nova. Para dar exemplo,
os baróns populares estiveron escoltados por máis de un
cento de policias. •

~squerda de Galiza
de~parecerá sen desaparecer

Os populares tamén levan un
pao en Laxe. A diferéncia de
O revés eleltoral de Esquerdá de Galiza nas municipais motitres votos sobre o PP que lle ·
vou unha reunión extraordinária deste partido, que tomou unaseguraba a alcaldia ao PSOE
.ha decisión insólita: desaparecer sen desaparecer. O dirixente
poderia terse esvaído por cinco
Anxo Guerreiro fala de fórmulas de colaboración co PSdeGvotos de emigrantes. Pero Tri, PSOE "sen disolver nen integrar o partido neutro". As proposbunal confirmou a anulación
tas precisaranse nunha Asem_blea Nacional en Outubro. •
destas papeleta~. favorables
ao PP, pota Xunta Eleitoral
Central pois por fóra sinalaban
o nome dos votantes co que
deixaban de ser segredas como marca a lei.

En Outubro comeza en Vigo
un estudo para unha alternativa·a SOGAMA

Pala contra, o Tribunal non estimou as reclamacións do PSOE
de Entrimo (Ourense) que denunciou que vários sobres de
emigrantes semellaban ter sido
abertos. Mália non prosperar o
recurso nesta instáncia xudicial,
os feitos están sendo investigados pota via penal pois poden
constituir delito. O TSXG tam- ·
pouco atendeu os argumentos
socialistas en Melón, onde o
grupo independente recupera o
concelleiro que o PSOE obtivera
grácias a tres vot0s nulos.•

Nunha reunión mantida entre membros da Comisión de Afectados pola Empacadora de Guixar, no vigués bairro de Teis, e
o alcalde nacionalista, Lois Pérez Castrillo, para ~studar
prazos de desmantelamento da planta de empacado e destino
dos terreos, o rexedor anunciou que en Setembro ou Outubro
· comezará a realizarse un estudo dun plano de resfduos alternativo a SooAMA, que· permitirá desmantelar a est$Ción de tranferéncia. Castrillo aunciou que non ten inconveniente que os
terreos sexan de uso dotacional e de servizos, ainda que
están determinados polo destino que lles dea o Plano Especial
do Porto. "A impresión é moi boa -dixo un dos representantes
da Coordenadora-, abríronse vias de participación cidadá e terase en conta a opinión dos viciños". Os membros da Coordenadora tratarán de implicar ao PSOE para chegar a un acordo
satisfactório para todas-as partes.•
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XESTIÓN MUNIGI-PAL E

AUTOR REFLEXIONA, DE Noyo, SOBRE o PAPEL DO NACIONALIS ..
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INSTIT~CIONAL_ XULÓA, TAMÉN ,· QUE NON

DE XUÑO. NA SUA

SE DEBEN CONFUNDIR CERTOS ÉXITOS ELEITORAIS CO RECOÑECE ..

OPINIÓN, É FUNDAMENTAL O PAPEL DOS MILITANTES EN APOIÓ DA

MENTO DE GALIZA COMO NACIÓN AO QUE ASPIRA O NACIONALISMO.

MO GALEGO APÓ.S DAS ELEICIÓNS DO

NON RENUNCIEDES A MILITÁNCIA,
PORQUE HOXE É SABADO
FERMIN PAZ LAMIGUEIRO

Un dia, hai xa tempo, asistin ao 1º congreso dun Partido que hoxe forma parte
do Bloque. Como ainda non había democrácia, chegamos a Vigo e alí comunicáronrios que tiñamos_que movemos d.iscretamente, por razóns de següridade. Acordáronse as citas convenientes para volver
vemos e coñecer onde se farian os debates congresuais. Causas dos do núcleo duro ~ daquelas circunstáncias.

resultados actuais deben de novo impulsar
a ilusión no traballo de cara a consecución da hexemonia política, o que permitirá que a nosa estratéxia de recoñecimento da soberanía nacional poida ser
exixíbel nesa fase con posibilidades reais,
namentres todo o demai é fume liberador. Xa sei que para chegar ao Domingo
hai que pasar polo Sábado, xa sei que es,.
tamos millor situados hoxe que ante do
13 de Xuño. Aproveitemos a oportunidade, situemos o eixo da nosa maior presenza ao servizo da causa nacionalista, da
Galiza.

Uns poucos compañeiros-as dirixímonos
aos areais de Cangas. Era Sábado, que· é
un dia como outro ealquera, ainda que
Vinicius de Moraes o demonize, nun dos
seus poemas cantados (o dia de crea<;ao),
pois o parecer todos os males e aconteceres suceden nese dia, "... porque hoxe é
sabado". En Cangas despertaron a miña
curiosidade, unhas bandeiras patrióticas
colocadas nalgunhas das boias de entrada
o porto desta vila, que segundo me precisou un compañeiro significan "terra liberada". Como vedes o dia, non se presentaba mal.
Pola tarde nun cine de Arcade as causas
volveron ao rego da realidade e como ainda
ali non chegara a liberación, as chamadas
forzas do orden úblico desaloxáronnos e
impediron continuar o Congreso.

\

Asemblea Nacional que son as referéncias
táctico-estratéxicas que alguns se negan a
transcreber cando tratan de transmitir a
idea forza, Bloque-ambigüidades-perigos.
Pretendo só pensar en alto por onde poden ir as causas no camiño dunha liberación que con toda seguridade ten que chegar da man do nacionalismo nucleado
na formulación BNG,
non sei se coa deno/
minación e configura- .
ción actual, pero desde logo ·con pequenas
adaptacións aos cambeos que loxicamente
se iran producindo.

tre os dous desastres xa que no caso primeiro o desaloxo do cine foi imposto polo
poder mediante o uso da forza, reafirmanAo día seguinte, Domingo e logo dunhas
do a todos os congresistas nos s~us ideais
cantas. citas chegamos a unha nave;casa, · e ·iia Husión militante polo que a "caída"
para maior precisión unha granxa de poserveu para erguer moitas iniciativas e no
_lo~, alá palas terras do Porriño, a rematar
segundo, caso de procomo se puido aquel acto importante.
ducirse, o desaloxo ou
perda do poder local e
Sempre t_iven a dúbida razonábel de se
d.e fJlenor presencia
aquel lugar poderia situarse dentro dos
nas Institucións será
"liberados" ou pola contra era mell9r criar
uhha decisión-do pounha nova. denominación, . pensei e deci- ' VO ·co uso dun instrudin o termo, "terra consentida", porque
mento pacifico, o voexplicaba millor a meu- entender o que" ta.
aconteceu: os proprietários consentiron e
Castrillo, Lores, Xaiprestaron aquel escenário para que· se fixese a clausura e o govemo non asumtu .o
me Bello, Xosé M.
custo político que supoñia deter a todo un
Arnoso, Víctor GueCongreso.
·
rreiro, etc ... , non poden por si soios 01:1
Vds perguntaredes, e todo· is to -a que ven. a . pola sua xestión libeconto? Pois a que nestes días de éxito elei- - rar Galiza, como tampouco poden faceto ,
toral vexo certá semellanza entre as duas siBeiras, Bautista, Frantuacións e estou convencido de que tanto
daquela como agora a realidade irá despecisco Rodríguez ou
xando as néboas dos desexos que non semCamilo. Poderanse
pre coinciden co que vai sucedendo e como
convertir en bos xestores e mesmo acadar
o vamos vivindo.
respaldo eleitoral para
A nosa maior preséncia institucional e
permanecer no carrego uns cantos anos,
mesmo as responsabilidades de governo
· que vamos ter non poden levamos a inpero nada máis.
terpretar que o recoñecemento e apoio
eleitoral que recebeu a nosa bandeira en
A nosa presenza hodeterminados concellos situa a estes no · xe nos governos das
bando da "terra liberada", segundo esto u a
cidades e das · vilas
escoitar.
pódenos permitir gov e rn ar o país para
Se esta é a maneira de medir que ternos
logo acadar o obxectivo estratéxico de
maioritariamente, situarémonos tan perto
toda a militáncia do Bloque: o recoñedo desastre que non faltará moüo para
cemen to de Galiza como nación, pero
que se cumpran as predicións que o citado
até daquela, canto. queda por liberar!
Vinicius nos canta no seu poema, disque
con base bíblica.
Non vou dar un repaso á nosa oferta pro. gramática a sociedade galega, nen tmpouSó aprezo unha diferéncia substancial enco retomar as conclusións da última

'Non ternos
. .
aspirac1on
, de liberar Vigo,
Pontevedra, Ferrol,
Fene, As Pontes, etc ...
por moito
que contemos
cun alcatde
nacionalista"
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Tampouco quero insistir de novo, nun anterior artigo a respeito
dos equilíbrios necesários, pero deixádeme
retomar só un aspecto,
como é o de non renunciar á militáncia.
Para min ser militante
do Bloque aquí e agora é, por enriba de todo, non delegar os nosos direitos e deberes
personais en ninguén,
nen en nengun aparato máis alá do aprobado colectivamente.

Para avanzar no cumprimento das alternativas estratéxicas do nacionalismo nada
mellpr que seguir pacentemente explicando en que consiste o noso proxecto político, tanto aos que integran a organización
como á sociedade.
Son tempos nos que a militállcia debe ter.
m~is que nunca a perspeitiva de país. Os ·
,.

Ci..

)

...:

Desenvolvamos o traballo institucional
baixo esta perspectiva; isto non significa
que a xestión esquema os problemas dos
cidadáns, todo o contrário. O Bloque nestas novas responsabilidades ten que amasarse como un bó xestor como proba de
credibilidade para as suas ofertas programáticas de presente e futuro, pero coa
mesma contundéncia ternos que dicer que
non ternos aspiración de liberar Vigo,
Pontevedra, Ferrol, Fene, As Pontes,
etc ... , por moito que contemos cun alcalde nacionalista, como tampouco estaba
liberada Cangas, aquel Sábado, que vimos
as bandeiras patrióticas.
T emos di to que para lograr a hexemonia
política resulta básico o enraizamento local e a nosa expansión e consolidación en
todo o território, de forma específica através das institucións municipais, de modo
que nos permita a integración dos concellos no proceso polftico de emancipación
da nación galega e, por médio deles, dinamizar a recuperación da conciéncia e
identidade nacional, o uso do galego en
todas as actividades sociais, a difusión e
posta en valor da cultura galega e o coñecimento da história de Galiza.
Tamén que os Concellos deben constituir-se en axentes fundamentais no proceso de democratización da nosa sociedade,
desenvolvendo unha política na que primen a transparéncia e a equidade, aforta~
lando ao mesmo tempo os níveis básicos
da organización social e a participación
popular nas decisión políticas.
Volvendo á semellanza entre as duas circunstáncias, entendo que ali onde tempos preséncia institucional, e moito máis
oride vamos governar ou ternos responsabilidades de governo, estamos en "terra
consentida" polos cidadáns que nos deron o seu voto (prestáronnolo na medida
en que lles teremos que dar contas), para
desenvolver a nosa oferta política nacionalista que, ainda que lles cause cabreo por non dicer outra cousa aos adversários políticos, terán que consentir agora
que xa superamos o inverno da ditadura e
estamos en democrácia.
Aproveitemos as ventaxes da nova situación, práctiquemos o nacionalismo,
· avancemos no proceso político, tendo a
perspectiva do Domingo nunha Galiza liberada, porque hoxe é Sábado.+
FERMIN PAZ LAMIGUEIRO é

membro do BNG das Pontes
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Veteranos militantes cantan anécdotas dos últimos vinte anos

Lembranzas do Dia da Pátria
3.

-0- PAULA BERGANTIÑOS
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O primeiro Dia da Pátria no que o rei Juan Carlos se achegou até
Compostela para participar nos actos institucionais, ao "Teté", con
catorce anos,, deixáronlle unha das poucas bandeiras con estrela
que luciron aquela mañá. A condición era traela de volta. Houbo
detencións e enfrentamentos, pero o "Teté", teimudo, conseguiu
voltar para casa co pano que alcumaban o "polbo", porque para a
estrela, bordada a man, a tia Maruxa non conseguira tirar as li·
ñas direitas. Agora segue acudindo, coas filfas e con cadansua
bandeira, iso si, coa condición de traela de volta para Chantada.
Moitos outros militantes levan
anos participando do nacionalismo organizando e atópandose
no Día Pátria. Para boa parte
deles o deste ano vai ser especial. Saben que, como di Norberto Tabarés, por vez primeira
"estarán presentes os alcaldes
de tres das sete cidades máis
importantes do país", Pero non
se relaxan porque o Dia da Pátria, a cada paso máis consolidado, sen os "grises" diante e
con éxitos eleitorais a celebrar,
segue a ser, sabor de todo, "unha cita para reivindicar o naso
direito a autodeterminación".
Cando Saleta Goi empezou a
participar, a finais dos anos anos
50, celebrábase unha misa en
Santo Domingos de Bonaval.
"Estar presentes ali era moi importante e por isa incluso participaba xente que non era crente.
Lembro caras como a de Bautista Álvarez ou a de Pausa Antelo". Saleta fala da represión. "Alguén berrou Ga/iza Ceibe e as
forzas de seguridade empezaron
a actuar. Entre outros, detiveron
a lila Cauto e a un médico de
Ourense. Tamén ian por Otero
Pedraio namentras non souberon quen era. Lago covertiuse
nun acto civil. E daquela era moi
difícil deternos porque a xente
actuaba como se dunha guerrilla
urbana se tratase. Reprimiannos
·nunha praza pero rexurdiamos
neutra". Para Saleta, que desde
aquela_ primeira visita acudiu

sempre -"agás un ano que enfermou meu pai"- cada un anda
polo seu recuncho de país, pero
ese día "únenos a todos".
E Domingos País "Mingacho"
achegouse a finais dos sesenta.
"Daquela non se podía ir, faciamos grupiños, concentrabámonos no Toral e cargaban contra
nós. Eran tempos difíciles, tratábannos como si fósemos roubar
algo. Estabamos máis pendentes da policía ca doutra causa.
Agora vaise con ledícia, antes
con medo e a aguantar o que
che botaran enriba". Resalta o
carácter reivindicativo e a sua
magnitude política. "Os discursos serven para marcar as liñas
a seguir segundo o momento
que estamos vivendo. Este ano
coido que se talará das próximas eleicións xerais e da importáncia de acadar grupo parlamentário no Congreso, a nasa
meta máis inmediata. Tamén se
talará dos pactos entre o PSOE
e BNG, que en xeral foron positivos, agás en caso como o de
Muros no que os socialistas pactaron co PP". Desde as suas
primeiras visitas a Compostela
algo mudou. "Daquela estabamos pendentes de si ia ou non
ia xente. De si sumabamos mil
ou dos mil. Agora sabemos que
a Quintana queda pequena" .
Dos "saltos" tam én se lembra
Pepa Baamonde. "Aquilo non
tiña nada que ve.r coas ·maní-

festacións dos últimos anos. TiCompostela significaba asimesñamos que reivindicar o naso
mo "o encentro cos amigos, que
direito a manifestarnos. Faciatamén dá seguridade e axuda a
mos grupos de persoas e situareafirmamonos ".
bámonos eo distintos pontos da
cidade. Unha persoa era a en- .-· "A primeira vez que eu particicargada de dar a consigna e
pei no Día dá Patria; no 1974,
nese momento saltabamos e
concentrámonos nos arredores
atrás nosa a policia. Lembro
de $antas Domingo de Bonaval
correr pala ruas do Casco Vee habia un grande desp1iegue
llo". E habia que preparalo.
policial -acorda Norberto Taba"Pasabamos todos o mes merés. Daquela ainda vestian de
gafoneando pala zona e repargris e viñeran grupos especiais
tindo propraganda para asegude Valladolid. Propagandisticararnos de que acudirá a xente.
mente fóra un éxito". E neste
E o mesmo dia incluso montar
tempo "as causas afortunadaos bares dependia da militánmente cambiaron bastante. Hacia. A presenza ali Efe cáda un
xe e,stá sumamente consolidade nós tamén a entendiamos
do. E unha cita abrigada, un ter- '
como inexcusábel. Co tempo
mómetro para medir o poder de .
convertiuse nunha festa na que
convocatória e a adesión ao nacelebrar a consolidación da nocionalismo".
sa alternativa política, da que,
de unha ou outra maneira todo
Unha data
o mundo ten notícia".
para reivindicármenos
como nación
Desde finais dos setenta tamén
pode dar canta Gumersindo
De feíto, despois dós últimos reCampaña, crego en Mesia. "Era
sultados eleitorais o Dia da Páunha ilusión, unha válvula de
tria pode xuntar máis xente que
escape, unha necesidade de
nunca. "Os éxitos, sen embargo
autoafirmarnos. Era o tempo da
-comenta Manuel Vázquez Carepresión, de despregar bandeibo- non mudan o carácter funras e pancartas e de berrar condamentalmente reivindicativo
signas. O medo seguia existindo
que para o naciof"lalismo tivo
porque a nosa era unha manisempre esta data. E unha festa
festación parella á institucional".
pero, sobre todo, é unha mobiliE dese xeito sentíase como unzación na que xuritarnos para
ha pantaJ/a na que mirarnos. "Ali
reivindicar o naso 'direito a autoestabamos os que eramos".
determinación". Tamén gasta de
Participar no Día da Pátria sentíresaltar que se por algo se caase como unha abriga militante,
racterizou sempre foi por manporque era unha forma de darter, pésie as diferentes circunsnos a coñecer a através dun actáncias que se foron apresento de expresión da nosa identitando, unha afluéncia masiva,
dad e. Agora é máis festivo,
estar por riba dos vaivéns eleitomáis social. Os discursos eran
rais que se puideron producir".
máis ideolóxicos porque compria marcar diferéncias". Para
Desde que a ANP-UPG fixo o
Gumersindo "chegou o momenprimeiro chamamento masivo a
to da ilusión" , e por isa 1'este
acudir a Compostela, non faltou
ano vai ter un carácter de celePepe Salvador.es. "Os· primeibración moi especial". E durante
ros anos vivíanse con preocutodo este tempo_ir pasar odia a

pación do que nos podia suceder tanto palas convocatórias
clandestinas para repartir propaganda previamente como lago en Compostela. Pasada a
mobilización quedabamos satisfei!os porque a xente sem_pre
respostou mellór do qué era
previsíbel. Non se sabia de onde satan todos os compañeiros
e compañeiras que ali acudian.
Hoxe os mesmos que nos perseguian non sei moi ven que
celebran. Pero nós- seguimos
reencon_trándonos cos nasos
símbolos e as nasas reivindicacións, a pátria, a soberania, a
xustiza".
Para este militante histórico o
25 de Xullo "é o paso dun ano
natural pero tamén dun ano político, o princípio e o fin dunha
etapa, o momento de facer balance do traballo" . Porque a
história detallada do 25 de Xullo
e a história do movimento nacionalista. "Os seus momentos
álxidos, os seus pontos de inflexión, as alianzas, os intentos de
illarnos, os fracasos de contrapór alternativas descafeinadas
a nasa mobilización. Non hai
millar indicador de como camiña o movimento nacionalista.
Organizar e xestionar un concello é in:iportante pero fundamental é tamén organizar o povo en
base a critérios políticos e ideo- ·
lóxicos. Tan ou máis importante
que o número de votos que se
conseguen nunha localidade é
a cantidade de xente que é capaz de mobiliza pára esa data.
Pero, en referéncia a este ano
tan novidoso -engade- resérvome a opinión a respeito da participación do BNG nos actos
i nst itucion~is . E pésie ao meu
profu ndo respeto polos crentes
cu esti ono ainda máis aqueles
bendecidos por unha lgrexa
que tanto axudou a alienación
do naso povo". •
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a vinte dias. Cando baixe o buque do varadoiro xª só quedará unha semana como moito
para zarpar.
Fornecementos

· Resta pouco para sair e hai que
embarcar os fornecementos.
Énchense os depósitos de gasóleo Be cárganse vários milleiros de litros de aceite. Asi e todo, probabelmente o carburante
non abonde para toda a marea
e lago haxa que repostar no caladoiro. Bombillas, cabos, roupas de auga, pinturas, redes,
bóias, cadeas ... todo este rebúmbio de aparellos englóbase
co nome de efeitos navais. As
tendas que se ocupan disto son
verdadeiros bazares distribuidores que abarcan moitísimas indústrias.
No tocante á comida cómpre levar de todo e as cantidades deben ser folgadas pois a marea
remata cando se anchen as
adegas ou cando se acaban os
víveres. Aínda que varia segundo o clima, polo común cóntase
con méio quilo de carne por home ao dia e case outro tanto de
peixe. Con todo, o peixe embarcado restrínxese principalmente
á ruta. De chegados ao caladoiro, bótase man do peixe capturado. A compañia paga todos os
víveres incluído o viño, perto de
dous litros por persoa diariamente.
. . ALEXANDRE G. SOAXE

Arranxos

Os familiares dos mariñeiros arremuf ñanse no embarcadoiro
para darlle a benvida. Por fin chega o barco. Despois dos bi·
cos, das apertas e de trafegar o macuto, o escenário muda de
actores. A tripulación retirase a descansar os cinco dias por
cada mes no mar, segundo o convénio galego de pesca de al·
tura. lso para os que non teñen "vacaclóns forzo·sas" por
mor dos paros blolóxlcos ou P,Or falla de cuotas. Agora comeza a vida do buque en terra. E o turno dos "tramoístas", dos
encargados de · "arranchar" o buque para a próxima partida.

A vida no mar resulta dura,--polo
que as máis das veces hai aquel
motor que ten un son raro, unha
fileteadoira que fallou nalgún momento, un cadro eléctrico en malas condicións ... "E é que agora
lévanse tantos aparellos que
sempre falla algo", recoñece o xefe de máquinas Manuel· Giráldez.

Aínda non ben abandona a tripulación o peirao, o capitán e o
xefe de máquinas reúnense co
armador xa que son os responsabeis no mar. Na reunión coméntanse as· incidéncias da marea, o estado da embarcación e,
en fin, os arranxps que lle cómpre facer .. Nesa xuntanza tamén
partiaipa -O·· encargado do barco
en terra. Trátase do inspectbr,
que levará conta de que todo
estea ben atado e ao seu tempo
para a seguinte marea.
A prim·eira tarefa consiste en
descargar o peixe. Cada porto
ten os seus próprios estibadores ou "os da colla". Cantos

máis homes, nalgúns portes
Os modernos conxeladores de
galegos hai mulleres pero só
altura son verdadeiras factorias
para escollar o peixe, ~ máis . flotantes onde hai que vivir, pesaxiñ.a se faga a descarga,
car e elaborar o peixe. A técnica
maior será a calidade do peixe
avanza: chouriceiras, fileteadoiconxelado, por iso cómpre buras; satélite, sonares para dar co
lir. Aírida que_depende das topeixe ... e_as empresas de apóio
neladas capturadas, raramente
en terra son numerosas. Segunbota máis de dez días o peixe
do Mahuel, por cada emprego
a bordo.
no mar hai outros sete en terra.
Xa coas· adegas baleiras, o barco sácalle peito ao mar. O máis
seguro é que sexa un peito en·ferruxado polos trabazos salgados das olas. Nese caso haberá
que pintalo. Pero iso déixase
para máis tarde, antes hai que
verificar os p·artes.

Os primeiros arranxos fanse no
taller mecánico. Se ben non sempre hai avarias graves, si desperfectos menores e revisións periódica~>. Lago veñen os outros:
eléctrico, electrónico e carpintaria. Cada un para a sua cousa e o
inspector dirixindo a orquestra.

A subida ao varadoiro, un tipo
de estaleiro, faise aproveitando a baixada da marea. Cada
un ou dous anos as compañias
aseguradoras obrigan a revisar
o casco e o eixo de cola, o que
transmite a forza dos motores.
A partir desta revisión poden
vir -posibles reparacións. O
cumprimento das condicións
aseguradoras supón, segundo
o xerente dos estaleiros vigueses Cardama, o motivo principal da "posta en ~eco" dos buques. Outra causa usual de ir
ao varadoiro é para pintar o
casco, tamén cada un ou dous
anos.
O mar é o berce do barco.
Mais os seus aloumiños mancan o ferro mesmo no porto.
Por culpa das paradas biolóxicas ou por falla de licéncia,
moitos conxeladores fican no
porto máis do necesário. É asi
que para gañarlle tempo á inevitable ferruxe arránxase o
casco o máis tarde posible.
Dependendo do labor, a estadia en seco pode ser de cinco

Os alimentos mércanse en tandas especializadas que ofertan
o producto máis barato pois
venden por xunto. Polo xeral
calcúlase un gasto de mil pesetas por home ao dia. Os anteditos arranxos e fornecementos
para unha marea convencional
de cinco meses e cunha tripulación de 25 homes custan entre
os 30 e os 40 millóns. A oscilación débese sobre todo ao alcance das reparacións no estaleiro e nos talleres mecánico e
electrónico. Ao anterior hai que
engadirlle o pagamento do atraque á autoridade portuária e o
soldo do gardián que durante todo este tempo coidou de que
ninguén entrase a roubar.
Chega a data fixada para saír.
Arredor dun mes foi necesário
para arranxar o barco nun laborioso traballo de oíto empresas
e moitas outras por tras destas.
No peirao a tristura agrúpase en
parellas: o mariñeiro e a sua
muller. Os últimos adeuses non
poden impedir que o buque se
ataste do porto. A partir de agora debe cumprir o peixe. •

/

E

stán de moda. Ou tes unha Fundación ou eres un
ninguén. o modelo a seguir é o da familia Concheiro,
con domicílio en Ordes. No ano 1996, Manuel Maria
Concheifo Barreiro deulle o seu nome á Fundación e, ademáis de ser o fundador, era o presidente. Na Orde de clasificación de interese docente, a sua esposa ~aria Teresa
Varela figura como vicepresidenta, o seu fillo Alvaro Concheiro Varela é o secretário e outra filla, Alejandra Concheiro Varela, é vocal. Maior diversidade social e plm:alismo é dificil de conseguir.

· Desenvolvemento Comarcal, preside e sen axuda 26 Fundacións. Son as oficinas criadas desde a Xunta· de Galiza
para o desenrolo e prosperidaGl.e económica e social das· comarcas galegas. Cada unha delas ten un xerente e catro ou
cinco promotores e o espacio administrativo ubicado donde cadre: en Tui nunhas galerías comerciais, na Cañiza nos
edifícios dos Xuzgados, en Lalín no Parque Empresarial e
no Barco de Valdeorras na Casa Grande de Viloira.

Todas teñen como signos distintivos un entramado interno
oscuro e de complicada transparéncia. Os fins están claros ·
Entre as 363 Fundacións de interese galego, rexistradas popero na práctica acaban por torcerse no camiño. Perguntar
la Xunta de Galiza, hainas de todo tipo e para calquera
polos procedimentos de cobertura de prazas, os salários dos
empregados e mesmo os segundos apelidos, ten a calada
propósito: A Fundación O Grelo, entre_outras cousas para
promocionar os productos galegos e en especial a súa gaspor resposta. Ter acceso ao estado contable e destino das
/ subvencións ·queda para eruditos. O Valedor do Povo ten
tronomía. A Fund51ción para os lnvestimentos de Orixe
Galega, para fomentar en Galiza os investiméntos extrantras criadas para lustrar e dar brillo e esplendor a ·sagas farecomendado o respeito dós princ\pios de igualdade, mérixeiros de capital de .orixe galega. A Fundación Ara-Solís,
miliares ou dar satisfacción e colaboración en toda clase de
to, capacidade ,e publicidade para a selección de persoal
temas e necesidades intelectuais, morais ou físicas e de benestas entidades. Precedo Ledo declárase ignorante na mapara 0 desenvolvemento dos princípios de toleráncia ideolóxica e de filantropía. A Fundación do Santo Milagro do
neficéncia.
'
teria e sigue adiante cos fins das suas Fundacións: que as
Cebreiro, pai:a o .mant~mep.ty ~a reparación da fábrica dos
.
·
·
·
comarcas galegas teñan oficinas únicas e populares, sen
edificios "'d o 'Niós'teíro ~abbg0:\1ó -Cebfiiro /E. asíffi8ffas fJV~ 12 ·; An""Cl{é§ Preééct6 [~dd~ S~e-t~t-aiio' ~rar . e ·Planificáciioh1'J~~b é'.Iiient~l4§'mbs ~óht?icos nen ífil0Fese~-vicioso51.' Si:Joqmq

Fund.ac1·o"/ns
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poden esquecer tampouco as
características persoais dalguns membros do PSOE vigués que dificultan os acordes
de governo, pero , ainda as í,
non ten porque perpetuarse o
desencontro. Os. proxetos políticos deben estar por riba das
persoas.
É posíbel que confie no
PSOE despois do .último pleno? Príncipe afirmou na investidura que "ia garantir a
governabilidade" e prometéralle "lealtade" ...

É certo que o PSOE mudou o
apoio. Pactou co PP unha composición dos órganos de gover- no que llé dá o BNG, rialguns
· casos, a mesma representación
que o grupo mixto. Pactou_o aumento das dietas por asisténcia
ás corhisións informativas e que
a oposición teña máis persoal
de confianza e· liberados que .o
mesmo governo. Algo único en
Europa. A lealdade que prome- .
teu Príncipe quedou es.naquizada. Pero insisto en qu~ é nece.sáriq;·· hori para o BNG,_senón
-para-Vigo-;-que~existft'-lifl~eerdo
entre BNG· e PSOE que impi~a

este tipo de actuacións. A mili. táncia do PSOE ten que reflexionar e ver se o partido está
actuando no senso no que os votantes lle mandaron.
P. BERGANTtÑos

Lois Pérez Castrillo

e

Pero o votado no primeiro
pleno xa está aí.
·

- Teremos que voltar a retomar
este debate_. A proposta apresentada polo PSOE ~ PP non
se pode levar a _cabo, eses órganos -non se poden pór en
. marcha ·porque non teñen consignación orzamentária. Ao
PSOE tanto lle daba, o que trataba era de infrixirnos unha derr.ota. Así , aprobaron un aumentq anual do 47,48%, de
153,5 a 226,4 millóns. Para es·-- -· ~- - ~ tes seis meses suporia unha
~ .,.~"\• - ~-. ~~~'" .,,..-~.xtesviacion ' orzáme'ntárra dé

'A proposta á que se opuxo Príncipe no pleno de Vigo era d_
eTouriño'
*ALFONSOEIRÉ
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"QUEREMOS CHEGAR A UN PACTO CO P.S.0.E.", "PRETENDEMOS COLABORAR CON ELES, NON ENFRONTARNOS", "SE NON AGARDAMOS
POLOS SOCIALISTAS É PORQUE VIGO NON PODE ESTAR SEMANAS SEN GOVERNO", "MINUSVALORARON A NOSA CAPACIDADE E AGORA
TEÑEN MEDO AO PACTO, PERO EQUIVÓCANSE, NÓS NON SOMOS OS SEUS INIMIGOS". ESTAS SON ALGUNHAS DAS IDEAS QUE, UNHA E
OUTRA VEZ, MACHACA PÉREZ CASTRILLO, ALCALDE DE VIGO, AO LONGO DESTA ENTREVISTA. MENOS ROTUNDO É AO DEIXAR ENTREVER QUE PARTE DO P.S.O.E. VIGUÉS NON ESTÁ A CUMPRIR OS ACORDOS, TANTO CO RESTO -DO P.S.0.E. DE VIGO COMO DE COMPOSTELA.
co'n moitos menos médios
que a oposición, tanto en liberados como en Integrantes das
comlsións e 8 de 27 concelleiros, é posíbel governar Vigo?
Se hai vontade poi ítica de facelo
e tes propostas claras que asuma a cidadania, resulta factíbel,
e tamén sempre que cantes
conha equipa de governo axeitada. No BNG de Vigo danse todas estas condicións. Pero nós
seguimos apostando porque haxa un acordo estábel de governo entre o BNG e o PSOE que
permita asegurar millar a governabilidade, realizala sen tantos
sobresaltos. Para nós os médios materiais e de efectivos cos
que contemos non son o principal, senón os aspectos políticos:
conforma 0 mha maioria suficiente que, repit9, só pode
constituirse erítré o BNG e o
PSOE. Esta vai .ser _,a nosa liña
de traballo.
Pero non semella prepotente
que se puxesen a governar en
solitário? .

PSOE. Estabamos dispostos a
seguir negociando, se a resposta non fose a definitiva. O que
pasa é que esa resposta nunca
chegou. Ainda estamos a agar·dar. Hai quen lle fuxe mesmo
ao teléfono, despois de realizar
propostas "extra-oficiais" ... Respeito a formar governo, fixemos
o que faria calquer alcalde despois da investidura. Non so tiñamos que trasmitirlle á cidadania
a idea de que a cidade ten que
estar governada, senón que era
preciso governar efectivamente.
O PP pretendia que désemos
unha imaxe de desgoverno, de
valeiro de poder. Agora non sei
se tamén o PSOE ou, parte do
PSOE, está seguindo 'a mesma
táctica.
O PSOE di que vostedes pretendian governar en solitário
desde o princípio.
Sempre lle abrimos as portas ao
PSOE para dialogar con el e tomar decisións conxuntas, pero
sempre en base á racionalidade
política e a lealtade mútua.
Sempre estivemos dispostos a
realizar cesións baseadas no
mútuo respeto. O que non podemos admitir é a pretensión de

estrutura municipal, a criación
de alcaldías paralelas ou os
marxes de autonomía superiores aos que calquer institución
pode aturar para a sua eficácia.
Non somos prepotentes. Sabemos que somos un governo en
minoria e estamos dispostos a
pactar coa corporación todos os
aspectos fundamentais para a
cidade e co PSOE manter unha
liña quente de traballo para conformar esa maioria ·de governo
que Vigo nec.esita.

bel, pois nesta situación é na
que millor· se desenvolven alguns poderes especulativos.
Pala contra, os verdadeiros sectores económicos, se o governo
lle resolve os problemas, non só
están cómodos con el, senón
que o rematarán apoiando. É algo que xa estou a constatar.

Pensa que hai intereses económicos- intere~sados no que
está pasando?

O PSOE de Vigo non cumpriu o
asinado nos pactos a nivel ga,lego, preferiu pactar co PP. E
algo aberrante para unha formación coma o PSOE. As razóns fundamentais son duas·: o
PSOE de Vigo non asumiu o
papel en que o ,deixaron as
eleicións e, por outra parte, minosvaloraron a capacidade política do BNG , non só para negociar o P.acto, senón para governar a cidade. Desde o momento no que se evidéncia a
nosa capacidade política éntralles medo ao pacto. Un medo
infundado , porque a nasa estratéxia non vai contra o PSOE ,
senón que busca colaborar nun
programa común, constituir u n ~

É evidente. Desde os primeiros
dias, determinados ¡:>oderes manobraron para impedir a·a1caldia
do BNG. Como non puderon,
agora intentan debilitar a nosa
posición. Pero tamén é certo
que hoxe, sectores que antes
eran refractários ·ao BNG, apostan por que Vigo esteña governado e por que se leven adiante
os proxectos estratéxicos da cidade e apoian calquer iniciativa
do BNG neste sentido. Pero a
cidadania ten conciéncia de que
hai interese en bombardear un
governo progresista/nacionalis-

Cales son as causas de que
ainda non se chegase a un
acordo de governabilidade co
PSOE?

pe_riocie26~ fflons· ae..pssemK ··.·~-- ~~ ~

Esta obrigatoriedade práctica
que ternos de retomar o deba-_
te, por falta de cartas para pagar o aprobado, ten que servir
para recomezar o diálogo.
Este desencontro pon en
cuestión a estratéxia do BNG.
Que lle dixo Beiras?
O BNG de Vigo e eu como alcalde, sempré recibimos apoios
e ánimos tanto de Xosé M. Beiras como da permanente do
BNG. Actuamos en sintonia plena, en permanente contacto.
Síntome totalmente apoiado
tantq pela organización nacional , como pola de Vigo. O
BNG é unha organización séria
na que os seus representantes
institucionais actuan en sintonía
coas direcións e coas bases.
Trasmitiuse a idea de que lle
queria dar a chave de urbanismo a Manuel Soto...
O PSOE erra cando .tenta facer política através dos perióaicos .
Está tratando de xustificar as
suas actitudes con mensaxes
aberrantes. Na proposta que a
alcaldía levou ao pleno contemplábase, en toc;:los os órganos
de governo, unha maioria moi
concreta que ern a do PSOEBNG. Esa proposta nos_a era o
xesto que Emílio Pérez Touriño
nos pediu ao BNG de Vigo que
tivésemos co PSOE. A composición de todos ós organismos era
proporcional e supoñia o f?~i mei ro paso para a ?~ nformac1on do

Agardamos até o límite. Na noi~
te do dia antes da investidura
esperam~s a contestación á
proposta él1'1~uijfü:J~al.l~m~ R~{t ~oQapJ~ J~rili!P!Aª·~· de~P..n~kaJíMtq, ~J~~r~~fj~ !r:JS9.YeJf)~='i.i ~~priaJj§ PI9QfJ~qp.6 NC?R-·Pfld9-:_,-Qg~~~QB;~6~ J:?.,~1JS}~nc;b• z~b:it:1~.
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Agardan
do Tribunal Superior oauto de e~ec~ción da se-nténcia que anula·aurxent~
ocupación dos-terreas
.
.

.

I

~ Garda Civil detén a dez viciños por oporse as obras do encoro do Umia
*

rior, Xesus Palmou. Alvarez quer
saber se, unha vez que a Xustiza fallou a favor dos viciños, Palmou considera axeitadas as actuacións das forzas de arde público. Dado que a arde foi dada
polo Delegado do Governo, Diz
Guedes, a deputada inquire sobre se o conselleiro ten pensado
exixirlle algun tipo de explicación
ou responsabilidade por estas
detención s.

P. BERGANTIÑOS

O Tribunal Superior daba a coñecer o Xoves 15 unha nova
senténcia a respeito· das denúncias contra as obras do
encoro do Úmia. Igual que
aconteceu coas terras expropriadas para para encoro, o
Superior declara a nulidade do
decreto para a construción de
duas minicentrais. Pero as máqufnas seguen furando aterra
e a actuación da Garda Civil
suma xa dez detencións entre
os viciños que, ao· peche desta·
edición, agardan que o Superior emita o auto de execución
provisional da senténcia dos
terreos afe_
c tados pola presa.
' Catro dias despois de coñecerse
a última senténcia, o Luns 1'9,
representantes da Coordenadora Antiencoro apresentaron unha denúncia no cuartel da Garda
Civil de Caldas dando canta de
que a empresa construtora do
encaro estaba invadindo terreas
que, segundo o Tribunal Superior, non pode ocupar. Coa utilización de explosivos durante a
noite, Dragados e Abeconsa seguian a construir un túnel de derivación na zona de Paradivas-A
Baxe. Ali pararon as obras pero
os traballos continuan· nas inmediacións da área recreativa da
Pontenova e o Martes 20 a Garda Civil detiña a Purificación
Causo, membro da Coordenadora, acusada de desobediéncia
grave a autoridade.
A senténcia sobre as minicentrais
coñeciase o Xoves 15 á tardiña.
En Maraña soaban os mancontros e corriase a voz da boa nova. O dia antes a Garda Civil deti-

A

Adega, que tamén s~olid~·=- - - ---zou -cos viciños de Maraña vítimas das agresións policiais, solicitou do Tribunal Superior que
· non adie máis a aplicación da
senténcia e se encargue directamente da sua execución .

Constitúese a coordenadora
nacional de afectados
~o

ña a nove persoas. que se negaron a sair dunha casa que ia ser
derrubada. Estes viciños de. Morana síntense avalados pala senténcia do Tribunal Superior, que
considera que O§ terreas afectados pala construción teñen que
ser devoltos aos seus proprietários, pero tamén neste caso foron acusados de "desobediéncia
grave a autoridade". ·

váronnos ao cuartel de Caldas,
onde nos ficharon como se fósem os delicuentes". "Dixéronme
que ia saber o que era durrnir
dous dias no calabozo", engade
Cristina Ferro. Sara, outra das
mozas detidas, comenta: "Soltáronnos a noitiña pero antes dixérannos que iamos pasar a noite
na pri~ión provincial da Lama ou
no cuartel de Vilagarcia".

a aos cidadáns para que fagan
caso o omiso dos tribunais. Provoca a Coordenadora e aos viciños para que adopten atitudes
violentas coa fin de xustificar este abuso de poder e criminalizar
aos viciños, causa que non van
conseguir xa que irnos seguir
r.espetando escrupulosamente a
lei", comenta Paloma Fernández,
da Coordenadora Antiencoro.

"Ao único que me resistin foi a a
deixaros entrar na casa namentras non me trouxeran unha orde
xudicial ou a acta de expropriación , porque a min nunca me comunicaron nada,", explica Dolores Refajo, a sua proprietária.
Eva Ameal, outra das detidas;
explica que o sarxento déu 5 minutos para desaloxar o imóbel.
"Negámonos a sair da finca e le-

Ao pé da casa están deitados os
armazóns dos pilares dunha nova ponte na estrada de Cúntis a
Maraña e que, segundo explica
o concelleiro do BNG en Maraña, Xavier Oubel , ·quedaria case
dous metros por riba da actual.
Na mesma zona, a auga anegaria a praia fluvial .da Pontenova

A respeito do acontecido, o deputado do BNG, Guillerme Vázquez solicitou a comparecéncia
do ministro do Interior, Mayor
Oreja, para que explique a política do Governo en matéria de arde público en Galiza. No mesmo
sentido a, deputada nacionalista
Salomé Alvarez apresentou un
pergunta no Parlamento dirixida
ao conselleiro de Xustiza e lnte-

"O Governo galega

~stá

a incitar

fio dos conflitos que como no
Umia están a xurdir en diferentes
pontos do país , o Sábado 17
Adega organizou en Santiago un
encontro de colectivos afectados
por obras hidraúlicas, especialmente por minicentrais e encaros. A xuntanza, na que parti ciparon representantes dun h a
treintena de grupos, tivo como finalidade principal a constitución
dunha coordenadora nacional de
afectados. O Úmia, o Sela, o Návia, Ulla, o Ribeiro e todo o noroeste Ouresán, Cerdido, A Estrada, O Courel e Lousame, son algunhas das zonas máis afectadas, ás que se suman perto de
un cento de minicentrais e máis
de quince encaros propostos no
plano hidrolóxico. Ademais de
asociación ecoloxistas e de diferente tipo, forman parte da coordenadora o SLG e as empresas
Turnauga e Arrepións. +

XUNTA XERAL

ACCIONISTAS DE PR.OMO-

CIÓNS

CULTURAIS GA.-

LEGAS

S.A.

O DIA

26

1999

Se vostede desexa ser accionista de A N osa Terra
pode ingresar o diñeiro da seguinte forma:

CELEBRADA

DE XUÑO DE

DECIDÍU CONVO--

CAR UNHA AMPLIACIÓN
DE CAPITAL DE

8.400

ACCIÓNS CUN VALOR
NOMINAL DE

5 .000 PTAS.

ACCIÓN E UN MONTAN-TE TOTAL DE

42.000.000

CUN PERÍODO DE SUS-CRIPCIÓN QUE . VAI DO

1 DE

XULLO AO

SETEMBRO DE

·

30 DE
1999.

•

CONTADO:

•

- Mediante cheque emitido a favor de ANOSATEBBA.
- Mediante ingreso- nas cantas 2091~0501--61 -3040038976 de Caixa Galicia ou 2080--0000-- 79-0040233801 de Caixa Vigo ambas de Vigo, especificando
"Ampliación de Capital Social Promocións Cuturais Ga-legas S.A. 6/99" e nome, enderezo e NIF de quen o fai.
.

DOMICILIACION DO PAGAMENTO ATÉ

6 MESES.

Contra o ingreso emitirase resgardo provisório até a entrega dos títulos. Prezo de cada acción: 5 .000 pta. Os novos accionistas pagarán unha prima de
2.500 pta. polo que o prezo final de cada acción para estes será de 7.500 pta.

Pode recabar máis información no teléfono 986 433 830 ou ben nas ofi~
cinas de A Nosa Terra, sitas na ruado Príncipe 22 baixo, de Vigo.

'

r-------------------------------------~-------------------------------------------------------- - --~---------- - --------------------------------------,

Sr. Director
·
Rógolle que a partir desta data se sirvan atender con cargo á miña canta corrente/de aforras Nº 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l. 1 1 1 1 1 1 1 1
os documentos de cobro que lle sexan apre.sentados por Promocjóns Cult~rais Galegas S.A. en conceito de compra de ........... accións da seguinte
forma: ...... .. mensalidades de ........................... pta. cada unha.
TITULAR DA CONTA

No me .......................... Apelidos ·...... :.. ........................... ..
........................................... N.l.F............................. :........ .
Enderezo ....................................................................... .
C. P ........................... Localidade .................................... ..
Província .... -. ................ Teléfono ············-······· .. ··············
Profisión ............................................. ............................ .

Banco/Qaixa ..................................................................... .
Axéncia Nº .. .. .. .. . .. . Enderezo ......................................... ..
Localidade ............................ Província .......................... .
..................... :..... a ............ de ............................ de 1999
Asinatura
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Cámbios na propriedade
11
das empresas
=~~~~~~~~~~~=~~~~~~Manuel Cao

un

A compra de IASA pola compañia británica Arriva é
bon
indicador de que a internacionalización da economia chega
cada vez máis a sectores que, para alguns, non serian apetecí,
beis para o capital foráneo polo que non seria nen necesário
nen axeitado estabelecer estrátéxias ou mecanismos de defen,
sa dos mesmos. Parece surprendente que unha grande empre,
sa británica se interese polos transportes de viaxeiros na nosa
terra e, probabelmente, moitos analistas non considerarán es,
ta actividade como unha fonte de negócio con rendementos
suficientemente atractivos para retribuír ao capital. Non esta,
mos <liante de empresas clásicas que responderian ao perfil tí,
pico das chamadas multinacionais e, nembargantes, tamén
nesta actividade de servizos existen oportunidades para os in,
vestidores e empresários especializados e profesionalizados que
poden incorporar con éxito as novas tecnoloxias e adaptarse
aos continuos cámbios institucionais a nível europeu e global.
Nunha economía capitalista que opera nun marco político e
institucional cada vez má'is armonizado como é o da Unión
Europea no que están asentadas as liberdades básicas de cir,
culación de capital, mercadorias e persoas só hai que esperar
que estes cámbios no accionariado das empresas, as compras
e vendas, as alianzas e coalicións, etc, se sucedan en todas as
actividades dun sector ou de diversos sectores. Da evolución
e dinámica desta continua xeira de investimentos e desinves,
timentos irase configurando unha nova correlación de pode,
res con predomínios e subordinacións que será o resultado
<leste xogo de decisións microeconómicas formadas ao abeiro
dun marco político, económico e institucional que oferece
un complicado menu de oportunidades e perigos que, en cal,
quer caso, corresponde explotar ou rendibilizar aos axentes
económicos e empresariais máis avisados e espertos.
Neste sentido, ninguén debe esperar das Administracións Pú,
blicas orientacións concretas, precisas e, sobre tcxfo, cn'beis so,
bre como actuar desde o ponto de vista das dec4;ións dinámi,
cas e, menos aínda, no dia a dia. Cabe esperar que a aversión
estrutural ao risco de diversas sociedades, manifestada non te,
mores dalguns axentes económicos e empresariais, non leve á
completa desaparición do empresariado autóctono nalgúns te,
rritórios como o noso. A tentación de escudarse na actuación
da Administración Pública para xustificar determinadas deci,
sións empresariais que só responden ao interese individual no
curto prazo nen sequer debe ser valorada. Se ben as institu,
cións públicas actuan, por definición, con escasa eficiéncia e
con absoluta aversión ao risco, tampouco debe imputárselle a
responsabilidade decisional de axentes privados que actuan ~n
función do seu puro egoísmo e interese individual.

Oinforme de Caixa Galicia cuestiona asolvénoia da Administración

AXUnta emite case 30.000 millóns
de pesetas-en bonos de·débeda pública
'*P.C.

o' conselleiro

de Economia,
Xosé António Orza, asinaba o
pasado Martes 13 de Xullo, unha emisisón de bonos de débed a pública por valor de
28.220 millóns de pesetas. A
operacióo entra dentro das·
previsións de endebedamento
aprobado nos orzamentos de
1999 pero ven a incrementar
as débedas que a Administración galega acumula através
de sociedades como a SPI (SoCi ed-ade Púbhca-df! lnvesti-- mentos) ou outros organismos
públicos de xestión privada.

"É unha operación normal que
se realiza da forma prevista na
Lei de Orzamentos. Avaliar se é
beneficioso ou non depende do
destino que se lle dea aos cartas ou en que políticas se inscrebe", explica o economista e
deputado do BNG no parlamen-to galega, Xesus Vega Buxán.

A leí pola que se rexe esta -emisión de débeda foi aprobada en
1992. Nos orzamentos do presente ano xa se recollia a posibilidade de realizar unha operación destas características ben
através da concertación de
préstamos, ben através da emisión de débeda pública. _______
Esta última modalidade foi a elixida polo titular de Economía,
Xosé António Orza, quen explicou, logo de inscreber a emisión
de obrigacións na Central de
Anotacións de Débeda Pública
do Banco de España, que esta
partida estará destinada a financiar investimentos.
O que non se sabe é a que tipo
de investimentos en concreto se
refire o conselleiro. E é que segundo a leí do 92, a Administración non está abrigada a facer
público o uso que se lle dará a
eses cartas.

'As institucións públicas farán
ben en colaborar coas empresas
que aposten pola nósa economia
con relativa independéncia de
que sean galegas ou foráneas"
Convén non trabucarse atribuíndo comportam~ntos e res,
ponsabilidades públicas ou privadas aos axentes equivoca,
dos. As institucións públicas, e a Xunta de Galiza en partí,
cular, farán b~n en colaborar coas empresas e empresários
que aposten pola nosa economía con relativa independén,
cia de que sean galegos ou foráneos. Un empresário estran,
xeiro que cria emprego e riqueza aquí cos seus recursos fi,
nancieros e tecnolóxicos aposta pola nosa terra. +
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En princípio, deberíase engrosar nos capítulos de gastos de
capital, sen embargo, "non hai
nengunha garantía de que se
non se vaian empregar para
praticar políticas clientelares",
. sinala Vega.

Problemas do
endebedamento
De feíto, no Informe Bianual
1997-98 da Fundación Caixa
Galicia sobre Economía galega,
apresentado o pasado Martes
20 de Xullo, ponse de manifesto
que tanto no decurso do ano
1998 como no actual "impregnad os de orientacións e rasgos
eleitorais", o volume total da débeda bruta autonómica e a sua
capacidade inv.ersora "volveu
recuperar os níveis elevados de
periodos anteriores".

- Xosé AñtónioOrza, con-setleiro-de'"fconomia, a..qu_en_yemos na fotografia con Manuel
Fraga, informou ao Banco de España de que os cartos son para investimentos, pero
acolleuse á lei para non aclarar o seu destino final.
A. PANARO (Arquivo)

76% do total de gasto destinado
a estes organismos.

os saldos son negativos desde
1996", o que provoca unha "capacidade inversora nula" da débeda e reduce a solvéncia institucional pala diminución crecente do aforro dispoñíbel.

Alén do crecimento do gasto, estabelécese que o ano 1997 marcou un ponto de inflexión na
economía galega, polp comezo
dunha nova etapa expansiva da
débeda pública. Este cámbio na
situación abriu un periodo "incerto" de cara ao futuro, polo que
se entande que
esta situación
deixa no ar "interrogantes diversas na solvéncia
institucional da
comunidade ao
aumentar o déficit ·real da mesma e afectarlle
tamén o control
do Parlamento".

O próprio informe avala as críticas realizadas no decurso do
debate dos orzamentos, a respeito da imposibilidade do Parpara
1amento
controlar as cantas de tundacións
e organismos pú8
blicos de xestión
privada fomentados polo governo
do PP. En concreto amasa a
preocupante situación que provoca o feito de
que "estes entes
e empresas se fiInforme Bianual
náncien basicamente con trans<;Je Caixa Galicia
feréncias correntes e de capital e
endebedamento".

10

endebedamentos
de 1998 e 1·999
están
impregnados de
rasgos eleitorais' ,-

Entre outras entidades, sinálase á Compañía de
Radio Televisión de Galiza, ao
IGAPE e ao organismo autónomo
Portas de Galiza, que chegaron
a absorber o 94% de todos os
recursos xestiona-dos por entes
públicos.

Tarnén ¿e fai referéncia explícita
ás sociedades públicas de titulaEstabelecendo unha c_omparación entre a dinámica da déberiedade galega, nomeadamente
. · · · ·da ·oruta ·caer carga fina:ncieira - - ·a SoGAMA; .X-estur-Coruña, -MEDconclúese que_"se observa que
TEC e Soo1GA, que xestionaron o

...

Á vista dos dados e co crecimento dos gastos orzamentários, provocado,
sobretodo, polo
incremento das ,
partidas destinadas ás distintas entidades públicas, que pasaron de receber
67.076 millóns de pesetas en
1995 a dispór de 160.522 millóns no presente exercício, queda en entredito que a emisión
de débeda pública vaia servir,
como adiantaba o conselleiro,
para realizar "inve·stimentos" de
carácter xenérico. Máxime cando se está cuestionando a capacidade inversora · da ·Adm~nistración e a sua própria solvéncia. •
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.-· ' Esta~~~ ~i~tinc;lo a.cunh~ nova' colori~~~'iÓii -dqs.-¡faí-: --- ·_~ íÍl.teres~ das"t~riaci~riaiS ~r faceise coas e.mpresas
- :. .ses.:m'.áis:'débites. Unha.coloniíació:n. _sen -exércitos de· . :arxentinas: A -~ta ~l~ud; ·h.a prác~ita, o,.govemo 'ar-. ~ .·-_:. ·~c\1paciÓn · (agá~ c!1!Jdo '_cÓ~pre.,' e;°por ·mol .\'9:~éo ,)Ce~tjno SO..
cáj:>~cÍ~~?~ i:ni' gará._nfü ·o 'ord~ ~te~ó,
<. -~empo), p~r i_sb,resulta menqs doado.decatarse, amda . alg~· nada doado_,,can89~ha1 tan~ pobreza e marxma,
- • , ' que se s(ritetr o~ •Seus éfectos: pe~da do .contrnL da ;. ' don. Outr6 ~to poderíamos dicer do Testo dos países
economía, marxinación cultural, ·qüngua no poder· dá América Latina e dou~ rexións do mundo, posto
político real, etc .. Pero, se hai colonización, existé
que 9 proceso .e si~aci~n son moi semellantes. ·
· imperialismo. Non ,hai dúbida! Nunca des·apareceu,_ .
ainda que, despois da descolonización de Africa e da As razóns fundamentais desta febre 1nvestidora non
guerra de Viet,natn, buscou o novo en_voltórió dá ·pretenden 6 desenvolvemento, s~nón apr~priarse das
- altas taxas de. benefícios,
globalización para se recu,
,perar do descrédito.
. que doblan ·aoS8:da5 grandes
e medianas poténcias-(OC0 imperialismo actual non .
S
«COlonizaClÓil>~ DE). Mais, para que alguén
obteña estas grandes gañán,
necesita de exércitos: Para
que? Se controlan os meios
das, outros teñen que p~r,
de información e lecer, as co.
der parte aos seus ingresos,
máxime cando -O aumento
municacións, Ofluxo de capi,
tais, o troque de mercadorias,
do PIB foi moderado duran,
a tecnoloxia e asemade con,
te esta década. Traballado,
tan coa hexemonia militar,
res e pequenos empresários
por se alguén se sae da canle
son as vítimas. Por iso, esta
e non aceita as regras da nova orde internacional; consnova colol).iza.c.ión, m~is qµe_~opas.necesita cartospa_,
.- ' truida·en-beneficio das grandes.póténcias; espécialriiefi, . . ra' o "inV'estiffieri.to inidal e tuerca de vontades políti,
te os Estados Unidos. ·
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tranxeiro na América Latina e .o Caribe, 1998'' da · Esta expansión imperialista fai que as acións das tfas,
Cepal, ~n 1997 ó iiwestimento estr!'lilXeiro directo
nacicmais en Bolsa suban mes a mes, mesmo por riba
na América Latina chegaba aos 307.519 mill6n~ . de
do seu valor real. E canto µiáis suben, máis dualidade
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F~i esta estratéxia de. fuxir dos mercados españois e a suba de va,
ior do dólar &ente ao euro as que evitaron males maiores para os
furidos de investimento. A rendibilidade das bolsas españolas está
por debaixo da qµe
mostran os mercados
europeus e americanos.
E, por suposto, ainda
máis baixa que a rendi,
bilidade dos . mercados
asiáticos. Non é por
casualidade que os fun,
· dos de investimento
españois máis rendí,
beis sexan os que te,
ñen maiores colocacións nos mercados latino,americanos, asiá,
ticos e xaponeses.

. O rendimento médio
das bolsas interna,
Cionais, segundo o
Margan Stanley Capital
Index, anda polo
11,34%, ainda que a
suba do dólar (14,65%
frente ao euro) eleva
este indicador até 0
25% de rendimento
acumulado desde prin,
cípios de ano. Todo un
contraste co 4, 1 % de
rendibilidade das bol,
sas españolas, medidas
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p·orrante do .movimento .
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grand€ desenvolvemento das eco,
nomias periféricas.
Sobre isto debéramos cavilar, xa
que non hai saídas reais subíndo,
se ao tren da colonización, ou da
globalización, como agora lle .
chaman ... •
MANuEL MERA é

presidente da CIG

-mo, do~ 1.655 ..fondos .
. pe iiwestimento qu~ s~, 'gu~n funcionando,<wo '. ~
' . "
.-.
.
.
rexistr:in perdas'. Un~a dúcia deles perden máis do 10% nalgun caso
perde máis do 20%. ·
O capital especulativo español xógase o tipo rtos mercados asiáticos,
latinoamericanos e norteamericanos. Mentres, a· bolsa española per,
de profundidade e concéntrase en poucas. empresas. Só cinco valores
(Telefónica, BBV, Endesa, BSCH e Repsol) moven os dous tércios
do IBEX 35. E con 'cinco empresas máis (Iberdrola, Argentaria, Gas
Natural, Banco Popular e Unión Penosa) moven o 81,2% do que se
xoga en bolsa. Como se ve, trátase dun mercado altamente concen,
··4·(f·
trado, pouco profundo, e cada vez-menos transparente.•
·

··-~
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Amultinacional británica tarase co·23o/o do mercado ao·co.mprar..tamén Einisterre e ~-a Unión
•

•

t

,.

Arriva emprega~ a compra deJASA : -, .,
p.~ra de$~m~arcar en

Nun panorama no que o 23% do
transporte por estrada na Galiza

'\

•

·Í

"Estes empresários
[os proprietários galegos de IASA], fixeron
unha fortuna neste
país porque a sociedade · permitiuno e
porque po_liticamente
autorizouse a explotación dunhas liñas que
reportaron uns benefí cios, de modo que
algo terán que explicar para xustificar a
sua venda".

A multinacional británica Arriva tratará de empregar o seu
desembarco na Galiza comprando, Ideal Auto S.A., /ASA,
Transportes Finisterre e La
Unión como cabeza de ponte
para aceder a outros mercados máis fortes como o espa".'
ñol ou o latino americano. O
feito de que esta compañia teña outros obxectivos pode
pór en segundo plano a prestación de servizos na Galiza.

As razóns do desembarco de
Arriva explicaríaRse pota intención desta multinacional de ir tomando posicións nos mercados
español e latino-americano.
Neste sentido, a presenza da
compañia británica non ven dada por un desexo de operar no
mercado galega. Un dado corrobora esta hipótese: Arriva xa
tentou entrar no mercado español apresentándose á privatización da Empresa Nacional de
Transporte por Carretera, ENATCAR, pero retirou a sua candidatura ante outras ofertas. Acto
seguido deu os primeiros pasos
para se facer con /ASA.

de porcó belga ·
·.fai baixar o seu prezo

España e Latino·américa

-0-H.V.

Os planos da multinacional Arriva son adquirir /ASA e
Finisterre, ambas empresas de
transporte de viaxeiros- por estrada. O paquete poderia completarse coa compra de Transportes La Unión, nunha operación global que ascendería a oito mil millóns de pesetas e que
outorgaria a Arriva o 23% da cota de mercado do país.

Aentroda·de,é:f;lme· -,. :.

·,

Marxe
de manobra
a Xunta

O transporte por estrada é a única alternativa nun país no que o fenocarril é deficitário.

ros por estrada". Por esta razón,
pasa a mans dunha compañia
o Bloque pedirá que o Parlaque non ten como obxectivo este
mento faga un pronunciamento.
mercado, o futuro do sector que"Desde o ponto
da en suspenso.
de vista legal, hai
En palabras do
unha operación
deputado
naentre axentes pricionalista Xesus
vados -explicou
Vega, "o transporte na Galiza é claXesus Vega-,
ve e convén que
pero si se -debe
estexa en mans
fixar unha posición política; Cuide empresas que
ENATCAR.
ñ a e Fraga deteñan no país o
seu marco de
ben dicer que
operacións".
modelo de economía queren para este país, un
Vega e o BNG
defenden que a
no que as empreeconomia galega estexa dirix.ida
sas estexan vencelladas á Terra
por empresários locais "cando
ou non".
sexa posíbel, é evidente que no
caso da Citroen non pode ser,
Por outra banda, ' Vega expuxo
pero si no transp.orte de viaxeioutro ponto de vista a maiores:

Arriva xa tentou,
sen éxito,_
facerse
con

Nome ..................................... Apelidos .......................... .
Enderezo ....... ~ .................................................................. .
Cod. Postal ............................. Teléfono .......................... .

Contodo, é a Administración autonómica
o organismo competente para autorizar
liñas de transporte de
viaxeiros por estrada
e para renovar ou non
as licéncias que xa están en
curso. Oeste xeito, a Xunta ten
na sua mans algunhas posibilidades para disuadir a Arríva.
A pesar dos obxectivos da multinacional británica de empregar o
seu desembarco na Galiza como
ponta de lanza para mercados
máis apetecíbeis, o naso país
constitue de seu un mercado relativamente amplo que previsibelmente conservará a sua actividade por mor das condicións
especiais do território. Ao contar
a Galiza cunha deficitária rede
de ferrocarril, unha povoación
dispersa no rural e envellecida
-a miudo sen aceso a automóbeis particulares-, a clientela das
compañías de transporte de viaxeiros por estrada continuará a
empregalas nun futuro médio. •

b l~vantarrie.nto por parte
das autoridades sanitárias
da proibición de
exportación de carne
porcina procedente de
Bélxica provocou un
descenso no seu prezo nos
mercados galegas. A causa
primordial deste descenso é
a forte com'peténcia do
producto belga, que
apostOLJ pala diminución
dos benefícios para
recuperar mercados en
Europa. Os gadeiros do
porcino en Galiza, ainda
que aseguran que o parco
belga cumpre todos os
requisitos sanitários,
advirten sobre a pouca
calidade que ten esta carne
acabada de chegar. O
porco belga acumula
exceso de graxa, xa que se
deu un retraso no seu
sacrificio por causa da
paralización deste mercado
pala Unión Europea, tras se
descubriren dioxinas. +

Santodomingo construirá
seis conxeladores
O estaleiro vigués
Santodomingo,
recentemente comprado
pola empresa asturiana
Armón, comezará no mes
de Setembro a
construción de seis
buques conxeladores para
esta firma. Armón terá que
compartir o cadro de
persoal de Santodomingo,
de 135 traballadores, con
Rodman-Polyships,
estaleiro que se dedica á
construción de barcos de
recreo. O reparto aínda
non quedou pechado e
nos próximos dias
saberase cantos operários
pasan a estoutra factoria.
Santodomingo estaba nas
mans dos traballadores,
que recibirán pola venda a
Armón 250 millóns de
pesetas. Actualmente,
este estaleiro fai traballos
para a empresa naval
Vulcano.+

Povoación .....................:......... N.l.F. ............................... .
Província ................... ..... :.. ..... País. ............................... .
Suscrébome a A Nosa TefTS (incluidos os Csdemos de Pensamento e Cultura)
por un ano/semestre ao prezo de:
Galiza/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 Cheque bancário adxunto

O Talón bancário adxunto
O

Xlro lntemacional a noma de
A NOSA TERRA. Apartado 1371
Vigo.

O

Reembolso (máis 130 pta.)

(máis 165 pta.)

PAGO DOMICILIADO.

b) Para o resto do mundo

COBRIR

os DADOS DO BOLETIN ADXUNTO.

Banco/Caixa de Aforros ............................................................
Conta ou Libreta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [TI
11111111111
Titular .........................................................................................

.......................................... .:......... N2 Sucursal .........................
Povoación .....·.............................. Província .............................
Sérvanse tomar nota de atender até novo aviso, e con cargo á miña conta, os
recibos que ao meu nome lle sexan apresentados por Promocións Culturais
Galegas S.A. (A Nasa Terra).
DATA

[

_____ ------------------·-- - .

ATENTAMENTE (SINATURA)

Coa liberalización
as gasolinas
subiron dez pesetas
Mália o Governo central
vender a liberalización
pronosticando unha baixada
de impostes, a realidade
non foi asi. Desde o dez de
Outubro ·que as compañias
deciden os prezos máximos
as gasolinas encarecéronse
en dez pesetas. Nestes seis
meses as subas non foron
graduais senón que se
corresponderon cos
periodos nos que máis se
despraza a xente en
automóbil. Asi, só nestas
primeiras semanas do verán
os prezos subiron en cinco
pesetas. Oeste xeito a
súper custa 126,9 peseta?
por litro, a eurosúper 119,9
e a sen chumbo 131,9. Pota
sua banda o gasóleo rebasa
por primeira vez as cen
pesetas, concretamente
101,9.. ~...,,~:.V..\!'. ··,
1"'11..~iri~~
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A pasada fin de semana, Celta
e Deportivo regresaron á activldade despois de 20 dias de
vacacións. Unha e outra equipa apresentaron novos nomes
e novos proxect~s de cara á
vlndeira tempada, uns proxectqs nos que non só interesa o
que se faga sobre o céspede.
Desde o princípio desta semana,
as equipas galegas de Primeira
División están de volta nos campos de adestramento. O Deportivo da Coruña iniciou a pretemporada na localidade de Vilalba, coma todos os anos e o Celta escolleu Zúric, na Suíza, para poñer
de novo en marcha a maquinária
de cara ao comezo do Campionato do ano que vén. Tanto nun
clube como no outro son várias
as caras novas e tamén as auséncias de homes que abandonaron a sua disciplina. Mais, a un
mes xusto do início da Uga, tanto
coruñeses como vigueses afirman que os seus planteis ainda
non están fechados.
No Deportivo da Coruña, as inco rpo ración s deste verán xa
son nove: Manel e César procedentes do Oviedo, Maakay e Jokanovic, do Tenerife , Jaime e
Rubio, do Madrid, Víctor, do Rácing de Santander, José Manuel , do Spórting de Xixón e
lván Pérez , do Girondins de
Burdeos. A filosofia que seguiu
a secretaria técnica para traer a
estas futbolistas respondeu a
dous critérios, principalmente,

aá
de

Obi;igana readmitir
unha
empregada
despedida
por
sindicalista
~

novas caros departivistas foron presentadas en Riazor.

os desexos do adestrador Javier
lrureta e a vontade, manifesta
polo presidente da entidade, Augusto César Lendoiro, de "españolizar" a equipa. Este segundo
interese ten un claro obxectivo,
borrar, diante dos afeizoados e
dos meios de comunicación, a
sua imaxe de equipa formada
maioritariamente por xogadores
de tora, que sempre deran complicacións no vestiário e que se
mostraran en repetidas ocasións alleos á cidade e ao clube.

Cámbio de mentalidade
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Pero no Deportivo do 2000 hai
ainda moitas dúbidas. Os fiascos
seguen na Coruña e a sua saída
segue sen estar clara. Nuno,
Manteca, Bassir e compañia son
parásitos molestos para a sua
nova cara lavada. Ademais, vendo as novas fichaxes, está claro
que a equipa non está compensada e, tal como ocorrera cando
se fichou á vez a Romero e a Javi López para o posto de lateral
esquerdo, hai xogadores que Jeñen difícil atopar onde xogar. E o
caso da banda direita: Para un
único pasto de medio volante,
lrureta terá que escoller entre
Scaloni (que xa estaba na equipa), Víctor, Mane! e Jos~ Manuel.
Quen perderá o sítio? E bon sistema traer máis xogadores dos·
que poidan participar habitualmente? Todo parece indicar que
Lendoiro está fichando para a galería, para eses afeizoados ainda
doídos por non entrar na Liga de
Campións e para eses meios que
cultivan a cruzada da defensa do
español por riba do de tora, só
cinc_o anos despois de que convertesen a Marc Bosman, o belga
que liberalizou o mercado europeu, nun novo ídolo da loita
"obreira" balompédica.

Calm'a chicha no Sul?
O Celta de Vigo, até o mamento, apresentou moitas menos
caras novas, só seis: Sergio, do
Spórting de Xixón, Gustavo
Cuerl(O López, do Zaragoza,
Giovanella, do Salamanca, Turdó, do Independiente de Avellaneda arxentino, Velasco, do Sevilla, o galego Coira, do. Compostela e Pantelic, do Lausanne
Sport, xogador este último, de
20 anos, que o Celta quere ceder a unha terceira equipa. En

pasados sete homes. Polo tanto, ao contrário cós coruñeses,
o Celta non está precisamenté
moi sobrado de futbolistas.
E ai nace o remuiño, meio oculto entre a calma chicha que parece presidir os despachos. O
Celta tivo esta tempada uns resultados económicos magníficos, mercede á sua participación na Copa da UEFA e ás
vendas de xogadores, potas que
obtivo máis de 3.000 millóns de
pesetas, pero os afeizoados celestes .perceben que o presidente Horácio Gómez está senda demasiado cauto á hora de facer investimentos. A equipa responde dicindo que "o mercado está moi caro" e que é pr-eciso
non perder a perspectiva. "O
Celta ten unha base social limitada e non pode facer un gasto
demasiado alto que hipoteque p
seu futuro se as causas non saen ben o próximo ano".
No plano deportivo, o Celta está
sendo como o Deportivo. Quen
dirixe as incorporacións clave é
o adestrador Víctor Fernández.
Del xurdiu a idea de traer a Ló-·
pez e a Giovanella. O resto das
fichaxes, especialmente as de
Turdó, Coira e Pantelic, responden á filosofia de Horácio Gómez como xestor empresarial.
Denantes de entrar no mundo .
do futbol, o empresário xa alcanzou experiéncia en comprar empresas por unha cantidade e
vendelas por cen veces máis.
No Celta xa tivo oportunidade de
reproducir este sistema e o ano
pasado o Betis pagou 1.000 millóns por lto, un xogador que viñera do Extremadura, por só 40.

A dirección da empresa,
privada e familiar, na que
traballaba negouse desde
o princípio a que se cele,
brasen no centro as elei,
cións sindicais de Maio
(ver ANT Nº 885). Nen
forneceu dados para cons,
tituír a mesa nen execu,
tou outros trámites legais
necesá.rios. Como ¡notes,
ta, os vintenove traballa,
dores do centro votaron
simbolicamente fara das
instalacións. Nesas elei,·
cións, sen validez 'leg~l,
Purificación saíu elexida
pola CIG.
Por solicitude da ·crG a
Inspección de Traballo
obrigou a execútar as elei,
ció~s . Parece ser que esta
reclamación -do d_irei to
fuhdamental de Jibre aso,
ciá5:ión resultou inadmisí,
bel para a Dirección. A
Purificación,- membra e
candidata da CIG, ofere,
céronlle meiu millón de ·
pes.etas para librarse dela.
Non accedeu e botárona
trá's lévar traballando na
residéncfa do-Ús anos e
meio sen problemas. · Co,
mo a única culpa de Puri,
ficación foi a de exercer
os seus direitos sindicciis, a
Dirección excusou o des,
pido en supostos ab11sos
económicos sobre alguns
anciáns e auséncias ao
traballo. A recente sen,
téncia xudicial evidéncia
a falsidade destas acusa,
cións e forza a empresa a

Turdó, Velasco, Coira, Sergio e
Pantelic son xogadores novas
que poden multiplicar, o seu valor
en moi poucos anos. De ai vén o
interese por incorporalos a eles e
non a outras opcións máis consolidadas. A directiva do Celta non
.pode asumir unha fichaxe multimillonária que poña en perigo to"Gañouse cordura pero perdeuse
da a estrutura argallada nestes
carisma", comentaban os especúltimos catro anos. O carisma ten
tadores de Riazor, afeitas a
que buscalo no que lle queda da
r~~ncorporar Purifica,
Bebeto. "Menos mal que queda
gl6ria deste ano pasado, MostoclOn. •
Fran", consolábanse-. E nunca
- - - - - ranta-razón-ttverarr, -corr <.lavrer- ··canto-ás· -safdas;-xa--están-1raS'"· -·-- -voi,~Mazinho,- Karpin. : .+ · - - -- :. · - - - - - - --- - - - --- - ............... • ·

Oarxentino
Turdó é
un investimento
de futuro.

ferán
neo

O curioso é que esta política está
dirixida polos mesmos que iniciaran a contrária, a empresa televisiva Canal Plus, que asinou co
ente coruñés un contrato, polos
direitos televisivos do Deportivo
nas competicións europeas, de
máis de 7.000 millóns, que lle impuña a condición a Lendoiro de
facer fichaxes pola metade deste
valor entre futbolistas de tora. Foron os tempos das fichaxes de,
entre outros, Manteca Martínez, do Boca Juniors
arxentino, de Sebastián Abreu, do
San Lorenzo dese mesmo país
ou de Hélder, do
Spórting dé Portugal. Ai comezou o ocaso do
Superdépor e
Lendoiro decatouse de que facia
falla un cámbio de
leme se queria salvar a nau deportivista. Na tempada pasada xa se ensaiou o
paso cara atrás, a recuperación do pres~íxio
ao traveso da redución do
exotismo que caracterizara aos
branquiazuis nestes últimos
anos. De traer astros brasileiros
pasouse a fichar arxentinos eficaces, como o Turu Flores, que xa
coñecian o futbol español.

lrureta no banco, os xogadores
da canteira que tiveran oportuni- _
dades o ano anterior esmorecían
baixo o estigma de ter estado na
equipa que soterrou ao Superdépor. Mais a xogada saiu ben. Sen
facer unha tempada demasi_ado
espectacular, os coruñeses acabaron sextos nunha das ligas
máis competida. Maos coñecidos
mellor qu_
e bons por coñ~cer.

A residéncia de anciáns
Bdla Vista de N igrán dis,
criminou a Purificación
Álvarez por sindicalista .
Asi consta na senténcia
do xuízo ao que Purifica,
ción se tivo que someter
para que se lle recoñece,
sen os seus direitos tras ser
despedida.

ª
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Os nacionalistas bascos califican ad~cisión de~errota dó..Governo central

·,.:...

OConstitucional

para elixir~ alcaldes

dalle.a raión a HB e·excarcera á sua dirección
ainda que afirmóu que "acato
coma sempe as senténcias". O
seu malestar quedou contado
·claro. Algo comun a todos os
membros do PP, incluido Fraga,
que segue na liña da Asociación
de Victimas do Terrorismo que
se manifestan en contra da senténcia porque "os de HB atentan
contra· a Constitución, pero despois sérvense dela".

* B . LAXE

O Tribunal Constitucional
aceitou ó ponto de vista de
·HB, ao admitir que é unha
formación que se "move nun
espácio político" polo que .
non pode ter outros recortes
á liberd~de de expresión que
os de calquer cidadan. Esta.
é a leitura urxente do seu fallo, ainda sen o coñecer en
toda a sua extensión, que púxo en liberdade aos 22 membros da sua mesa nacional.
O peculiar ritmo xudicial fixo que
22 membros da direción de HB
permanecesen na cadea desde
Decembro de1997. Agora un fallo que teña en conta os seus re- ·
cursos é máis doado de ditar que
hai dous anos. A trégua de ETA
axudou a que se producise esta
senténcia do Tribunal Constitucional. Ainda así, resultou moi
polémica. As contínuas filtracións das distintas ponéncias, as •
presións políticas e da prensa,
dando por feito unha senténcia
condenatória e_pedindo a sua inmediata aplicación, os intentos
de casar as distintas sensibilidades xurídicas .. , todos foron coñecidos por toda a cidadania.
A última peripécia

consis~iu

nun-

Centos de persoas recibiron aso líderes presos.

ha xorda batalla, non exenta de
fortes matices políticos, para que
a senténcia do Constitucional
non deixase danado ao Supremo. No segundo -borrador figurabaque na condena non se tivera
en conta a presunción de ino- 1
céncia. Agora, non fallo dado a _
coñecer, afirmase que sementes
é desproporcionada a pena imposta. Pero non se lle bota a culpa ao Supremo, senón á própria
lexislación que contempla a
mesma culpa para loita armada,
sedición e colaboración. O Supremo salva a cara porque el só
aplicaria un artigo do código panal, coa salvedade de que agora
está derogado, Pero este fallo tivo coh todo votos partic1:1lare$,

tanto daqueles que eran contrári os a admitir o recurso (catre
membros) como dalguns dos cito que votaron a favor. Unha
maioria ampla que tamén era
buscada polo Constitucio!Jal.

Opinión dos nacionalistas
Fontes dos partidos nacionalistas bacas, desde o PNV a HB,
manifestaron que esta se.nténcia
"é un fracaso do Governo central". Tamén coincidiron en que o
fallo do Supremo estivera ''totalmente politizado", culpando ao
ministro Maior Oreja de ser o
instigador do proceso. Oreja segue, sen embargo; a afirmar que
si houbo colabo(ación con ETA,

José Maria Aznar, pala sua banda, tentou pasarlle a pelota a
·HB, afirmando que o pior vai ser
para eles, que serán os que teñen que deliberar, porque agora
teñen "duas mesas, a ver que
fan, quen manda".
Floren Aoiz, voceiro de HB, agora
escarcerado, deixouno claro o
Mércores 21 de Xuño en lruñea:
"non hai, nen vai haber duas mesas, traballaremos conxuntamente na direción marcada no Pacto
de Lizarra". En Decembro terá lugar a asemblea de HB na que se
elexirá unha nova direción. Segundo fontes abertzales, formarán parte dela tanto membros
que sofriron a cadea, como os
que levaron a direción neste ano
é médio. Parece non haber dúbidas en todo caso de que a organización vai seguir a a política
marcada por Euskal Herritarrok. +

1

..

o PSOE ven ·de oferecer
un pacto de Eslado ao PP
· para l]'ludar o modelo de
eleición de alcaldes e
facelo a duas voltas. En
séntese, haberia eleicións
separadas de concelleiros
e máximos rexedores
municipais e unha segunda
volta se nengun candidato
á arcaldia obtén a maioria
absoluta na primeira .
consulta. Na segunda volta,
os candidatos cualificados
-os que máis votos
recebiron na primeira-,
serian apoiados por outras
forzas políticas cuxos
candidatos non obtiveron a
maioria cualificada pero
coas que teñen algunha
afinidade ideolóxica.
O candidato que gañase a
segunda volta estaria
arroupado polo 55% dos
concelleiros , xa que a lei
reservaria a maioria dos
edis para as forzas que
apoiasen ao alcalde eleito.
Esta reserva teria por
obxecto garantir a
governabilidade dos
concellos.
Con esta proposta o PSOE
pretende evitar os
enfrentamentos que tivo co
PP despois das
designacións de alcaldes
tras os pactos coas forzas
de progreso en distintas
partes do Estado.+
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Alborada
ALFONSO EIRÉ
Amigo leitor: o 7 de Xullo de
1920 tomaba posesión do cárrego de concelleiro coruñés Luís
Peña Novo, o primeiro edil nacionalista galego. Desde "a perda das nosas liberdades non se
tiña falado na língua pátria de
xeito oficial até esta data". (Neste ano de 1999, coma daquelas,
tamén o nacionalismo está a
chantar futuro nos govemos das
cidades). Foi ese mesmo ano de
1920 e ese mesmo mes de Xullo
no que A Nosa Terra "~umprin
do un acordo da II Asamblea
Nazonalista de Compostela e
obedecendo ordes do diréctório"
(das Irrnandades da Fala), comezou a "festexar chea de ledícia
relocadora, o Dia de Galicia".
Aquela TI Asemblea Nacionalista acordara institucionalizar o
"Dia da Pátria o 25 dp mes de
Santiago", que xa se viña celebrando na emigración. "Para
cantos sinten e teñen idea da
própria estimación, para quen o
amor de nai é a realidade máis
viva e máis sagrada, ese santo
dia representará o princfpio do
fin tanto tempo desexado polos
verdadeiros galegos. Nel comezará unha nova vida na que a
cruzada dos povos traballadores
para conquerir a liberdade de
traballar e a soberanía nacional,
non serán xa impedidas polas
vampiresas oligarquías centralistas. A lei humana, que é lei de
xustiza e de moralidade, lei providencial, endexamais será esquecida na loita que se aviciña",
escribía a redacción de A Nosa
Terra nesta histórica data.
Desde eses dias nos que os nosos
devanceiros ollaban en "lonxania envoltos na brancura da líberdade", dias de esperanza que
ainda non viñeron, pero que, cada vez, semellan estar máis perto, enxergamos o pasado, pois
como escribía tamén daquelas
Vicente Risco, "para facer tomar
a un povo conciéncia de si mesmo, botase man da história".
Aqui están uns anacos desa his-

Aqueles
que,
como
escribia
a nosa
redacción
en 1923,
11
xa hoxe
·saben
ser
hérois e,
mañán,
seé
preciso,
saberán
ser
mártires"

tória, da nosa história como médio, da nosa história como povo
que camiña, apurado, de vagariño ou, ás veces, recuando vítima
do Cabalo de Atila. Neles podemos contemplar o especial significado e simbolismo desta data
desde que comezou a andaina,
impulsada polos que "levan unha
estreliña na frente e no bico un
cantar". Aquel es que, como escribía a nosa redacción en 1923,
constatando a realidade e, ao
mesmo tempo; albiscando un
tráxico futuro, "xa hoxe saben
ser hérois e, mañán, se é preciso,
saberán ser mártires". Fórono.
Pero non soterramos mártires,
senón semepte na que botou raiceiras fondas e cumpridas a "renovada libertade".
Realizamos está recopilación,
"para celebrar a nosa festa nacional", no ano no que rescatamos a un dos nosos, Roberto
Blanco Torres da gábia no que
foi asasiñado, e comezamos a
honrar a un dos nosos fundadores, Manuel Murguia, e a situalo
no lugar da história que lle correspondería estar colocado en
peana relevante e senlleira hai
moito tempo. Nela ollarán como
as expresión "Dia da Pátria" (nome oficial) ou "Dia de Galiza",
"nacionalismo" e "galeguismo'',
se mesturan e se usan indistintamente. pero cun mesmo significado. Pátria e Galiza eran o mesmo concepto, a inesma expresión
política, como o era galeguismo
e nacionalismo.
Pasada a longa noite de pedra o
nacionalismo voltou recuperar
non só a data, senón o protagonismo social, a capacidade de proposta. política. Os 25 de Xullo vol~
taron a ser "a ratificación solemne
do sentimento patriótico e da.exaltación n~ional". Celebración que,
presente na memória dos máis,
queremos lembrar en imaxes.
Nesta data de 1999, como en
1923, A Nosa Terra realiza "un
acto de fe no porvir, de fe en nós
mesmos, na fe de todos os ·galegos e a todos saudamos, especialmente aos nacionalistas".•

A Nosa Yerra celebra
nas suas páxinas
o Dia dá Pátria

desde 1920.
Na fotografia,

Eduardo Blanco Amor
arengando
no ano 1934.

,

DIA DA PATRIA

2

N 2 892

22 DE
XULLO DE

ANOSATERRA

·1999

ANO XXII

-non como o d'outros tempos, de
reprimenda e queixa contJ."a-doS-escuros que non _ entendían a voz
da naturez-, cae de todol-os peitos en onda.s de fonda enxebreza.

¡Os tempos
son chegados!

¡Aquel e o gran dia de Galicia o _
día que os bardos anunciaran!"

Eisí dixera o bardo profetizando
unha nova Galicia, grande e forte:
a profecía comenza a ter efeito;
Galicia, a nosa querida Patria,
xurde punxante a nova vida, vaise
desmoronando o tinglado ficticio
que a 't iña asoballada.

•
·•

Galicia comeza xa a darse conta do
que é, do que ten e do que lle pertece. Cinco séculos de bárbaro centralismo, de dominazón estranxeira
fixeron que G~icia dérase conta de
que non debe ser unha colonia, ten
de ser unha nazon~idade dona de
sí e dos seus direitos. O nazonalismo redentor, o direito a ser, afincase cada vez máis no corazón dos.
bós galegos e chegará tamén aos
dos que non queren decatarse do
feito .real e esistente.
Galicia será ceibe, non en balde
cantáronno os profetas da terra no
século pasado; as somas de Resalía, Pondal, Curros e Brañas alentan aos novos loitadores e danlles
folgos pra conqueril-o trunfo que
latexa en todol-os peitos galegos.
Non vai pechal-os olios á realidade. ¡Xa chegaros os tempos!
¡Terra a Nosa! •

Víctor Casas
(1920)

Galegos, meus innáns, ese día virá. Para o conquerir ternos que
traballar sin acougo, limpa e xenreiras a alma, facéndonos dinos
das xeneracións vindeiras, que
loubarán a nosa lembranza.

Xa virán os días que
os·bardos anunciaran
Todol-os soños de libertade e rexurdimento. que "os bós e xenerosos" manteran decotío nas suas
almas, eran xa unha realidade.
¡Galicia acadou a sua esgrevia
personalidade, que a xenreira dos
alleos e a iñorancia d' algúns dos
seus fillos, lle négar!lll!
¡Qué ridentes e fartulentos aparecen os eidos da patria! Aquel principio que nos comenzos do século
. XX sostiñan os espíritus supepores, principio social síntetizado nas
ver-bas "a terra libre para o galego
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Traballemos, ateigados de fé, polo gran día de Galicia! •

M. lugrís Freire
(1922)
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Os tempos son de sementeira. O
froito será, o non dudedes, un presente positivo de libertade e dinificación.
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libre", fixo o milagre de multiplicar
os froítos das colleitas, acugulando
os hórreos e as tullas, tomándose a
patria no Celeiro de Iberia.
Empregadas as contribucións no
melloramento da riqueza púbrica,
Galicia está cuberta de camiños de
ferro de todol-os sistemas d'estacións d' aterrizaxe para os avións
que cruzan os ares a todol-os ventes
de quénlles de irrigacióq que tomaron en rnilleirales o que dinantes foran gándaras, centros técnicos,
adoitados para o insino de labradores e gandeiros, de navegantes e
pescadores, d' artistas e artesans das
vilas, redimiron da iñorancia e da
rutina a nosa baril mocedade. Galicia n-unha verba e agora unha Bél·xica con toda a virtualidade artística
e aloumiñante da Grecia crásica.

Das grandas largacías
as brétemas escuras
s'alongaran
¡Qué dia de sol, que momo e limpo
ar, que ledicia se refrexa no rostro
das xentes neste ventureiro día 25
de Santiago do ano dous mil!
Os poetas cantan a patria redenta
na nobilisíma fala vernácula, sin
mistura d'acento estranxeiro. As
multitudes están iedas porque logran pmvello do traballo, porque
ninguén dispón do dangue dos
seus fillos, prque son libres, porque conqueriron unha Patria!
O pobo está de festa. Pol-as rúas
da capital galega, van as multitudes enxebres en ordenada procesión, levando frores para ofrendar
no altar da Terra.
Os X.ardís que noutrora leváran o nome d'un marino nado en Vigo, son
agora lugar sagro da terra redenta.
Unha trinidade, cinguida pol-a aureola dos profetas e do xenio da raza,
recibe a1í as oracións leigas dos galegos libres. As estatuas de Rosalía
de castro, de Curros e de Pondal, son
cubertas por recendentes frores que
amorosamente son espalladas por
unha multitude conscente.

¿Sera....?
I

Depenando follas do meu calendario, pasa un dia, e outro, e moitos ... até a data do 25 de Xullo en
que se celebra o " Dia de Galicia".
&to repítese unha vez, duas, varias
xeiras e vexo que ainda siguen adeministrando as nosas cousas e os
nosos cartos, xentes estranxeiras:
que dan ensiño aos nosos irm~
aos nosos fillos, mesires alleos, falándolles n-unha fala exótica que os
nosos non entenden ben: outros ainda que nados e criados en Galicia,
acatan as leises centrás que esmagullan a personalidades da nación galega: costumes e fala...: quen querra
acreditar os conocimentos superiores nas ramas do saber, é perciso o
marchamo de-Madrid:-para-eonq rir urlha mellora no urxente desenrolo de unha cidade, ou d'unha vila,
é necesario o permiso de Madrid: os
portes, comunicacións por terra ...
todo, todo goeema-MadriEl. Ea Ma
drid saben-o todo e de todo entenden: asi se ven os adiantos nas terras
agrícolas ao gobemo do centro: así
somos a risada de Europa, e a curiosidade da América
Hoxe, non é ainda o dia de Galicia.
O meu día de Galicia, será cando a
nosa Terra galega, sexa gobernada
pol-os seus fillos limpos da lixaduras: o meu día de Galicia será o futuro da revolta: o día "Grande", será · cando se faga a recolleita do
sentimento do sacrificio, en que os
homes se convirtan: de pai, en patriota: de veciños, en irmans.
Até o d'agora, o día de Galicia,
sómente son os ensaios da ~
obra tráxica representable que rematará n-un idilio de amor.
Ao caer o pano comenzará o día
de Galicia.+

B. Varela do Campo
Un bino de triunfo e de groria

(1922)
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Arelas
de liberdade
Non é Día de Galicia, como coidan
os vellos cazurros do rexionalismo
con grelos e lacón, unha festa mais
para adourar un ídolo ou un fetiche,
ou, cando menos, para andar d' enchente ou ceibar n'un brindis, ao
redor dúnha caterva de parvos, un
centón palabreiro de parvadas. O
Día de Galicia é a evocación, a vibración das antigas arelas de libertade -encarnadas nos nosos bardos e nas nosas xestas épicas- renovadas ao longo das centurias nos
peitos fidalgos e nos nobres espritos que antes quixeran ver a sua Terra trocada en "taboleiro de mercería yanqui ou en pesebre de besta
xaponesa" -se a vida non tivera
mais que unha representación groseiramente materialista, que humillada y-envilecida, e'unha resiñación propia d'escravos , aos pes
d'unha nación decadente e baixo a
pauta d'un estado de salteadores
con levita . Pros gallegos conscentes non hai dilema ningún entre escoller o camiño da sua dinidade, na
que resoa a vos solene dos petrucios barudos, fortes ainda nas súas
tumbas (¡porque os mortos mandan!), ou seguire da man da cuquería ou do cretillismo, arrastrando o
autodesprecio, sin personalidade e
castrados na y-alma, afirmando a
intanxibilidade d' unha patria inexistente, basada n'unha unidade ficticia e filia d' unha oliada seminal
incestuosa duns reises idiotas. Pros
galegos o ser nacionalista e xa unha
cuestión de honore. Pol-o menos
nacionalista, porque eu, meus amigos, non vexo para Galicia, sobre
todo prá sua dinidade, mais camiño
que o d' un radical separatismo.+
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recen nada ·o froreeimento espilas de enseño galeg0, ·que- s~rán
ritual para un facer artigo d'esta
a base de gr~ndes adiantos pr0eras: Menos mal que esto ha de
veitosos para. a nosa Terra, _q~e
tra"'r. un mais grande ~ vigoroso- · non _percisa mais que amor e acd~senvólvemento das ansias entividade dos seus fillos para
chegar a sonde queirá ir~ O .D_ía
xebres ,da nosa Terra.
de Galícia son todos en ql;le os
O "Día de Galicia" son todos.
seus escritores e artistas. entran
~ada vez mai-s dentro ·d.e si .mesPol-o menos ternos que o procurar así. Día de Galicia foi o día mos ~ sacan do mais 1ntimo sua
alma todo o que· a sua alma ten
que saleu de alma galega e meide lexend.ario, de leenqa ·e de
ga -do noso Asorey "O Tesoumisterio, que son as fontes saro", e a "N aiciña", e "Picariña".
gradas do rexurdimento d'un
O Día de Galiciá. son todos os
pobo. Os seus pintores, os seus
días en que se fái obra galega,
escultores, ós seus escritores, os
en calquera das suas moitas maseus poetas, verbos todos o do
nifestacións. O Día de Galicia
foi, e foi e notabre, o día que a
seu ser e da groria sua son os
Irmandade da Cruña puxo escoque teñen mais obriga de face:r:..

Alfonso R.

de cada día o Día de Galicia.
Des.pois que .teñamos feito, cada
un no seu posible, que non pase
un día sin que en algunha cousa
se poida chamar o Día de Galicia, poñendo ao servicio d' ela to. da a nasa voluntade de a engrandecer e conquerir para o seu nome todol-os respetos e todal-as
consideracións, virá o Grande
Día de Galicia, que moitos xa
sentimos latexar no fondo do noso. corazón, e estamos dispostos a
facer os maiores sacrificios porque sexa pronto.•

(1924)

Castelao

ALBA DE GRORIA

derradeiras verbas ditas en púbrico, qui
-no acto, ao que nos ·referimos foron
pronunciadas diante d-unha moitedume

Roberto Blanco Torres
(1923)

~esa

o Centr,
Teatro Arge
-esta capital co gallo do
Día de Galiza. de 1948. Iste discurso, un
dos máis be/idos dos moitos que
pronuncióu n-este país o' inmorrente
Casteúto, foi dest., endemal o derradeiro
dito,polos seus beizos. A Galiza., pois, no

ODía de Galicia
Me piden unhas liñas para publicar en "A Nosa Terra", adicadas
ao Día de Galicia. Moi ben Pero
¿qué pode un decir hoxe do que
poida e deva ser o Día de Galicia? As circunstancias non favo -

.•·

· Xosé Lesta Meis

Casteúto a saudade dos
emigrados poi-a terra lonxana,
endexamáis esquecida, senón
qué dá forma a tmha grande imaxe dunha Santa Compaña composta
por Galegos inn:orta_es: ;antos,
guerreiros, estadistas, nomes
de-cencia e de letras que
abraia o espectral
mist~rio da ialma dos
galegos, pra rematar
coa mais be/ida e·xusta
evocazón do pobo
inmorrente da Galiza..

(Bos Aires. 25 de xullo de 1948)
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Hoxe

A nosa non . pode estar exenta
q'estas altas e baixas que constituien ao meu xuicio o mais grande e alentador atra!tivo. ·

Certamente que ten de ser de fonda tristura para nós, os que rendimos veneración cotidián ao culto
da Terra; que chegue o día de hoxe, o noso día maior, e non poidamos adicarlle todo o noso entusiasmo nen expoñer pubricamente
.o nos pensamento cristaiño.

¡Que grandeza e maxestade encerra
este cotinuo sobresalto e inquedanza! E de cote a espranza e a fé coa
convicción da grandeza do nos.o
pensamento, a n:~bular no noso corazón acugulado de patriotismo. •

'

.--- Víctor Casas
(1925)

o

.

Hoxe que debera ser un día de ledicia, 9-e festa grande, non podemos manifestal-o exteriormente.

Mais quizais que sexa un ben o
que agora, circunstancialmente,
nos sucede. Ollando a imposibilidade a que nos vemos sometidos
afirmaránse mais en nós as nosas
creencias e o noso credo patriótico
toma caraiteres xigantescos no
fondo das nosas concencias, ucha
santa que ninguén pode violar.
No noso corazón rebule a ledicia
da festa de hoxe mixturada con
unha enorme e cega espranza no
mañán. Na face maniféstase a ca- rraxe, a xenreira do escravo que
sabe o é inxustamente.
E ningunha opresión duróu eternamente. Todal-as ideas grandes pasa- . ·
ron tamén por grandes vicisitudes e
foron oux:eto de persecucións e ma:
los tratos. Mais ílº fin impuxéronse
e trunfáron como sempre trunfan e
impóñense as boas e X:ustas causas. ·

Aresposta de Antigona
Antigona, na traxedia de Sófocles,
céiballe estas verbas o tirano Creón;
-¿Qué me importa a tua lei escrita,
se non logras escribila no meu corazón? Poderos asoballanne, poderás
matarme, pro a miña lei, a miña
propia 1ei, a do amor o meu irmán
Polícine, berrará semre contra de ti
para erguel-a
conducta.

mma

ponderá sempre as eternas chamadas da familia e da terra nai. É o aeroplano --o mais pasmoso d' este
momento universal- que voa sobre do Atlántico en curtas horas e
que parés talmente axeitado para
salval-as fronteiras e con todo xa
vedes coma no peito de cada aviador trunfal hai un latexo de orgullo
acorde cos latexos de cantos son
seus compatrianos. Como na terra,
no mar, baixo do mar e no ar, onde
queira, cada un sintindo o seu país.

·na Cataluña se terá tanto mais amor
para Galiza canto mais se galeguice. Nas outras terras, onde, sin galeguizamos xa nos aldraxaron e aldraxan, o dia que vesen cercano o
momento d ' una fonda enxebrización, odiarfannos tan fortemente
como hoxe nos desprecian.
Eu fago esta sinxela meditación
en siñal de ofrenda ao Día de Galiza, salvando o confusionismo xa
vello entr' o que significa para nós
os galegos puros Sant-Iago, como
causa xermoladora d 'unha cultura
da nosa Terra, e o que sinifica para outros o santo matamouros
d 'espada escintilante.•

Pois como Antigona ternos de lles
dicire nós os que, con xeito de tiráns, pretedan afogal-a espiritualidade enxebre da nosa terra. Como
Ternos, pois, o deber de lles dicir a
Antigona para o seu irman Polícine,
nós par'a Galiza. A Galiza por iba cantos Creons de mais ou menos
do todo. A misma lei do sangue, a . non saian ó camiño, verbas somellantes as que Antigona ceiboulle o
misma lei da Raza Porque inda que
Creón verdadeiro. Fan falla galegos
fuxan séculos e a civilización chedinos, galegos solo galegos, que
gue ós ma9res estreQlos de cosmopolitismo o corazón do hom~ res- · pe~n. tras sentilo, que unicamente

A. Villar Ponte
(1927)
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sempreos
verdadeiros
protagonistas
daxomada
cun traballo
de
propaganda e
concienciación
quecomeza
várias
semanas

antes
dadia 25.
·Cabeza
da mobilización
convocada polo
BN·PG en 1978.
O número de
manifestantes superara
ao da convocatória
oficial celebrada
no Obradoiro.
De direita a esquerda,
Francisco Rodrigue:i,
Margarita ledo,
lois Rios, Pedro Luaces,
Bautista Álvare:i,
lois Diégue:i e Manuela
Fragu.e la. ~ -

Ocregoe

histariador,
Francisco
Carballo
dirixese aos
manifestanles
convocados
pola coalkión
Bloque-PSG
na Praza de
Gali:ia:
Era.o ano
~198-

1

cointento
de golpe de
Estado ainda
quente.
A policia
impedirao
poso ·ao casco
antigo.

O 25 de Xúllo é k.mén
un dia de solidariedade
internacionalista.
En 1979, esta era a
pancarfe! portada pqr
i:épresentantes de
distintas organi:iacións
de toda o mundo, entre
· elas a Frente
Sandisnista, que viña de
entrar trunfal en
Managua aquel mesmo
ano. No centro son
visíbeis os bascos
· Telesforo Monzón, que
fara deputa~o na
República ·e o dirixente
de HB Santiago Brouard,
asasinado en 1984.
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O Diada
Pátria de
1984 foi o de
homenaxea
Castelao,
como se pode
ver neste
xigantesco
mural
instalado na
Quintana, e
ante o
que cada
manifestante
depositou un
ca rabel
vermello.

Un ha
manifestante
agarda, na
Alameda cun
carta~ de
Castelao,
a saída da
manifestación.

Aos actos convocados polo PG nos
primeiros 25 de Xullo da transición
asistiron representantes doutras
nacionalidades históricas. Na fotografia,
torta de celebración ante a mesa
presidencial dun acto no que están
presentes Juan J. Pujana, o secretário
xeral do PG e o catalán Maciá Alavedra.

Un xoven
Camilo Nogueira axuda
a levar unha pancarta
de Esquerda Galega.

A Frente Popular Galega
reivindicou durante
vários anos a liberdade
dos presos do EGPGC.
Na imaxe,
queima dunha
bandeira española
na Praza do Toral.

A partir de 1980, e durante vários anos, a
policia impediu a entrada no casco vello.
Os nacionalistas mantivéronse finnes
na defensa do seu direito a cerrar o mitin
na Quintana até que o conseguiron de
novo no ano 1984. Na imaxe,
Francisco Rodriguez dialoga
·
cun policia á entrada das Orfos.

En 1983
os manifestantes
permaneceron durante
cinco horas
na Praza de Gali:za
agardando para que os
deixasen entran
no casco antigo.
A policía cargou
en duas ocasións
producindo SO feridos.
No centro da imaxe,
no chan; Elvira Souto e
Ramón L Suevos.

.•
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O lema ele "Proxecto Comun"
naceu nesta convocatória de 1988,
retomando a orientación aprobada
o ano anterior polo BNG
na Asemblea do Carballiño.

Dous
antigos
exiliados,
Elbtio
Rodríguez e,
oxa
falecido,
Arturo

Cuadrado,
portan unha
pancarta
nun ainda
recente
25 de Xullo.

Pancarta irónica sobre
o Xacobeo de 1993.

A Pra:za
da Quintana
ateigada
polos
participantes
na
convocatória
nacionalista.
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Lembrando os precursores

.
...:
Risco
dicia que a
Murguia
(á direita, na
fotografia),
habia
que citalo
"namentras

se fale
deGaliza".

Por esto todo, o moderno nacionalismo galego, deriva mais de
Faraldo que de Brañas.

Iles fixeron antes que nós o camiño cheo d'espiñas que nós levamos: que xa sabemos que non hai
mais qu'aldraxes e caloñas pros
que consagran a sua vida ó servizo
da Terra Galega. Pol-o qu'iles sofiriron antes que nós, debémoslles,
coma galegos e coma discípulos,
esta lembranza no día de hoxe.
Non é para <lito coma puxeron ó
probe Brañas, poño por caso, os
eternos imbéciles y-escuras ...
Estiven lendo istes días o libro
Brañas, tan ardente, tan aceso de
sentimento, tan asinado e prudente
na doutriña. Todos falan de El Re~
gionalismo de Brañas coma de
cousa sabida, de tan sabida, esquecida; ninguén ll'adicou ainda o
estudo que merez.

Posto en comparanza cos estreve.• mentas de Antolín Faraldo, o re: xionalismo de Brañas ven ser unha recuada. Do romantismo esencialmente literario, todo pulo e ardicía, vimos ó romantismo repousado e sabio da escola histórica,
qu-anuncia xa o positivismo no
: qu 'is te ten de verdadeiramente
: centífeco, de verdadeiramente positivo. Savigny anuncia a Taine;
Brañas anuncia Solidaridad gallega e as Asambreias de Monforte.
Mais nidio, mais craro o galeguismo en Faraldo, -a pesares da sua
vaguedade; mais confuso en Brañas, a pesares do seu sistema.
Faraldo, expatriado 6 fin en corpo
e alma, despois do tráxico desengano do 46, indo prostituir o seu romantismo nas promiscuidades -do
Meodía, meridionalizado, esgotado
en frivolidades, foi emporiso, o
principio, o vidente e o profeta, foi
o definidor da Grande Obra. Aqu.il
era o Faraldo verdadeiro, non a

N'<
brai
siós
cas•
San
fai J
vad
múi
os 1

das coleitividades naturás, que
precisamente tratábase de salvar.
E craro, antr' o centralismo e o federalismo, Brañas quédase a mitá
do carniño, en contradición moitas veces coa sua propia doutriña.

Del?emos n-este Día unha lembranza os Precursores, os que primeiro
que nós souperon evocar n<;> cristal
da espranza o verdadeiro Día de
Galiza, aquil gran día en qu'ollemos realizado esencialmente o ideal do noso rexurdimento.

pantasma esmorecida que s'arredou de nós, o desenganadd AbenAmar das perdidas ilusiós.
Brañas soupo ser fiel ata a morte.
A luz viva do xenio que foi lóstrego en Fai-aldo -anque lóstrego
que chegou o fondo da y-alma
dos bós e xenerosos, e alí ficou
alumeando pará sempre o idealamóstrase en Brañas atrás dos vidros entrubiados por un respeito
un pouco de mais polas comenen- _
·cias. Mais alí está acesa, e ás veces quer crebal-os vidros que nona deixan pasar pura:
Hai, efeitivamente en Brañas, unha loita interior ben erara: il quere
pór prudentes lindeiros a súa arela
galeguista; mail-o seu sentimento,
a sua concencia interior, quer
romper os valados e su_rtir para
fora, en precura do fito verdadeiramente presentido. Ban s'olla isto nas voltas qu'il dá para non
chegar ó federalismo; mais conforme un vai leendo, millor se vai
un convencendo de que o que
Brañas quer para Galiza, somentes se pod'abranguer -unha costitución federal, da Hespaña. O que
pasaba d'aquela, era que o caraute
de radicalismo repubricano do federalismo hespañol, lle non aprac ía a Brañas, que militaba no
campo d'1; dereita, e por outra banda, aquil fyderalismo consagraba
o principio individualista, que
Brañas consideraba disolvente

En troques, hoxe, en doutriña política, resulta Brañas moito mais
moderno que Faraldo, que Murguía, que Vicetto, que todol-os
galeguistas do século XIX , un
percursor de moitos antiparlamentarios do noso tempo. Posto a
carón de Duguit, de Sorel, de Sardinha, de Maurras, dos mesmos
comunistas, non semella Brañas
tan anacrónico como somellaría o
propio Pi y Margall, de quen proceden, eiquí mesmo, moitos dos
nosos nacionalistas da esquerda.
Non foi moita a influencia de
Brañas en Galiza.A imaxinación
romántica de Vicetto, ceibada
poi-a historia adiante dando trompicós, erguéndose as veces en adiviñaciós prodixiosas, fixo mais
efeuto en nós, que non a cencia
prudente do profesor compostelao. É que Vicetto era un valente:
non tiña medo as consecuencias
dos principios que asentaba.
Un pouco mais contido, mais prudente era Murguia. E non hai
comparanza antr ~a infruencia de
Murguía e a de Brañas no púbrico
galego. Quén cita a Brañas xa? E
a Murguia terémolo que citar un
día e outro día, namentras se fale
de Galiza. Inda non quita que teñamos que citar ainda a Brañas;
mais ten que ser para desenrolar.
Para levar adiante a sua doutriña.

val~

A voz da moza

galeguista
Antre os cen mil rumores que enchen a nosa Patria o Día de Galiza,
escoitade a débil voz d'unha muller.

Ufll

Os
sua
cio
,esq
mel
enx

len

E unha voz probe, sen música, e
unha voz escura que chega a vós
pra contarvol 'os sentimentos
d'unha muller, que no día 25 de
Santiago, ponse a meditar <liante
d'unha estampa do apostóle, marmullando as estrofas d'unha santa:

se 1
rica
terr
ex:
rap:
e sl
sua
sua

Probe Galiza, non debes
chamarte nunca española ...

No1

A voz é tan probe, tan escura, que
non sae en de antre as paredes do
meu peito. Enchese a i' alma, e tatexan os beizos.
Tremando de ledicia , a pruma,
emocioada, non acerta a esquirbir
coma algunha.
Son moitas a ideias. Cada ideia
unha emozón. Cada emozón unha
bágoa silandeira que escorrega·
inundando a cuartela branca.

E tivo que calar, Brañas agarda na
tumba a qu'alguén diga o qu'il
non s'estreveu a dicir, mais qu'íl
sintía ben fondamente ...

Soio queda un espazo, moi pequeniño; sen mollar. O demáis xa e tá cheo dos máis ademirable e
bélidos pensamentos, traducido
en bágoas, .en aquel regueiriño
sen mollar, escribo oiamente un
epílogo, non sentimental, e unha
firma, descoñecida.

Agarda coma nós o Día de Galiza! •

¡Viva Galiza Ceibe! +

Vicente Risco
(1925)
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Desde a aldeia
N'aldeia -Véxome <liante d'un
branco papel para recoller impre-.
siós sob-o día de Galicia- Preto da
casa estralan os foguetes da festa de '
San Bieito -Unha múseca o lonxe
fai n-o lugar as visitas da mañan levada pol-o maordomo da festa -A
múseca toca la java, e-a marcha dos exploradores, misturadas con
valses que deitan un uniforme kakiCon eles ven~algún mozo, de mans
escravas, pajill, camisa de sport: eun ramiño d-alb$aca n-o ollal. ··
Os vellos castiñeiros abanean a
sua sombra agarimosa -Un petrucio párase a encender o pito e-o
,esqueiro- As campás tanxen a sua
melodía eterna- Un labrego,
enxebre ainda, ven tristeiro a
lerme unha carta do filio que
se fai no inverno pr-a América - O rapaz lémbranse da
terra das festa , dos traballos
e xa manda algús cactos - O
rapaz pensa n-a volta a terra
e sin decatarse traballa n-a
sua liberación e n-a liberación da
sua casa.
Non vou falar da emigración'. Da-

bondo se falou dela e moitos fumos
os que contra ela ternos <lito cousas
mais ou menos fortes - Mais eu
penso hoxe qu-os nosos emigmates
non fuxen da terra, sinon que van a
conquerir a sua terra. Levan n:o
corazón qu-o camnpo de loita non
está eiquí, y-é como si pensarabn
que somentes se pode conquerir e
liberar a patrea, e-o mais fondo dos
amores, e c-unha grande forteza
económica -1-é certo que lonxe a
saúdade queima o curazón facendo
erguerse baril o amor a patrea, e dun xeito ou d-outro as posibilidás
económicas mais dinas e xenerosas, que van refacendo Galicia son
as dos nosos emigrantes.

O Día de Galicia, debe ser o da
mais estreita xuntanza antr'os nosos irmans qu-alo lonxe traballan
pola súa libertade, comenzo da li-

bertade da terra e-os que eiquí seguimos e-os ollos o camiño do
ideal que sempre vai diante dos
nosos pasos maionos e do noso
cativo esforzo. Qu-o noso esprito
leve refrexos d-ese ideal ós hirmans que sin decatarse van abrindo os regos en que ha xermolar a
semente - E d-unha vez decatémonos de que a nosa obra precisa
d-un fundamento económico que
sin él non hai liberación, e n-eso
si que poden nos servir de bó
exemplo os nosos emigrantes que
para facere homes libres comenzan por conquerir a sua part_e de
tesouro -E o día de Galicia ben
podía acoller esa finalidade ...
Tocan pra misa - VoumeHai que votar un parrafeo no adro - E non está de mais
recoller un pouco do qu-ainda hai de virxinal n-o alentar
da Terra e dos homes - Festas d-aldea, segaS, mallas
¡que lonxe da comedia que
dende eiquí leo n-os periódicos!+

Antonio Losada Diégue:z
(1925)

Os tres momentos da nosa estrela
Tempos moi lonxanos. Mágoa e

dor. A Iberia enteira acorada, xemendo baixo a dura pouta das barreantes lexións de verdugos saí·das de Roma, non ollaba sinón
brétemas escuras, somos pretas,
núvens mestas trais da~ que soio
se podrán adiviñar mais mouros e
fondos males.
E n-isto un macio craror que creaba a choida e curidade. O probe e
humilde pescador de almas que
chega e tripa co seu pé o chan patrio. Verbas de vida, verbas renovadora que andan a s'espallaren.
O eco d'unha alvadora doctrina
que resoa até nos mais gardados
rencunchos da terra ibérica. E co
asemente da Boa Nova que prende
nas almas, os tempos de libeiración e de plenitude que xa xurden.

No alto da celeste vouta, até estonces pechada e sen estrelas, unha estreliña anda a saíre. E xa se
amostra. E xa escintelea. As somas son rachadas e as brétemas
s 'esmorecen. O ceio limpo, inmaculado, amostra o latexo diviño da
estreliña miragrosa. O ceio limpo
cingue a diadema xurdia que se
chama o camiño de Sant-Yago. E
a estreliña do apóstol é dende estonces o ollo axexante que terma
do noso ben e da nosa seguranza.
Tempos do medievo fortes e rexos
tempos de loitas e creaciós singulares. Tempos de dualidades agresivas nos que decote andan a s'enfrentaren termos i-escolas, características e conceptos, ideoloxías e
culturas. O vello Oucidente adonado da hexemonía da intelixenza

dende tempos antergos, olla con
medo como ista hexemonía está a
punto de se desprazare car' ao Ourente. E os países oucidentaes acorados pol-a ameaza treman e se resiñen ao que parece inevitabel.
·Mais eis que na alongación derradeira da Europa oucidental, alá
onde es.c omeza o misterio de unha augas descoñecidas e ateigadas
de perigos, un cadaleito humilde,
un probe cadaleito acaba de sere
achado. E a terra onde as sagras
cinzas se atoparon sorrí, coa sorrisa da primaveira, a perpectiva
trunfal que se lle amostra. E a terra en que frolesce o miragre, nova Xerusalén, é xurdio faro por
cuios e ronseles d eluz camiñan
atraguidos milleiros de pelengrinos de toda a humanidade.

O camiño estelar do Sant-Yago
brila con forza abafadora e iresistibel. A est:feliña do Apóstol, a lateraxe con -engado volta a realizare o
miragro salvador para Galiza _e para o Oucidente. E o luceiro xacóbeo, a nosa santa estrela sigue lendo o olio paternal que axexcapol- -·
o ben dos seus achegados.
Dimpois de milleiros de troques e de
xeiras moi diversas, novamente voltan os tempos mouros. As disgrazas
s 'embarcan a eito en col da terra. O
retomo aos arripiadores momentos
dos vellos tempos, que ainda hoxe
se lembran con medo, n-ocasións
parce que se acaroa as carreiras.
Mais, porén, os que vivimol-os
días que andan · a pasaren non
sentimos xa o medo que os nosos
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devanceiros sentiron. Hai siñaes
no hourizonte que nos fan ser optimistas.
Os felices e prometedores augurios
dos precursores inequescentes e
venerábeis latexan decotío no am• bente o ateigando de ledas agardanzas. Hoxe asemade, son connosco aqueles dous factores -a fe e
a vontade- que, ao decire de Emers on, son indispensábeis para o
trunfo. E, por outra parte, no ceio
galego se esmorecen as somas e
pasesiño van xurdindo os pequenos luceiros que, ao se aumentares, terán 4e fren formando o novo
e difinitivo camiño de Sant-Yago.
A estrela xacóbea, a nosa estrela Hai siñaes
salvadora que n-ocasións diversas e · no houri:zonte
lonxanas tantas _vegadas luceu para que nos fan
nós, unha vegada mais voltará axi- ser optimistas.
ña a lucire. !-entonces, cando isto
suceda, cicais como n-outras xeiras
acoradoras e xa lonxanas poida se
realizare a profecia lat_exante no
verso do bardo esgrevo que di:
A luz vira para a caduca Iberia
Dos fillos de Breogán
!-entonces, n_os trocaremos o Santiago y cierra España! Dos fastos guerreiros de Castele pol-o Sant-Yago.
Santo pelengrino dos nosos degoiros, abre a Galiza ao mundo enteiro
para que sen deixare de sere moi de
nós sexa tamén de humanidade!... •
R. Vilar Ponte
{1926)

Tempos de sementeira
Irmáns: son tempos de SeJ.11entei·
ra. Somentes colleitarán .con ledícia os que sementaron con bágoas, dí o Salmista. E con bágoas da i-alma \ 1 imos somentando
nós. Non é <loado o n~so traballo; ·P:r,:o a fo que outra ~ez aval~- ·
ba montanas hoxe serve aínda
pra que p0idamo~ iré trocando
istos pene~os en terreos fertis.
Porque ternos· fe segu(mol-o bo
cai;niño; ~ -decatámonos de que~
cám~ñamos, p~l-os oubeos dos .
cáns que s~eséoitan a cotfo.:

nos do poema de_Curros, sempre
ha de ser invernó. Baixo xeadas,
ariscos, ventos, sarabias e folerpas-!eremos·que faguer a labou-:
ra da terra e a sementeira contiJ:?.Ua. Ü VFall·, O CUbizado vran no
que a seitura e a colleita poidan
comenzárense, ¡que poucos dos
nosos tillos han lograr velo!

· Puido decil-o Bardo que os tempos xa son chegado~. Pra os bardos, coma pra os deuses, o tempo non -se conta por anos. Un
-.
ano pra eles é _como pra nós un
Emporisq, non aniñemos· no es--. día, e como er.a pra os criadores
pírito __deni~siada~ il~sións; )nda · · da Biblia un par de séculus e
de ma}:-s fe que os i'sraelitas pra . "semana" do Génesis. mas pra
ªtravesa'ren o -de'serto, percisa.- os que vfvi~os nos trafeg~s do
mos· rrós á.a lóita aceda pol-a ga- , cotianism·o, pra os que somos fileguización ·da Terra. Somos sa- llos da realidade; pra os que tecerdotes d'un culto que require mos que tripar c'os nosos pés os
sacrificios doorosos. Saimos xa valos espuñentos do mes, o trída etapa das catatumbas; pro mestre e o semestre; facendo do
tardará d 'ahondo en che gal-o cabo d' ano un cumio ateador do
momento en que un n_ovo Cos- pretérito e o futuro; pra os que
tantino, dend'as outuras do Po- non recibimos de Deus as que
der, faiga suas as nosas arelas.
n_?s premitan elevamos n'un ouPra nós, pra -a xeneración dos to voo o perciso pra vel-o tempo
Continuadores, como pra os nesin contos nin si;:res, coma un
A

.

ceo ou mare sin principio nin
fin, pra nós non son chegadol-os .
tempos. Finaremos cubizándoos
e soñando -que o soño é a realidade do poeta e do místico- conque nosos fillos poderán fagueren sua afirmación do Bardo.
Irmáns: cada alma unha tecelana
de fe; e a fe de cada un a nodriza
d'un povo azo pra o novo esforzo
de laboura de un sulco mais na terra de todos, onde a semente poida frolecer vizosa, a hora eguinte
do trunfo chámase melanconía.
Ista melanconía non erá pra nós.
Pra nós será somentes a frebe do
traballo. A sementeira con bágoas; o sacrificio puro. O culto acedo de sacerdotes que non vi ven ao
pé do altar. Novos Paulos que ouviron a voz da revelación, nos cami ños de Sant-Yago. A raza é
eterna· e no futuro d'ela atoparemos o ~araíso onde vi va a lembranza donoso esforzo, como en
nós a lembranza dos que foron. •

A. Villar Ponte
(1926)

MULLERES
ANOSATERRA
~~~~~~~~~~~

"... Nunca María vai tan a contracorrente, como nos últimos anos da súa vida, no teatro e na rúa. A súa non foi
unha carreira cara un estrdato definido pola popularidade, o diñeiro e a boa vida. Se, aos setenta anos, o que se
espera dunha dama da escena son dez minutos de gloria nun papel secundario dunha peza de autor resoado e con
estrea na capital, María é c?mo un salmón que escala a corrente do río ... "

Maria Casares,
de Arantxa Estévez

1ºde Maio de 1936. Última manifestación 'o breira en liberdade. A artista galega Maruxa Mallo pinta
Sorpresa do trigo, o cadro no que da man nacen as espigas. Ao pouco viaxará canda ela no seu fardel de fuxida.
A súa é unha vida intensa, fascinante e tráxica tarnén. Rebelde e inconformista. Lacerada pola travesía dun exilio
que abre fendas na súa biografia. A dunha muller combativa. .. e tan maquillada.

Maruxa Mallé>,
de Carme-Vidal

UNHA COLECCIÓN QUE DESCUBRE MULLERES
_....__ ;.:

....
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e do deber heroico de traballar
por ela.

Pasado e porvir

¿ Qu: foi Galicia pr' o mundo?
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Ténse dito con certeza figuranza de razón qu'a laboura enérxica da inteleutoalidade galega
adicada con novas forzas a esculca do noso pasado histórico,
ten moito de liquidación d'herencia e resiste un sentido un
pouco tristeiro como s' a forza
do pasado morrera, e soilo ficáramos vivos unha grea de dilixentes costroitores de mausoleus. Figuranza valeira de razón. Ahonda considerar un pouco como traballan os arqueólogos, os folkloristas, investigadores de. toda crás pra decatarse
d'un feito consoador. Traballan
con todo esprito non desenterrando cousas mortas por lediza
arqueolóxica sinón apalpando
nos testemoños do pasado ista
inmorredoira forza vidal da Galiza que por baixo das aparencias transitorias decorre dend'as
fontes dos oríxenes e chega a
cada nova alborada con toda
ceibe frescura dos primeiros días. Cada esculca histórica ven
carregada de froitos d' espranza '
ou de esprencias que aconsellan
a realidade presente. Está non
d'un pais vivo, preciso, e deterpouco desacreditado o papel
miñado tén que servir d'ensimoralizador e didascálico da
ñanza, xa que na sua única parhistoria, mais somentes na conticolaridade son os mesmos os
factores que traballan axudando
sideración total da Historea humán ou da hestorea d'un estado
ou escurecendo sobre da sua
yalma vidal. O que se fai na noimperialista o xeito do smais de
Europa. En troques a hestoria
sa Galiza n' iste terreo tén o va-

Cada esculca
histórica
ven c.a rregada
de froitos
d'espranza

Nos primeiros tempos unha Terra
lónxana e nutricia de raza forte, ·
un país d'orixes 6 que os romanos
temían sentíndoo a grande enerxía
vidal que pechaba.
Pr'a Eirexa aínda conquerida tamén moi misteriosa nai de Prisciliano terra cuio culto antergo compría tratar mais poi-a simpatía que
pol-a persecución.
Pr' a primeira Edade Media un
confín e tranquío, un horto frolecentes da cultura e da santidade monástica com' outra Irlanda apegada a España quei_.
mada pol-o aire africano da invasión.

1

I

lor da memoria pr' o indivíduo.
Un continente non tén memoria;
un pobo detremiñado si e compre· que a teña esperta e fina
pois 6 fin é o mesmo no decorrer dos tempos. E tod'a verdadeira labor n •is te sentido un
medrar do sentimento da Pátria

Nos principios do século XX, que agota está a morrer, os nasos
devanceiros das lrmandades da Pala estatuíron tal día como hoxe como
Día da Patria Galega. Movíaos o impulso nacente do naci? nalismo c¡ue.;.; ·
en Galic~ sempre foi unido a democtaci~ a progresismot a 'laiciSm.o, ~ , ·
igualdade, a solidaridade entre os xéneros, a propiedade coniunal ,S. .5 ..;,
reparto social das riquezas, a fut:ernidade, a liberdade, a ínternacionahfilii~ "· .
a cooperativismo, a humanismo, en sum'1. E así sigue a ser. ,
"
..

Dend'o tayolar do 800 o- chán
consagrad<;> poi-o Apostol, un
dos poucos eixes do neboento
vivir do mundo, unha confianza
e un ambente lusral onde na graza da orballeira se curvaba o arco, románico e voaban como paxaros na frouma as verbas das.
língoas novas.
No século XV un niño de esgrevios fidalgos dinos cada un de
rexir imperios, de enérxicos municipios burgueses e un pobo
que e' os Irmandiños mostraba
poderse erguer e seguir unha
bandeira redendora.

..
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rica de froitos da te~a e dé froitos do sañgue que naqa pedía e
daba todo ad majorém Gioriam
-da Monarquía de Dereito Divino.
Algús estimaban o verdor dos .
nosos lameiros e estranábanse da·
forte testa de Sarmento e do fino
esprito de Feixóo.
No dezanove ollaban con sorpresa, iroriía e medo un anovamento
considerado absurdo e neutralizado pol-a grea de abogados-politicos de esprito de mürdomos.
No vinte un país de turismo, unha
economía sán e outra cousa que
por rutina e priguiza mental non
s' astreven a valorizar.

Hoxe o día de Sant-Iago, o rayolante Día de Galiza cheo de sol
madurador das colleitas, de can-:
tar de bateladas i-estrondar d
efoliós, a memoria do que foi
• Galiza .imponse eisixindo: que a
opinión do mundo sobre Galiza
seña por ela imposta. Todos sabemos o camiño. Todos sabemos
as sombras enganosas que nos
empriguizan pra seguilo. Xa
n 'hai dúbida no método nin no
fito desexado. Que cada Día de
galiza sirva pra costatar un
adianto, un progreso mais car'a
Terra Ideal que todol'os bós galegos levamos dibuxada' no cerne
do ,curazón. •
R. Otero Pedrayo
(1929)

desconso_lo, e tedes 6 bandllo
cheo de pan gañado coa vosa pas i vidade brenemiga de todo
adianto e hastra de todo nobre temosa recoñecimento: ¡Qué a
maldizón de Deus da Xustiza
caia sobor de vos·!

Doentes de esprito, empechados
en vellos prexuicios, homes inai. tuaes que non lendes a lanzía de
ollar sereamente o lumioso porvir
da Terra, como tremendo que a
realidá poida mais que a vosa preguiza de ben faJar, últimos persoeiros do noxento queixume incivil
e quedo: ¡Maldizoados xexades!

Medoñentos,. e escuros homes que
tremades como os nenos ante a
coco ao ouvir somentes verbas
arelantes de sagras rebeldías ideolóxicas, e quentes berros saídos

Homes que tedes cheo.o corazón
d-unha friaxe de cadavre, e tedes
che.a a boca de verbas de imbécil

-de peitos mozos lediciosos e op- ·
timistas como a mozedades mesma: que para sempre vivades tremendo vos trague, a Terra como
cansada dos aldraxes que lle facedes!
Na diada de Galiza salvarvos do
desprezo e ollar nobremente -tedes
isa obriga- a estrela da Redenzón. •
Ramón Martinez López
(1926)

No Día Grande
Si todol-os galegos quixeran decatarse da situación angustiosa
en que se atopa Galicia, hoxe, no
Día grande como un soio home
xurarian loitar por ela con todalas forzas deica rachar esa cadeas, e que d-esa loita xurda unha
Galicia libre de aldraxes e da cal
serán respetados todol-os seus
direitos.

Vintecinco de Xulio, Día de SantIago, día de recordos grandes para
a nosa Terra. Hoxe toda Galicia
ferve de xúbilo ante a fermosa
Festa do Santo Patrón, en todol-os
peitos resoa a ledicia das meigas e
doces cantigas do noso país, a natureza vístese coas millores galas
para festexar o Día Grande, nos
beizos dos bós galegos bailan, ó
sentir a dozura da nosa gaita, as
surrisas máis feiticeiras.
N-este día todos nós debemos botar unha ollada ás nosas conciencias e ver si como galegos coa
obriga que ternos pra unha_nai tan
garimosa doce, somo é Galicia.
Eu coido que ternos moito que

chorar ao ver como deixamos que
os enemigos d-ela, entre eles moitos fillos, a aldraxen, a pisoteen e
vaian apretando cada vez máis ao
redor da súa gorxa as cadeas con
que aqueren afogar.

Deus queira que chegue pronto o
Día Grande, otro Vintecinco de
Xulio en que todos en pé poidamos cantar co poeta:
A Nosa Terra é Nosa.
¡Viva Galicia Ceibe! •
Mercedes do Campo
(1935)
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Unha crónica visual do mundo do traballo na Caliza contemporánea coa que se restauran_as angurias,
os labores e o protagonismo dos homes e mulleres que, en epopeia colectiva, estabeleceron o roteiro para a construción do país.
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ninguén terá forza d' abondo para
nos obligares a desandar.

Azos e Adiante lrmáns...!

A nao do futuro galego en que nos
embarcou o noso amor á Terra,
empulafa pol-o noso fervor patriótico e pol-a nosa firme decisión,
chegará felizmente, pese a todalas treboadas. Chegará, por que rema n-ela a nosa espranza, inflan
as súas velas os nosos azos redob1ádos a cada dificultade, e vai de
timonel a nos afé conscente do seu
deber.

Irnos a celebrar un novo Día de
Galicia. U nha nova Festa da nosa Terra ... que non pode ser este
ano de xúbilo e de ledicia porque enriba da nosa Pátri a siguen
batendo como endexamais a incomprensión, o Aldraxe, a preterición, a desigualdade , a inxusticia ...
Recibo o encárrego de e cribir
una liña cando me dispoño a
sair para Galicia. Quero estar aló
o 25 de xulio. E e día atraime con
forza irresistibel. Sería para rnin
grande mágoa non poder cumplir
a promesa que hai rnun ano fixernos de nos xuntar n-esta data na
Praza da Qu intana para un novo
Mitin das Arengas.
Sentin, irm áns, máis d esexo s
que nunca de pronuncial-a miña.
Quero qu e todos escoitedes as
rniñas verbas ateigadas de espranza. Quero que seipades todos que no desterro a que os no-

· Que todol-os bós galegos fagamos
n-esta data promesa de o cumplir
sen desmaios. Que esta data da
nosa Festa Grande, sexa aproveitada para anovar o noso sagro
compromiSo coa Terra. Que a súa
Causa acade n-estes intres de anguria novos i-esforzados valedores ...

moitas dificultades que vencer:
hai moitos rodeos que dar; haberá
que bolinear moitas vegadas.
Mais, que ninguén perda a súa fe,
que ninguén abandone a espranza
de chegar a termo. As voltas do
camiño poden semellar retrocesos, máis son pasos adiante que

sos nem igo s no s condenaron
medrou a miña fé. A miña arenga sera eso: verbas de fé i-espranza no futuro da Galicia, verbas de fé i.-espranza no Trunfo
da nosa Causa.
No camiño que nos trazamos hai

¡E todos a traballar con redo- .
blados azos Que ninguén poderá
disputarnos o trunfo e noso e ·da
Terra será o Futuro.•

· ·Alexandro Bóveda
(1935)

•

ACTOS CIENTIFICOS DA UNIVERSIDADE DE VIGO
FARMACOLOXIA DE PLANTAS MEDICINAIS
(Vigo, 22-30 xullo)
Coordinador: Ángel Rodríguez de Lera. Facultarle de Ciencias.

· vembro) .
: Josefina Pato Lorenzo. Escola de E.X.B. de Ourense.
XURISPRUDENCIA DO T.S.X.G.

(Baiona, 6-8 setembro)
Coordinador: Femando· Pérez González. Escola de Telecomunicacións:

bro).
e Cabeza Pereiro.

IV CONFERENCE ON ELECTROMAGNETIC &

!J

E HISTORIA AMERICANISTA

'k

veinbro)
los Sixirei Paredes. Facultarle de Humanidades.

LIGHT SCATTERING BY . i

PARTICLES

(Vigo, 20-21 setembro)
VII CONGRESO NAL. E IV LATINOAMERICANO DE ETOLOXIA

ACIORES SOCJAIS E FACIORES DE CAMBIO: Esí>ACIOS E PouncAS

So-

(Vigo, 6-11 novembro)
IV EDICION DAS XORNADAS SOBRE MOVEMENTOS SOCIAIS ALTERNA:

(Ourense - outono)
CONGRESO NAL. SOBRE PSICOLOXIA DA SAUDE

(Ourense, 23-27 novembro)
Coordinadora: María Lamelas Fernández. Facultarle de Humanidade.
VII CONGRESO DA HISTORIA DAS CIENCIAS E DAS TECNOLOXIAS

(Vigo, 20-23 novembro).
Coordinador: José A. Femández Álvarez. Facultarle de Ciencias.
CONGRÉSO CATEDRAIS NA IDADE MEDIA. HISTORIA E DOCUMENTACION

(Ourense - outono)
CONGRESO INTERNACIONAL DE ARTE RUPESTRE

(Vigo - outono)
Coordinador: Alberto Ruiz de Samaniego. Facultarle de de Belas Artes.

ovembro)
tonio'González Fernández. Facultarle de Humanidades.
INJERDISCIPLINARIEDADE NA CIENCIA

mbro)
ime F. Peón Fernández. Facultade de Ciencias.
O INTERNACIONAL DA ASOCIACION NACIONAL DE INVESTIGACION DA LIURA INFANTIL E XUVENIL

(Vigo, 1-2-3 decembro)
Coordinadora: Veijka Ruicka Keufil. Facultarle de Humanidades.
SEMINARIO NOVAS PERSPECTIVAS NA TRADUCCION AUDIOVISUAL

(Vigo, 16-17 decembro)
Coordinador: José Yuste Frías. Facultarle de Humanidades.
XORNADAS SOBRE PROBLEMAS SOCIAIS E INTERVENCION PSICOSOCIAL

(Ourense, 13-17 decembro)

XACOBE0'99
CONSELLERÍA DE CULTURA, TURISMO E COMUNICACIÓN SOCIAL
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TODOSSOMOSMARULANDA
MANuEL VEIGA

Frente a solidariedade que concitou en todas
partes e en moi poucos meses o subcomandan,
te Marcos, Pedro Antonio Marín, álias Ma,
nuel Marulanda Vélez, álias Tirofijo , o guerri,
lleiro máis antigo do mundo, resulta ser case
un descoñecido. Todos somos Marcos escreben
con seriegrafia nas chambras os mozos progre,
sistas de Europa e doutros lugares, pero case
nengun sabe quen é Marulanda e, se o sabe,
non se identifica con el.
N on é porque a sua guerra seña menor. As
FARC, que axudou a fundar en 1964, con,
tro lan militarmen te a metade do te rritório
dun país máis grande que o Estado español e
de aproximadamente igual número de habi,
tantes. Con Marulanda andan 15.000 homes
e mulleres negociando co presidente Pastra,
na, pero tamén decindo, como dixo· hai pou,
co dias un lider guerrilleiro: "Non nós dei,
xaremos matar". Non en balde teñen a me,
mória do M,19 que despois de negociar a en,
trega de armas e pasará vida civil sofriu a es,
cabechina de máis dun milleiro dos seus ca,
dros dirixentes.
Manuel Marulanda Vélez defínese como un
guerreiro e iso non está de moda. En 1949 ,
cando ainda tiña o nome de Pedro Antonio
Marin decidiu enguerrillarse con catorce dos
seus primos, nos arredores dun lugar de nome
italiano, Genova, e de máis antigo topónimo
latino: Caldas. Era unha guerrilla de liberais
que se enfrentaba á ditadura conservadora
que arrincaba as terras aos campesiños e ma,
taba aos facendistas liberais. Alguns <lestes
acabaron pactando co govemo e outros deci,
diron anos despois unirse aos campesiños co,
munistas. Un dos que tomaron a via de pro,
seguer a loita foi Marulanda.
A sua verdadeira vida guerrilleira comezou ao
Sul de T olima, fundando a chamada Repúbli,
ca lndependente da Marquetália que 16 mil
soldados aplastaron a sangue e lume en 1964.
Esa derrota foi tamén o parto das FARC.
Desde aquelas, Marulanda anda os camiños
do monte, esperando que os seus perseguido,
res lle permitan algun día ver o mar, que ain,
da nunca coñeceu. No entanto o governo
anunciou dúcia de vece a sua m rte. O diá,
ri Tiempo e crebia, por exemplo, o 27 de
Decembro de 1965, que o coronel Hemando
Currea Cubide , C m ndante da VI Brigada,
con ede en Neiva, ratificou n rolda de
prensa "que o mando coñecia o rumores so,
bre o dece o por feridas cau adas en combate
ao xefe bandoleiro". O coronel aseverou que
as sua forzas operan sobre unha rexión n a
que "é probábel que se descifre o mistério da
morte do perigoso an tisocia l".
O utras veces creron telo ametrallado desde
unha avión, outras máis confundiron o seu

cadaver co doutra persoa, moitas máis segui,
ron o ruido do seu ~achete abríndose paso
na montaña, pero nunca deron co dono do
ruido, aquel que sabia mellar que ninguén
disfarzarse de selva.
Na Marquetália, símbolo da subversión co,
munista nos tempos da guerra fria, Marulan,
da e a sua xente conseguiron fuxir. O xeneral
Matallana que os perseguía dixo despois que
Tirofijo era un grande estratega e que en Co,
lómbia estaban sucedendo causas na guerra
que non pasaran antes en nengunha parte. A
Marquetália era un te,
rritório aillado, de difí,
cil aceso, onde poucos
can s c on seguían facer
pe. A guerrilla construiu
várias trochas de saida,
ocu ltas á observación
aérea e protexidas con ·
disimuladas granadas de
fragmentación . O exéf,
cito descubriu unha de,
las pero nunca localizou
o centro da enredadeira.
Moitas das trochas eran
sumamen te antigas, fo,
ran usadas xa polos in,
díxenas paeces.
Algunhas das causas que
desd e aque la di Maru,
landa lembran aos nosos
labregos. N engun ruido
natural, de home ou ani,
mal pasa inadvertido Pª'
ra el; ao escoitalos co,
munícase co mundo que
o rodea, fais e participe
do seu en torno. No seu
caso é a obriga de home
perseguido, escoitar ou
imaxinar a respiración
de quen o axexa.

doutra xoga;emos o papel histórico que nos
corresponde,- ( ... )· toco unos buscar outro ca·- ''
mmo.
'

O liberal e comunista Marulanda· aprendeu as
ensinanzas ·do mestre Sun T zu, escritas en O
arte da guerra. Cando lle p~rguntan polo persa,
naxe que admira di: ''Non teño asi como un
personaxe 1 pero admiro moito a Fidel Castro,
polo proceso que deu en Cuba".
En tantos anos, Marulanda soñou moitas ve,
ces que ia rio abaixo nunha canoa, durante
moito tempo, e chegaba
ao mar e alí estaba a
agardalo u~ha muller
que o recebia e lle ofe,
recia de comer. Nunca
sentira tanta tranquili,
dade no espíritu. Am,
bos busc-a n logo a escu,
ridade. Marulanda saña
que ao dia seguinte vol,
ve tomar a canoa, sa,
bendo que no ventre da
muller quedan as pega,
das dun fillo que un dia
correrá en busca da
montaña.

Manuel Marulanda Vélez.

'O xeneral afirmou que
Tirofijo era un grande
estratega e que en
Colómbia estaban
sucedendo cousas na
guerra que non pasaran
antes en nengures"

O guerreiro explica co,
mo empezaron as
FARC, aquel 20 de Xu,
llo de 1964 desde as
montañas da Marq uetália, cando se organizou
o Programa Agrário
Guerrilleiro e tamén a
Conferéncia do Bloque
Sul, unindo todas as
guerrillas que andaban por esa parte do país:
"Nós somos revolucionários que loitamos por
un cámb io de réxime. Pero queríamos e loi,
tabamos por ese cámbio usando a via menos
dorosa do noso povo: a via pacífica, a via da
loita democrática das masas , as vias legais
que a Constitución de Colómbia sin ala. Esa
via foi nos pechada violentamente, e como
somos revolucion ários que dunha maneira ou

Este é un trozo apenas
da longa história de
Marulanda. O pasado
dia 15 os xomais infor,
maban de que o novo
Ministro de Defensa e
xefe' das Forzas Arma,
das colombianas ofere,
cera a Estados Unidos
garantías de que o ·
exército consegutrá a
vitória sobre a guerri,
lla. En Washington es,
tán nerviosos, teñen
medo do resultado das
conversas de paz. As
FARC, pala sua parteJ
non queren cometer o
mesmo erro q ue o
FMLN salvadore ño
que entregou as armas
a cámbin de n ada.

Se os Estados Unidos se
implican, coa desculpa
. de reprimir o narcotrá-c
fic o - sempre hai unha desculpa- moitosanúncian que terá empezado un novo Viet,
nam. Ali estarán , nas montañas, Marulanda
e o comandante Jacobo Arenas e miles de
campesiños dispostos a que non os pasen ao
papallo (planta á que os atan para fusilar), a
memória dos ausentes como Elias Pardo e as
ánsias permanentes de xustiza que moven ao
guerreiro. •

Asuba dos combustíbeis provoca asublevación cidadá eaposibilidade dun golpe-

Segunda semana de folga xeral no E,cuado~ .
As estradas de Ecuador estiveron ateigadas de manifestantes
nos últimos quince dias. A causa, a suba por parte do Governo
do prezo do combustíbel, unha
decisión que remexeu os alicerces da sociedade deste estado sulamericano. Priméiro foron
os labregos indíxenas os que
marcharon cara a Quito para
abrigar ao presidente Jamil
Mahuad, do partido Democrácia
Popular, a rectificar o decreto.
Logo uníronse os taxistas e outros traballadores dos transportes e finalmente todá a oposición política tomou as ruas para

reclamar cámbios económicos.
Mais a .situación, desde o início
da folga fíxose ainda máis insostíbel. As perdas do paro aumentaron a débeda do Estado, verdadeira causa da suba dos carburantes. O executivo de Mahuad
recibiu hai poucos meses un ultimátum do Fundo Monetário Internacional para que reducise o déficit público. Esta circunstáncia
coincidiu co incremento do prezo
do petróleo . A pólvora estaba
preparada para estourar.
O 70 por cento da povoación de

Ecuador está na pobreza a~solu..
t.acións d~ protesta que ficari en
ta e os beneficios da agricultura e
pé,,como a do martes 22 en Guada indústria están repartidos en- - yaq-uil, qyedaron nas mans só
tre os intereses das ·oligarquias - "dos políticos, alguns tan famosos
como Abdalá Bucaram, que xa
tradicionais e as ·empresas estranxeiras. "Aqueles que non te-· _fora presidente e acabara destiñen voz", opinaba o comentarista
tuído polo Parlamento. O Gover~
ecuatoriano Washington Herrera
M Mahuad, mergullado no caos
"saíron ás ruas para dicir basta
máis insoportábel, tendeulle a
man a Izquierda Democrática,
de inxustiza social". Pero a pesar
da vontade popular de procurar _ partido de centro-esquerda, que
aceptou colaborar en temas pununha saída ao conflicto, a própria
febleza do sistema económico
tuais para tirar o país do desasdos cidadáns impediu que houbetre. Mentres, coma a friaxe que
se muda nengunha. Os campesisó se intue, o Exército cavila toñas volveron ás suas terras aínda _mar o poder mediante un Golpe
de Estado. •
máis pobres e as únicas manifes-

Nogueira no grupo
dos Verdes e unha
centrista presidenta
do Parlamento europeu
Camilo Nogueira votou a
pral de Mário Soares na
eleición do presidente do
novo Parlamento europeu,
que finalmente recaiu na
centrista francesa Nicole
Fontaine. Finalmente, o
deputado do BNG
incorporouse ao grupo dos
Verdes-Alianza Libre
Europea, formado por 47
- persoas e no que ademais
de ecoloxistas tamén están
integrados os nacionalistas
bascas, cataláns,
escoceses, galeses
flamengos e galegas, que
conforman un subgrupo. Por
outra banda, o eurodeputado
galega do Partido Popular,
Daniel Varela, poderia ser
eleito presidente da
Comisión de Pesca do
Parlamento de
Estrasburgo. +

Dous cargueiros nuCleares
navegan cara ao Xa~n
Os buques Pacific Teal e
Pacific Pintail, ambos
cargados de plutónio,
sairon esta semana da
Franza e do Reino Unido,
respectivamente, cara ao
Xapón. O material nuclear
que transportan estas
embarcións foi tratado en
Europa e o seu perigo é
extremadamente alto,
tanto se os navios fosen
vítimas dun naufráxio,
tanto se algunha
organización terrorista
rouba o material, co que
se poden construir até
sesenta bombas atómicas . .
A organización pacifista
Greenpeace advertiu de
que a ruta que van seguir
ambos os dous buques é
secreta, pero que a
escollida polos navios
percorrerá as costas
daqueles Estados que non
teñan manifestado a sua
repulsa ante este tipo de
transporte.+

Israel aceita
a independéncia
do Estado palestino
O novo primeiro ministro de
Israel, o laborista Ehud
Barak, abriu a porta á
constitución dun Estado
palestino independiente.
Esta posibilidade emárcase
na tentativa de Israel acadar
unha paz estábel cos seus
· estados viciños. Un dos
pontos desta iniciativa dase
coa posibilidade de
devolución a Síria dos Altos
do Golán, ocupads
militarmente por Israel e que
volverian aes seus lexítimos
proprietários a cámbio dun
acorde sobre acuíferos e
seguridade. Porén, Barak
nega a posibilidade de
retornar os palestinos
exilados á beira esquerda do
ria Xordán e á partición de
Xerusalem , cidade que
reclaman xudeus e
palestin os como própria.+
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Que- p~sa .
· ~<~:
· ~ó p~c-to de Muros?
Por qué ;non- se di nada do pacto
de goberno ao que chegaron o
PSOE e o PP ho ·COncello-de Muros? E máis tendo en conta que a
.· candidatura socialista foí a lista
máis votada e ao cabo nen se. quera precisarla ~ios para conChama un leitor para
servar a alcaldia (6 PSOE, 4 COI,
4 PP, 3 BNG); xa que o Partido
I
apontar qL:Je Miche_
Popular e os independentes do
Callan, autor do libro
COI son cuñas
da mesmamasobre lugoslávia, O
deira pero enxogo da mentira, é
tre os dous POrquéun
belga e non francés,
non acadan a
maioria abso- alcalde
como aquí se dixera
luta e os acor"socialista" lle
trabucadamente.
dos PSOEBNG a nivel dáazos,
Tamén aproveitamos
nacional pasapara correxir o nome da ban por apoiar integrando no
a lista progre- govemo ·
editorial que o publicou
sista máis voen español e que unha
municipal, aun
tada.

semana antes
escreoiramos sen "h",
cando o noníe correcto
é "Hiru".

·Martes 20. A Cadea
Ser entrevista á gaiteira
Cristina Pato no
programa Hoy por hoy.
Pergúntanlle pala
música mestiza,
pergúntanlle se se leva
mal cos defensores da
música tradicional,
pergúntanlle palas
malas críticas que _
supostamente recibe en
Galiza . .Cristina que é
nova pero lista, non cae
nas insídias, nas gañas
de que os galegas líen
entre si. Responde con
- _naturalidade e con
risos_
. Ela xa sabe que
cando un (neste caso,
unha) non é castelánandaluz teh que pasar
todos os días por estas
reválidas.
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po de aberración.s cómpre sumarlle agora a triste cifra de alomenos tr:es mortos en diferentes
momentos e circunstáncias. Pésie a todo o dito, e aínda que Galiza é excedentaria en enerxía
eléctrica, existen outros dous
proxectos de aproveitamentos hidroeléctricos para este concello.

A IJOlv'A
(CARLOS Pf&iJClf'E)
f'ASEAiJDo A SEMAIJA
f'ASADA PoR SAMll- CoiJ
ouTRO f'RETEiJDEiJTE
(J'AiJ CORRAL.) f'ARA DARL.L.E
CluMES AO IJOlv'O
(L.OIS CASTRIL.1-0)

Partido Popular

Por qué un alcalde "socialis- esfarelado?
ta" lle dá azos,
integrando no
governo municipal, a un Partido Popular esfarelado e en retroceso?

MARIA G ARCIA G óMEZ
(A CORUÑA)

Ambientais, síntome lexitimada
para verquer duras críticas sobre
a actuación das eléctricas nos
nasos ríos. De todos é sabido
que a preséncia das minicentrais
conleva de por si un grande impacto ambiental que repercute
sobre todo na dinámica fluvial, na
fauna, na flora, na pesca e noutras actividades socioeconómicas. O problema estase a agravar eribrmemente pola esaxerada
proliferación deste tipo de obras,
polo incumprimento das normativas relativas, por exemplo, a sinalización das descargas de auga e polo escaso ou nulo control
por parte da Administración.

Por qué ninguén ten interese en·
desenmascarar a un '1and~m" formado por un avalado "conseguidor'' capaz mesmo de abrir as portas da cova de alí-bá-bá e un
magnífico ''xestor'', especialista en
repartir prebendas (dedicacións
exclusivas) e provisto dun piñón fixo inquebrantábel sempre disposto a pasar factura aos integrantes
das "listas negras" de op~sitores?
A quen benefícra a política de: "o
que no,n se sabe, no'n existe"?
Son moitas as perguntas e seguramente complicadas aldunhas das respostas. Pero cando
menos agardab~ poder atopar
algunha información por parte
dun xornal como A Nosa Terra.
Vamos digo eu. Ou é que outravolta vai ocurrir coma no conto
dos naufragas do Farruco (contado xa por V. Requejo en Vida
Gallega, 1919) que ao rescatalos cando lles perguntaron de
onde eran, respostaron: "Nos
somos todos jallejos menos o
patrón qué é de Muros".•

Aranga é un bo exemplo do que
está a acorrer en toda Galiza
neste senso. En menos de dez
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El Irreal Gallego
Na editorial do passado dia 20, El Ideal Gallego, referindo,se a Cuiña, di: "El proyecto en clave galeguista con ribetes de PNV gallego ha-

ce tiempo que no responde a la mayoría natural de un país muy plural y
universalista que identifica su tierra como matria pero no como patria.
Además para esos destinos joseantonianos ya están los integristas y normalizadc,res del Bloque que viven a costa de vender exclusividad patriótica empobrecedora .. . Su proyecto (o de Cuiña) está superado por la
realidad y por el ímpetu de Fraga, quien es el primero en renovarse. La
juvent~ política del fundatl.or es prodigiosa."

F.A.N.

M

españois en Portugal
arte
. ·
non se aReari da língua :. : ·n os tios· galegas·
de Cervan,tesr· Como -·

· ·· 1 máximo· ·o ex-tinerfeño
1 Chano, actualmente no
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. A morte de d.ous barranquistas
acontecida a pasada semana no
río Mandeo puxo en tela de xuízo
a seguridade dos denominados
Benfica, di ao final
"deportes de aventura". Sen pre"obrigado". Os ·
tender entrar a valorar as posíbeis
negllxéncias por parte da empresa
portugueses, como
organizadora da excursión; coido
Hugo Leal ao dia
necesárro invitar a unha reflexión
seguinte de chegar a
profunda sobre o que está a ocorrer nos ríos galegas. Non debe- .
Madrl.d., falan castelán
mos esquecer que outras mortes
sobradamente e máis . ocorridas nos. últimos anos presentaron un denominador común
lles vale. Por que será?
que nada tiña que ver cos. deportes de risco e si, pola contra, coa
Entrou na PG porque apertura de comportas das minicentrais hidroeléctricas.

O torn das referern;:ias ao BNG, já habitual nas editoriais, parece ser
a resposta a Camilo Nogueira,· que denunciou no Parlamento Gale- ,
go que este jornal lhes exigira dinheiro para evitar o seu silenciarnento durante a carnpe:;nha eleitoral.

El Ideal Gallego p~rtence, na actualidade, a José Collazo Mata, o
construtor, magnate da<; tragaperras e dono do Casino da Corunha,
e está dirigido por Juan. Ramón Díaz, ex director de La Voz de Galicia. Perfecto Conde iá revelara a vincula~orn entre ambos no seu
livro "La conexión gr~llega. Del tabaco a la cocaina", assi corno a sua
relac;orn com Paco V ázquez e com o ex jefe da Brigada de Estupefacientes, Ernílio Pérez.
Na nova etapa, o clam Vázquez está a recuperar o estilo que caracterizou o jornal, historicamente, como o mais reaccionário de Galiza. A República suspendera>o em 1932 durante 35 dias, após a in- tentona golpista do general Sanjurjo, e desde o trunfo da Frente
Popular foi censurado ~m várias ocasións. Em 1936 celebro'u o alc;a, .
mento fascista. Com o mesmo júbilo com que hoje proclama a prodigiosa juventude política de Fraga.+

u

levaba anos lendo na
prensa que esa era
unha organización de
tipos duros e a el
,/

Como veciña do Concello de
Aranga, onde tivo lugar o sinistro,
e como estudiante de último cur·so da Licenciatura en Ciéncias ·

anos, veciños e visitantes puidemos comprobar cómo se construiron tres minicentrais nun tramo de río inferior a 20 km, motivando que un entorno que ben
poderia ter sido un paraíso natural perdera progresivamente o
seu valor ecolóxico , paisaxístico, económico e social. Construiron tres
Taláronse extensas carba- minicentrais nun
lleiras na Serra
da Loba, dina- tramo de río
m itáro n se la- inferior a20 km.
deiras de montes e diversos
tramos de río
con idílicas pozas naturais atópanse soterrados baixo rochas
de centos de toneladas. A este ti-

1s11¡¡¡ptMi!hii'I

(MUROS)

Os futbolistas

Trala intensa proliferación das
prantacións de eucaliptos, de
incéndios forestais e da destrución do bosque autóctono, o rio
é.un dos principais atractivos de
Aranga, tanto pola súa beleza
como pola súa riqueza piscícola. Esta indubidábel fonte de recursos estase a vir abaixo irreversibelmente polo afán de lucro das eléctricas e polo beneplácito da Xunta, que lonxe de
limitar estas comportamentos ,
continuará favorecéndoos a través da súa política "non ambiental". Os afectados, entre mentres, continuaremos tragan do a sensación de rábia, de im poténcia e de tristura. E de medo, pois non é para menos.•
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Pintadas e
manipulación
naTVG
Esta pasada fin de semana nun
dos programas (informativos?)
da TVG, puiden ollar unha das
novas , máis sempre surprendentes, manipulacións informativas ás que a nosa televisión nos
ten acostumados.
Tratábase dunha nova sobre as
pintadas que emporcan as nasas vilas e cidades, e que por
desgrácia son tan comúns, máis
có selo inconfundível do bó facer dos xornalistas da casa.
Mentres ouvíamos a unha locutora moi apesadumada polo mal
que están a facer astes actos no
casco vello de moitas cidades,
co conseguinte gasto en ter que
andar a borralas ou pintar de novo algunhas paredes, a surpresa
era que coma fondo "ilustrativo"
os telespectadores podian observar como as pintadas que
aparecían na
pantalla eran,
por esta orde,
"Galiza ceibe", As dos grupos
"Autodermina<;ao", "Gali- de "skaters",
za nazón".
"rollers" evárias
Sí señores e '1ribos
señoras da urbanas", deben
Galiza, éstas
son as pinta- ser Laxeiros ou
das transgue- Modiglianis.
soras e porca11 e ntas que
están a invadir as nosas
vilas. Polo visto as demais, as
dos grupos de "skaters", "rollers"
e várias "tribos urbanas", deben
ser Laxeiros ou Modiglianis a
· conservar, polo séu carácter artístico ...
Unha clara mostra do bó facer
xornalistico galego da nosa TVG,
digna dun bó alumno de Goebbels, mais, mágoa!, seguen sen
atopar á súa particular Leni Riefenstahl que os zafe da desfeita. +
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Esquerdismo-

su' alomtes
. Pé~ Ga3rxía
~

A enfermidade do "esquerdismo"
non é nada novo. Sempre houbo
xente que tomou o seu desexo, o
seu ideal político, por unha realidade obxectiva. Esta aproximación anti-cientifica á realidade nefasta para a consecución dos obxectivos políticos, é profundamente contraditória co materialismo
histórico, imprescindíbel ferramenta para a transformación social.

fous

>S hi~ello.

das
;, de
1struo ria
IS de
1leza
cícoe reirree luenee de
1tos,
l traamitre.g an~ imme-
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sabemos ren das cifras de sérbios executados; ·nen· dos mortos
causados polos bombardeos.

Gonzalo

.

Que podemos dicer da guerra a
nivel ecolóxico? Que efectos producirá o bofl'!bardeo de plantas
qufmicas? Hai uns días apareceron imaxes dorosas dos efectos
do axente laranxa que EEUU botou en Vietnam. Será culpábel o
Vietnam do "regalo" que recibiu
de exército norteamericano?
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Quen actua políticamente mantendo unha táctica totalmente afastada da realidade obxectivo do povo, quen cai no grupusculismo
mesiánico co
gallo de manter unha suposta pureza Ofenómeno
ideolóxica, está actuando de "esquerclista"
cara a galaria,
d ell
impregnando- ven e\f¡ o.
se do egolatrismo. Son estes comportamentos ideoloxistas
engrandecidos e fomentados pola
reacción, tentando minguar a forza dun proxecto de ampla base.

•
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O fenómeno "esquerdista" ven
de vello. Hai xa tempo que Wolfang Harich escrebeu sobre este
"voluntarismo aventureiro que
coida poder prescindir de toda
consideración política (ou doutro
tipo) na convicción de que a revolución depende única ou primordialmente dos revolucionarios". Os tópicos "esquerdistas"
repiten-se ao longo da história: a
crítica abstracta das institucións,
a dicotomia chefes-masa, a negación de calquer compromiso,
etc. Como mellar exemplo é bon
ler as críticas de Lenine a todas
estas vaidades pequenoburguesas, nos seus ataques aos "esq u erdistas" holandeses, alemáns, ingleses, italianos, etc.
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Remato cunha cita que non por
moito coñecida menos necesária
é: "Porque toda a tarefa dos comunistas consiste en saber convencer aos elementos atrasados
(políticamente), en saber traballar
entre eles e non en illar-se deles
meiante fantásticas consignas infantilmente esquerdistas". A rosto
de quen ist9 escrebeu aparece
nas camisolas de moitos ideoloxistas, coidando, se cadra, que é
o vocalista dalgún grupo de música. Animo-vos, sinceramente, a
que, á manee de pasear a sua foto, leades a Lenine.t
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ADRIÁN LOUREIRO RIO
(As PONTES)

írias
!ben
ou
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2. Non sei se a Deputación ten
destiñada unha partida para cada
concello ou se as obras son solicitadas polo mesmo, de calquera
xeito, en moitos
casos non se
ten en conta a
demanda soAgran parte das
cial nen as necesidades reais actuacións van
da comunidade
destinadas ao
á que vai destinad o tal pro- mundo rural,
xecto, ou sexa,
vai no máis pu- onde oproblema
ro estilo do da droga apenas
Despotismo
Ilustrado: para existe.
o povo pero
senopovo.

dadáns vexan a quen lle teñen
que estar agradecidos.
5. Estes gastos teñen unha xustificación ideolóxica: trátase de tomar medidas preventivas contra
as drogas, (cando, en todo caso,
o que habería que previr seria a
drogadición). lsto merece un pequeno desmiuzamento analítico:

5.1 Pártese daqueles postulados
sociolóxicos segundo os cales o
deporte é unha distración para
non entrar no mundo das drogas
sobre todo aplicado a aquelas zonas máis pauperizadas das grandes urbes, produto inequívovo da
miséria Acaso non sería máis
acertado intentar erradicar ésta e
non andar remendando os problemas que desta se derivan
dunha maneira tan perralleira?

5.2 A gran parte das actuacións
van destinadas, como sinalei
antes, ao mundo rural, onde o
problema da droga apenas existe e conseguintemente carece
de senso solucionar un problema que non existe.·

3. Esta falta de perspectiva lévanos a idea de que se gastan cartas
por gastalos, ficando moitos dos
proxectos, sobre todo na zona rural, entre o escaso uso que se lle
remata dando e a imposibilidade
das arcas municipais de asumir o
mantemento que estas esixen, en
auténticas construcións completamente ineptas, como resultados
cadavéricos dunha necesidade delirante das institucións superiores
por mostrar o seu poder.

(P.D: Da gusto talar, agora que se
está desputando o Tour de Francia, de que Marcos Serrano é hoxe por hoxe o expoñente máis
claro do ciclismo galega: adivíñense cantos velódromos ciclistas
construiu a Deputación con mái~
de 12.000 millóns de pesetas).•

4. Pero se infrutuosas son as

A Ütan,
a prensa e a guerra

sempre lle gastaran os

Un meio de
comunicación critica ao
alcalde de Pontevedra,
Miguel Lores, por ir
1 and~ndo e só a saudar
ao _Príncipe. (O concello
está a trescentos
metros do Parador,
lugar da recepción). Se
chega ir en bicicleta,
como en Bélxica,
Suécia o~ Holanda,
que dirian?

É o seran do Domingo
18. Regreso das praias.
Da baia grande de
Baiona a Vigo pala
nova autoestrada. Ao
médio quilómetro,
atasco. E así até a
peaxe (case en Vigo).
Os postas de cobrar
son insuficientes. Hai
que pagar por facer
todo o percorrido a dez
por hora.

Manuel Fraga e Lois

1 Castrillo visitaron

L.C.Ctt.
(SANTIAGO DE COMPOSTELA)

MAxI REI

xuntos, .o pasado Xoves
15, o asteleiro Rodman
(ca gallo do seu 25
aniversário). Hai que
felicitará Televisión
Galega pala habilidade
que mostrou para emitir
as i maxes de Fraga sen
que saise en todo o
tempo nen un pelo do
alcalde de Vigo que ia
ao seu lado. O próximo
prémio Emmy que llo
dean a Arturo
Maneiro.•

Selecciona

(ABEGONDO)

. PERSONAL

.para traballo relaei~nado
· co sector agrano.
Preferentemente titulados '. (Peritos, Veterinarios, Enxeñ~iros, etc.)
As persoas interesadas poden chamar
ao teléfono 982 231 559.
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primeira vez que entrou
no local do partido e·viu · ·
fotos de Marx, pero
nengunha de
Humphrey Bogart.

As poténcias occidentais (e en
especial a grande-grande) posúen un impresionante poder militar, pero tamén propagandístico,
que suministra a información "dixerida". Se na guerra de hoxe se
estudian todos os detalles, cómo
non ian ter cartas marcadas para
. tranquilizar as conciéncias e dixerir á destrución, martes e desastre ecolóxico? Esas cartas son
as manifestacións en contra de
Milosevic e as foxas comúns. Para iso presentan catro imaxes de
cadavres (mortos logo do início
da guerra). Quen .pode asegurar
que eses mortos se terian producido se a Otan non intervise?t ·

manifestacións materiais e tanxíbeis que disto se derivan, non o
son as sociolóxicas: toda esa
série de relacións de amizade
Aínda que sabemos de asesinapolítica, imposíbeis entre as instos de albano-kosovares por partitucións, xa que estas non teñen
te de milícias sérbias, logo do iníconciéncia, senón entre aquelas
cio dos bombardeos, non está
personas que as representan ou
tan claro o seu número. Por ·
dirixen: palmário exemplo disto é
exemplo, o Venres 9 de Xullo dáque en todas as piscinas munici~
base a nova dunha foxa común
1. O investimento faise en 93
pais construídas con diñeiro xes(a maior de todas) con trescentos
concellos da província, de mationado pola Deputación aparecadavres de kosovares. O Sábaneira que máis ou menos detace ben claro nunha placa o nodo 1O un meio de comunicación
!lado dá para encher dúas páxime dos rexidores de ámbas as
decia que non estaba confirma-·
f\t~·..Jn !flft_5:tf1E1· _9J¡l~uera xornal, dando.,.,.,.-.toJ.~.W.~~P.~~fil!Q..,8-~..CUJ..t.'?.~-2.L~s1.~}1~.: .<? r~-~~Q,.!19.r.~1~~~Jlfda. ttq_.t\,-1""1!~'
A deputación da Coruña vai investir .12.669.479.081 pesetas no
"plan 2.000: deportes" para "dotar
os municípios de novas e mellares instalacións para promocionar a práctica do deporte na província. Porque o deporte é a mellar prevención contra as drogas'.
lsto. merece a seguinte reflexión:

r ar-

unha bochornosa idea de magnificéncia institucional, tal cal se
tratase dun desbordante derroche de altruísmo por parte dos
que xestionan a cousa pública,
cando no fondo non debería ser
máis que a esGueta e oficial xusificación dunha série de gastos
feítos con cartos do povo.

A xustificación explícita do ataque da Otan foi a de impedir a
limpeza étnica. Vimos o -éxodo
de albano-kosovares (logo d.os
ataques da Otan). Hoxe os sérbios e xitanos están a sair de
Kosovo logo de sofrer asesinatos, incéndios de casas e outras
agresións e ,de feito o 50% dos
kosovares de orixe sérbio xa
sairon de Kosovo. ·Como o
poder en Koso_vo está en Hoxe os sérbios
mans do EtK-'" e apoiado por exitanos están a
Albania, vere- sair de Kosovo
mos a Otan
bombardear logo de sofrer
Alb(mia e Ko- asesinatos.
sovo? Ou como xa teñen
as súas tropas instaladas
e son tan humanitários, bombardearanse a sí mesmos? (Curiosamente é a Onu e non a Otan
quen está a protestar pola expulsión de sérbios e xitanos de
Kosovo). Logo quere dicer que
detrás habia algo (evidente por
outra parte) que nunca se dixo
explícitamente e é que a Otan
intervíu alí e nese intre por outros intereses distintos dos humanitários.

I·

1 tipos duros. ·
1 Surprendeuse.a

.,
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ANOSATERRA

EmlUOCftO
al/me. cartas marf~

Poesfae MIÍSica úneMe nestafemiosa obra
onde se atopan dous autores: un poeta,
ManuelAntonio e unmúsico,Emilio Cao.
Excepcional cademo de bitácora
atravesando mares de soedade e scntimento.

OSCflllPts
cd/mc. Clplt6n Re

C.00 este segurxlo disco lb Cempés, demosttan
que sua fona e frescura permanecen in~tas
'ªpesar de ser unha gravación en estudio. ,
Consiguen un traballo directo, temo e cheo de
matices, capaz de namorar 6 gran póblico.

·. G uieirO
·
·
CULTURAL

A NOSA TERRA
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literáQas baseadas en
e Íetorrtos (esas
dos centénaños ou aos qicentenarios)
. . . . crecen ser•postas en entredit0 se. non:nos .
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de Castro, en Padrón, fron, .
te á estación do tren e a f>oucos
metros da grande Alameda. O
recinto converteuse hai máis de
vintecinco anos en Museo da
autora de Follas Nooas, sendo
un dos espazos máis visitados do
país. O tempo non lle dá muda,
do a cara ás estáncias que con,
servan o requinte kitsch que
amorea insólitas e indescriptí,
beis pezas dando unha confusa
imaxe da memória da escritora.

Maruxa Yillanueva infelizmente
deixou de guiar os visitantes pelas dependéncias dunha 'Casa
que garda moreas de obxectos
que surprenden aos ,que~ se ache- ·
gan a Padrón na "busca'. ' de ·se
adentrar na figura qa poeta. Que ·
fai un cinceiró do Xacobéo 93
exposto nunha das vitrinas do
Museo?, pergúntanse os que en,
tran na Matartza.

E non é s6 o cinceiro. Na planta
baixa, a dependéncia das oferen~
d~s está preñada de obxectos de

· distinta procedéncia. T cal.las bor,
dadas co' nome de Rosalia, poesías
emarcadas
debuxos, placas de
congresos e exposicións filatélicas,
bandexas con diversos deseños,
escudos de Galiza en ·madeira e
estaño, uri Rergamiño emarcado
da Orden Soberana y Militar· del

con

Teinplo ck- Jery.isalem. Orart Priora:.
Espafia, un hirru:to galego'en

-. to .c;le

pirograbado, un esmalte ~a campaña da Xunta FálaUe Gakgo, un
cinceito co lema Recuerdo de San,
ta Eulália de Oscos, platos dos
Concellos de Porriño e Xinzo, unha regla, un dedal ou un chaveiro
do Colegio Público Atenas .de Madrid son alguns dos elementos que
enchen as :vitrinas da sala.
. Quedan máis utensílios para
marabillarse. Un floreiro que

~lgll!).S sono dun xe1to 1I1:01 especial.

..

aos

~

Até hai un ano a intensa preséncia da gardesa da casa e as lernbranzas rosalianas, a actriz Maruxa Villanueva, impedia calquer
crítica que pudese ferila. A gardesa -morta hai máis de meio anocobria de mítica poética uns cuartos xa de por si evocadores e era
respeitada en todos os ámbitos
pola sua entrega á memória de
Rosalia. O profesor Xesus Alonso
Montero, que dirixirá o recén
criado Centro de Estudos Rosaliáns, recoñecia na sua interven,
ción no acto de comemoración
do pasamento da poeta celeb~do
o pasado 15 de Xullo, que "unha
parte non desdeñábel dos miles e
miles de visitantes desta casa non
viñan a ela por Rosalia, senón
pola própria Maruxa Villanueva,
que recitaba e cantaba moi ben e
que, en moitas ocasións, choraba
diante dos visitantes bágoas sinceras ao evocar episódios tristes
da existéncia de Rosalia".

~~~~-~¿¡fº~~!~e~~~:~!;eª~~~:~::u~O.

- .. _ - bicéntenario do nacemento de Alexander
. P.llshkín non pode ser esguellado ponodo
· · .. aquel que esteaintéresado en gabear, polo .
'·,·!.lleno~ de ~do·~nvezporque arriba pode'
··. . {acer frío, ós altos cuffies da me'llor pdesfa ..
~· .euiopéa
dou5 últimos.séculos.' Per'o,
'
- . non .só p~i ~tó. Púshlci.n·ocup~, -se cadra. · ·
• o • máis ca~riiñg<ln oÚtto autor literario d~
· .. époéa ñiodérná, un l4iar' ex,e~plar e con- ·
:·, tradiC:t0tio. Ni.se aseméllase a Byri:m, a
:; ;:: qµen qu~b .'furi~. A ~bolos dó~ fleulles.
·; mqrte·a. lHstÓria. -.
.. :
·

~c.v.

A Horta ·da Paz ~odea a Casa da
Matanza, ·oride viviu a po~ta Ro,

_:-

..-·_ ,. .- :.·> ... •: - /':>:-\~~t, ,~ ~L.:; ~~.¿.L
'V
r:l P·o~ P.o ~·. A ._ ? : . ·~ ;.~:j;,.¡.-,~- : '
data's
A~"-' __. l;: )~.. _., ./ J ·--:-. '.~. ~~ . :: :. me-

, .

~.. ,

:

.! •

:Abi~ ~.i~'d· ~dá

,.. e~r.isi6~:run s~ntu iolectivo, é ímha
· mostra cliso que se denomina a profunde
. alma rusa e nela conv_erxena figura do

poeta nacional coa idea do poeta románti- .
co como heroe. Ningún outro autor da
grande litera~ rusa do XIX (nin sequera
os novelistas) foi tan amado,segue a ser
tan: amado pola súa xente coma el. Con
pushkin e gracias a l'ushkin nace unha das·
roáis ~des pqesías ~uropeas que desen, ·
.volve, en permanente.conflicto coa.historia do seu país, unha andadura tráxica. Esa
que vai desde el (a xeira ·dos zares Alexander I e Nicolás I) ata a xeira do estalinis,
mo. Sen Pushkin n;n é posible entender a
Blok non a Mandelstam, pero tampouco a
Bulgákov ou a lsaiah Berlin. O seu é ese
mesmo exemplo {fue fai que uñ pobo que
ama tanto a poesía poida chegar a matar os
seus.poetas. A pregunta permanece ¿Quen
matqu a Pushkin? ¿Foi Rusia ou foi Ge,
org75 d'Añthés?.'

Un alpendre acollerá no futuro todm as oferendas que cheguen ao Museo! :
::...

·,

xeiros . No cu~ito an~)fo- =~o
ven de Miarni, un cadro con
saliá. en Padrón. A escollá da
quemáis se-par~ os visitana;svolvoretas, unha botella de viaxéfij,).a de viaxes na que -V.eñen
os andaluces non é singular,can,
/{. /
· ~,,
·
ña tostaao Rosalia de Castro de
ao pé da camá expóñen,se _reproducións de gravados -do~·.sé
Vigo, dous beis en porceiana tites l?en, ·é unha das preferél)cias
J Yon quere~os afondar nas razóns que
dos operadores turísticos. Conempillraron a Pushkin a retar en duelo a
rando dun carro con cabazas, un
culo XVJII e uns singulares bodech~ Priego, unha dp.s,.,excursio,
d'Anthé_s, nin napre~encia tleNatalia, a
tapiz cun guacamaio de Vene,
góns de temas rosalianos: libros
nistas, non ouvira falar antes de
fermosa muller do poeta que lle enleou o
zuela, unha talla en madeira coa
abertos, flores por riba;· candieiRosalia, pero a casa parécelle
corazón no remorso dos celos. Penso para
ros e imaxes da poeta.
Virxe de Calaceite ou unha co"bonita, pero estraña que haxa
min que o-de Pushkin, xunto coque levou
lorista bandexa cun abano e un
tamén á tumba ó matemático Galoisse, é
pierrot enchen tamén os variaOs cadros do pintor Ovídio
causas que non son da sua époufi dos duelos nos que a vida imita traxicados trinques. T amén é a casa de
Murguia -fillo de Rosalia- apaca"_. Ao seu pé anda Manoli
ment~ á arte, ¡:le tal xeito que 0 calificativo
Rosalia o lugar de máis placas
recen na mesma sala que disti.rl.Garcfü. que é de Cabra (Córdode romántico, como novelesco, se far outra por metro cadrado coñecido.
tas reproduccións fotográficas,
ba) e entra no cu~o da- escrito--. vol~ª- pert,inente. Penso ás veces neles.
confundindo o valor artístico
ra armada cunha cámara foto,
Nese matemático francés que escribe a súa
Amoréanse nas salas e nas paredas pe zas expOStaS. Ü me~mO
gráfica COa que evita retratar . obra a noite anteS, 5aOel;l.dO gue vai mo•
des exteriores do ediffcio lemacontece na sala adicada a Mur"todas aquelas cousas que non
rrer. .Esres.due~os ".?nformar_\ui:1 rasgo de
b rand o distintas datas, asoguia onde ao pé
'
teñen nada que
ép~,_semellante o werthenap.ismo e sen
ciacións e organismos. Semella
,..
.
eles non }Qgraínos entender a alma dos
'
' .e .
de retratos
coma se o critério fose colocar
.1e1~os
_ .~,, ~ "
.. . .
ver c:oa . ~sentara,
- .c..::. ' . ..:- • p hk' . - · . , b e .
_ . :,.
•
d
·b
· d
1 fill Ov'd'
~
'·
.
· l
-. . rom;sutlcos. us m ttna;a sua-0 ra 1e1ta
- ..
to o o que se re~1 e, am que . po o o
1 me ·.
- ~. ......'
. --. . - · .as pacas, os es~-µc~d.o· mo~e'u·e' se·al~ti-preg¡mta polo .·
-:::.. -._...• < desde ~ ~u-~d~c.1~n . n~~_one~e1:1.. :·p-~~ 4.l~erf~ . 9~\
~" ~:.~p}~~ .. f--~:.~·.~.}~~::. .;·~): ~..~s.-y~ ~~~-,q~~~et-;: ,"'d~sWJ.~.á~~~Wé~SU,~ ~iftf!P.111.J..e~ Che;,":'!-~ -·~~:;~, ~~:. .~~~ '-,:· ·>:
que 8; U~tlma teforma .tLroU para ., ~ ffilllO .agraman,Í<?'.:," ~-·;. -,~,
~ j ~- ~--~-'~~·-<X~ -~ ·o.s:;~q\~~~~7;_; =·g9a.' a~éna~o.~ 95~qti-~~.QU-e2~Pifofe'Si· :'t~ r:;_:::;:~-~~ .~::_:''·<~

L

_ª

f6ran:~1to~dos?bxectosq~e~~e
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·:-11·--.: .: ·"· ·.

}O~af1asmaltra~- -: : q~~·~ .~·- q~l~~a

ex punan nas dwersas depen~ _ das ·p bla luz, ~a- ·:·, ·'.>' : . · ,
déncias. Faltan as numerosas fopas e máis reprq, • a
tocóp~as er_narcadas que_semen- - duccións de. gra'.
tara F1lgue1ra Valverde por toda
vados do XVIII. Na
.
parte e. mesmo a fotografía co· · vitrina da estáncia
a.
1
· d
astromi qu~ eva o nome__a
tanto aparecen as . • .
.,
poeta ,que. antes estaba. penetraesquelas de M.ur- :
da nunha parede ben v1síbel.
guia como retratos·
- -'
· . de Castelao e Vir- ·• q\.l~
Ofereridas
- · ~Ínia 'QU do padro-' ·, :
nés Mari uel Ba- -: á
rros.
para a "santiña"

e
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_d~pl~~tL~p~s~ . -~·. ~::; ~ente~;.cor_?~~~.,~~:9~,_.<!~~ar~,! ,a,caJ ,
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V.-~f::~·t;:, ·, se m~·~t~H:$q_4,e,q~~~E~_asfa~-J?ol~-. ·..; ~: .:~;;..; ;:-/: _;;;,__
Mália_;te~~~~lQque ~~I"?-e~b~:ª,.~~ 2s~~odeinos: -: ·.:. ··· ~~, · '
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·. ~~-~,:.,,,

quen VlSlte
·o m
,.
-~ado
trat~~eJ}- . ~ (7// --. ,~"-,~-.-_::~. ~~(""~-- - --~ ~ ·-~
useo e
to de pane1s·~ _f6- . ~t~i·:- _- .. q;.· 'd; :· '·í\
. od
dun· san
- 'tUa,,.fl.0· tu. lo~
~, JQ,forniá:,~~- -.- ,. 1'st~mb.~e~, : -~ . -~~ ehk
. · r~~~i;} ~~~
- ..---- . .-.
o.ato:o 1centenano-uc.rus m .. 1-1,Veqa- .
.
.. _
·. ~ ~ ct6_:n:;:~s e_1~as _q~~~~ _.sort~,a{~tir-á;,~~;ilc;értos:il~s q_~ft~ · ~ . __
con oferendas "-~ ~~i:t;$~>R1~ -~m- d<2.~~ ·::=_;se.µi~rpret~~~~~mjoslciÓ~-gí,t~os -.•. .· .-' MlJseq_s -que n~:- ~· .··múskoi..rusós-crearOñ~:SObre a obra.ao
,
yenerat;t <, .xistra::maioi;: ·érr~:c: gr.anaéPoe'ti,:~h.tr~ési1:á (~'rd6ademe se "
<;>

santiña.

A Gasa de Rosalia gard~ un . · Son máis das seis
aquel de establécemento ·de tu- ·.- da tarde e a casa
rismo -rural. A cociÍia cunha la'da Matanza nón_.
re~r~ de púlra. ~pare.ce. ·adubi~da
·parad~ receber··vi-- ::·
con utensíl,i'Os .domésticos eri
.sitantes, é sen dú.
cerámica de Buño. S~bindo as
bida un dos edifícios que má-is
escadas ·-presididas por: un:~lentrada rexistra 'do país.Agora é
manaque de 1985 con debu~ - unha excursión de Córdoba a
xos- achégase.. á parte superior,
que fai a sua chegada ~en grupo.
O percorrido que veñen de facer
máis repectuosa coa fasquia ori,
xinal pero que tamén sofre unos cordobeses é c;umprido. Desha mestura de difícil aceitación
pois duns dias en Fátima, o autobus dirixiuse a Negreira -Onde
nas actuais normas museísticas.
teñen o hotel- para visitar uns
Flores de plástico adornan a
pontos ben concretos do país: as
mesa do comedor, rodeada de
illas da T oxa e Arousa, Santiago
cadros carentes de valor artístide Compostela e ... a casa de Rocos, alguns dele,s imitando La,

' . tq}d~ ·~á;Paf§ da~~:2 _-:is~o ~oa 3; c~s~b~l{~~~f~tUQf, it11;~Óri, ;: ,
ná-vista:· A.· 1ffia:. , certo dirixido ¡ror'RostrbIJ'0vkh: Pero o
xe que queda é a
azar, que é quen ~~n na nosa axuda nest~s
dun santuário
casos, trouxo a mmas mans unha fermos1,

·h

d

·t

~

sima traducción ó inglés dalgúns-poérñ.as :

e eo e 0 ere.n
de Pushkin,~do ano 1947, debfda-a-Vladi,~ ·"
d¡:ts que... venera"n
ínir~a~0kov.- Ne .ªleoporv~pr'imeira~ . . r .
. _ ·OS -~e.tratos -r~pe, . ~; a:~a§ das pe~ ·.inax~~rafs,¡:le 'Pushkin;'tlu~ - :;·:, ·.:·~.
~- .._"=·--tido~ cl.~nha:; mud: ~ :. habtate~pd: qu~ ql!éti:icüñ~¿er: ¿s dous-~ -~: ~~.í.~·. e;~· --

:-· Uer

~. que :~e~a-

siadas vece's 'Se ·apela · c<'.:q:ho
"santiña" .. O secretário da Fun- ·
dación Rosalia de-Castro Gon,
za lo ·Rey Lama recoñece 'a· falta.
de valor museístico de boa parte dos Ob xectos acu.mu 1a d os
que ocupan a sala maior "en
detrimento da exhibición dos
traballos sobre a obra rosaliana
e sobre o significado simbólico
e mítico do personaxe, que deben ser prioritários". +

poemas d~ticó·s; ·"'unJita. f~sta- aíi¡:ante-~- Peste" e "Mozart e Sali~ri". iSerfa i:arnén ~r·
azar o que me levou ti ler nes_te outono, sen
saber que o 99 ra·ser ó ano Puspkin unha ·
b~ógrafía do r:us0·~U;iaaa por un deses _so:
v1et~l0gos bntán:1cos_que entenden de
poes1a e poetas? Hab1a un tempo que necesitaba coñecer máis cousas sobre o autor
do Yevguieny Oniegun ou do Xinete de bron,
ce. Quizais para decatarnos que eses poetas
cidadáns, que fan da normali9ade un rasgo
da súa conducta, teñen, de cando en vez,
que ascender ós grandes cumes, anque alí
faga frío . Só para respirar a gusto. En con. tacto cun aire transparente e limpo. +

'1'í'•'"•·
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•Festival
do Dia da Pátria
en Ferrol

·.1

• O Seminário
de Educación
para a Paz,
na Arxentina

A Fundafom Artábria, de Ferrol
ten programadas para esta fin de
semana várias actividades rela,
donadas co 25 de Xullo e a sua
importáncia como Diada Pátria
Galega. O Xoves 22, a partir das
9 da noite, haberá un colóquio,
debate sobre o nac;ionalismo
independentista, coa
participación da Assembleia da
Mocidaae Indepndentista, a Frente
Popular Galega e Primeira Linha
(MLN). Mañá haberá un festi,
val cultural, que incluirá un re,
cital literário, várias actuacións
musicais e um sorteo de libros e
discos galegos. Ademais, curante
todos. estes dias, a sede da Fun,
dafom Artábria acolle unha ex,
posición de cartaces dos últimos
vinte anos, sobre motivos re}a,
donados co 25 de Xullo. •

•Encontro
de pintores
en Valdeorras
O concello do Barco de V aldeo,
rras é o escenário durante toda es,
ta semana e parte da que vén de
Valdearte, un encontro dos 19 ar,
tistas plásticos que recibiron bol,
sas desta iniciativa, para que utili,
cen Valdeorras como inspiración
da sua arte, que terá como resulta,
do unha exposición de todas as
obras realizadas durante o mes de
Setembro. Estes encontros veñen
realizándose na localidade valdeo,
rrá desde 1992 e V aldearte xa ten
un depósito de máis de 130 obras
de arte contemporánea.•

• Mostra
de curtametraxes
en Vilaboa
A parróquia de Bértola, no conce,
llo de Vilaboa, vivirá a partir do
23 de Xullo pendente do cinema.
O Ateneo "O T oxal" apresentou
a sua "IV Mostra de curtarnetra,
xes'', que inclúe traballos feítos en
Galiza, corno Mátame unos cuan,
tos, de Alber Ponte, La vida es un
dolor, de Luís LiSte ou Sabes que te
quero, de Manolo Gómez; e mais

Catro membros do Seminário
Galego de Educación para a Paz
participarán en Agosto no Con,
greso Nacional arxentino "Aula
hoy", cunha série de talleres edu,
cativos, unha conferéncia e a tra,
<lución para o español do libro

obras latinoamericánas, entre as
que destacan Notti. Corta, de pro,
<lución venezolana e Ratas, proce,
dente da Arxerrtina. •

O Padroado da ·cultura Galega
de Montevideo, Uruguai, entre,
garalle ao escritor Xosé Neira Vi,
las a Vieira de Prata 1998, máxi,
ma distinción desta entidade, o
próximo 27 de Xullo nun acto
que terá lugar nos salóns do Colé,
xio Fonseca de Compostela. A
entrega estaba prevista para o ano
pasado, durante a viaxe do litera,
to á capital uruguaia, pero final,
mente non puido realizarse por
unha falla de coordenación. •

gañoso, El coloquio de los perros,
Salvaje!!!, Istvan and Samantha,
Las manos, Feirantes, por Teatro
do Noroeste; Torito Bravo, Soy
lo prohibido, Elliot, Baratária e
Cyrano de Bergerac, de Produc,
cións Librescena. •

Borobó apresentaA cantora do Sar,
un libro de anacos sobre Rosalia
O xomalista Rairnundo Garcia
Dornínguez, Borobó, ven de
apresentar no acto celebrado na
Casa da Matanza co gallo do
114 aniversário do pasamento
de Rosalia de Castro unha anto,
loxia de anacos arredor da poeta.
Coa sua ricaz e documentada
prosa habitual, Borobó reune
agora uns artigas que dan conta
tamén da sua dilatada vida pro,
fisional, desde os publicados no
rotativo compostelán La Noche,
até "Do neto que non tivo Ro,
salia", des te mesmo ano, que

apareceu na sua sección habi,
tual de A Nosa Terra. Máis de
meio século de traballo separan
os textos que saen agora edita,
dos pola Fundación Rosalia de
Castro. Entre os textos tirados
do "Corpus Boroborum" destaca
aquel que narra a primeira visita
feita por Gala Murguia á casa
familiar, sesenta e cinco anos
despois de ter morto a nai. A
publicación inclue ademáis o
caderno poético "Anaco de
amor a Rosalia" , lido na Horta
da Paz cando lle concederon o
Pedrón de Ouro, no que o escri,

Edito1

Os s,

Desde o pasado Sábado 18,
Ribadávia vive, un ano máis, a
sua Mostra Internacional de
Teatro, que se desenvolverá até
o 25 de Xullo. As obras que se
están representando n o Auditó,
rio do Castelo e na Praza Maior
son Babil6nia 1, Besos, Pinocho,
por Cachirulo; El casamiento en,

Os "111 Encontros para a norma,
lización lingüística" que o Con,
sello da Cultura Galega organi,
zará no próximo mes de OutlJ'
bro apresentouse cun programa
que pretende ampliar os seus
tradicionais campos de traballo,
dándolle importáncia, por unha
banda, á avaliaci9n do Servício
de Normalización Lingüística, e
por outra, ó papel da
administración local e das
novas tecnoloxias da comunica,
ción no espallamen~o da litera,
tura galega.•

Auto1

vela
men
auto

• Mostra
Internacional
de Teatro
en Ribadávia

•Normalización
lingüística
noConsello
da Cultura Galega

Título

de Calo Iglesias. Ademais,
estarán presentes noutros cursos
de formación para docentes, en
Buenos Aires e Rosario. Este se,
minário adiantou a programación
do ano que vén, no que cumpre
15 anos, baseado no "Ano da
Cultura da Paz" da Unesco. •

para Neira Vilas

O grupo congués Les T ambours de Brazza actuarán na Praza da Quintana de Compostela o vindeiro dia 31 de
Xullo. Esté grupo de percusión tenta mesturar na sua música a tradición centroafricana con novas ritmos afr°'
americanos, como o jazz ou o rap. A alma de Les T,ambours é Emile Biayenda, un especialista en tocar o tam,
bor que ademais é compositor, con fama en toda Africa e países europeus, como Fráncia, onde colaborou en
gruos corno Zao ou Mic Mac. A coreografía do espectáculo baséase no tambor director de Biayenda, en catro
ngouri (tambores principais), nos mwana ngoma (tambores altos _e medios), noutros instrumentos tradicionais
africanos e en dous solistas que tamén danzan, formando entre todos un espectáculo de ritmo frenético.•

n<

Educar para a paz desde o conflicto,

• Vieira de prata
• Música do Congo en Compostela

ANOS

tor sinte "voar a pluma, escri,
bindo en verso, / coma si me le,
vara da man-Resalí-a·-'-",.. - - - = - - - - -1- - - - - - - 1
O libro vai do relato de episó,
dios reais á recriación imaxina,
tiva de Borobó "respecto de tro,
pezos ideais que pudo ter a egre,
. xia poetisa de Cantores Galegos
con outras figuras contemporá,
neas que camiñan asimesmo po,
las beiras do mito", como escri,
be no seu último Anaco (A No,
sa Terra 15,VJ,1999) que o au,
tor leu no acto de apresentación
na Casa de Rosalia en Padrón.•
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conta de libros
-

ser calquera pero que corneza
senda o próprio escritor.

Preciosa
novela
exemplar
Título: Os século da lúa.
Autor: Xosé Carlos Caneiro.
Editorial: Espiral Maior. 359 páxs.

Os séculos da lúa é a terceira novela da pentaloxia que ten en
mentes Xosé Carlos Caneiro. O
autor que xa prometia en Historias no fio de Monterrei ( 1988),
gañou o Xerais no 92 coa incomprendida O infortunio da
soidade (que necesita unha releitura crítica, á luz das novas
pezas deste puzzle que Caneiro
propón armar), no 97 deixouno a exquisita Un xogo de apócrifos e hoxe é sen dúbida o autor mái en forma das no as letras. Por que? Pois porque é dos
que pensan que "a literatura
non ten necesariamente que se
converter nun pasatempo divertido e ameno. Pode ser un tónico mental. Tan necesario" (páx.
96). Caneiro defende e prática
a li teratura como paixón pola
arte da palabra. Pasaron os tempos nos que se afirmaba que eramos unha literatura con escritores de fin de semana. Finalmente quen marcan o auténtico nivel son os escritores que profesan o acto da escrita corno relixión que os ata hercularmente á
vida e ao que significa vivir.
Comecemos falando da história, do contado, botemos man
do cadro sinopticopracticopseudoxenealóxico do capítulo 2
(páx 92), onde se indica a composición da saga de amantfsimas e burladores que parte de
Elras Amador e Olvido Repug-

1

A.N.T.

Xosé Carlos Caneiro.

nancia, pero este prenscindíbel
cadro (posibelmente o único
exceso) está xa perfectamente
explicado nas páxinas anteriores nas que se di quen é o tio
Isaac, . o autor do "Libro de
Ruth", que será o desencadeante da acción en canto Elias
Amador raptarán a Olvido Repugnancia e terán início tanto
os burladores (curiosa e significativa palabra para designar a
aqueles que procurarán homes
faltos de- amor )-e-as aman-rt;-simas. Unha acción que irá metamorfoseándose desde o tempo
de Elfas Calderón (1725-1800)
deica hoxe -que en todos os
tempos houbo e hai seres des-

ROCK

provistos de amor e carentes de
afecto- contada cara adiante e
con volta.S a atrás.
A disposición temporal foxe
da linealidade porque ten que
reflectir a complexa psique de
Cholo, nome co que identifi~
camas ao narrador apoiándo nos, por exemplo, no remate
da novela e da páxina 197. Un
Cholo no que tamén se deixa
entrever a voz auto-rial, que se
resiste a- catar porque é_ a "sua,,história, é dicer o lugar no cal
se reflicten as súas angúrias e
alegrías, de aí precisamente as
apelacións, ou provocacións,
ao leitor; a un leitor que pode

A novela preséntase estruturada
en seis capítulos e cada capítulo
desglósase en fragmentos, que á
súa vez conteñen o corpo narrativo principal seguido de "acotacións" entre parénteses que van
dando conta do estado anímico
de Cholo e que son a porta de entrada a introspeción, de maneira
que introducen reflexións actuais
e tamén translocen a voz autorial.
_Pero a sua función vai moito máis
alá T amén son sopürte da acción
principal e nelas atopamos adeinais parte do ''Librq de Ruth" .(o
recurso á literatura dentro da literatura semella moi querido de
Caneiro), feíto absolutamente tras cendental pa- Dáa
ra que aspa- impresión de
rénteses sexan valoriza- que toda esta
d as na sua complexidade
verdadeira di- para Caneiro
mensi9n. Pa- fose como
ra representalo sinoptica- respirar.
mente debúxese un círculo e escrébase
arredor do seu
perímetro a
palabra "escritor", dentro do círculo, a man dereita "literatura" e
man esquerda "vida", ficando no
médio (arriba e abaixo) "pracer" e
"amargura", ambas e duas unidas
tanto a "vida" corno a "escritor".
Contado cunha linguaxe moi rica e traballada, en nun estilo no
cal a sintaxe é a sintaxe interior
¿; cholo e de aí que desaparezan os pontos e que os diálogos
se insiran no carpo narrativo.
Pero para definir a forma da nove(Pasa á páxina seguinte)

BRAVÚ

O ·paJMEIRO LIBRO
SOBRE ESA PAIXÓN
QUE QUEIMA O _PEITO
O xornalista Xavier Valiño,
especialista en información
e crítica musical en diferentes
medios galegas, asumiu o difícil
reto de facer un_libro reportaxe
sobre o fenómeno do rock bravú.
Escudriñou, falou con uns e con
outros, contrastou os seus datos
e qfrece así un libro singular,
que xa é a primeira enciclopedia
sobre este fenómeno musical
e artístico que revolucionou
a cultura galeg~
dos anos -noventa.

Sobre a
homosexualidade
Sinala o teólogo Xosé Chao Rego que
moitas teñen sido as dificultades para
dar a coñecer as súas análises sobre a homosexualidade. Nos
anos sesenta e se- - - - - - - tenta as publica~
X.- 0..0.....
~
cións interesában- l
se por escritos me- . ;
t~w.i"iii
nos conflitivos, es\
pecialmente se pro- . \
cedían dun católico. lnfluíron en
Chao Rego para
emprender o estudo
que derivou en A
condición homosexual, publicada en
Galaxia, duas cuestións: a primeira númerica, referida á alta porcentaxe de persoas con tendéncias
homosexuais e, dentro deles, a cantidade de católicos; a segunda cuestión, cualitativa, refírese ao padecimento e represión que sufren os homosexuais. Neste
volume, afronta as conductas homoeróticas desde diferentes perspectivas.+

r··-··-·-.-··-··---\

.1

Os mares
de García Teixeiro
Debuxa António Garcia T eixeiro un
roteiro de mares que o conducen á homenaxe, aos monólogos, aos amores, ás
_ esperanzas, aos siléncios, á nenez, ás
impoténcias e tamén ás auséncias.
O poemário Nos
mares diversos
ven de ser editado
pela Union de Cooperativas do Ensino

de Traballo Asociado de Galicia. e pola
Asociación de Centros de Economia Social. No limiar, a voz
de Román Raña fala
dun poeta que ~
mostra e se agacha"
entre o pudor e a confesión, nun espacio non sempre nítido, onde o espírito
do creador se nos vela e se desvela".+

Reeditando a Ferrin
Méndez Ferrin continua na actualidade
da literatura do país, desta· vez por duas
reedicións en Sotelo _ :=::::=:==--:-¡-t- - -

~!~tÓ~~ ~7'

.· u.1t11ml1111·

inocentes é a terns!Lllllift/111H.Cllll1 ·
ceira; esta novela
publicada en 1976
é considerada polo
autor como a primeira parte dunha
triloxia que seguirla
con No ventre ·do silencio. Pola sua parte, Xosé Luís Méndez Ferrin é o título
do volume coa longa
entrevista realizada por Xosé M. Salgado
e Xoán M. Casado. Hai dez anos que se
publicaron por vez primeira estas reflexións políticas, literárias e persoais do
autor ourensán. t

A vida en bravú
Xurxo Souto reseña a bravura dos galegas para conquistar o mundo e Marisol
'
Manfurada soña cunha
vida en
-~-=r-::7"~=
tecnicolor.
Ambos
protagonizan capítulo de Rock

Bravú. A
paixón que
queima o
P!!ito, que
escrebe Xavier Valiño,
xomalista, e
edita Xerais.
Un retrato de grupo do movemento do
rock en galego. +
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(Ven da páxina anterior)

gue o ideal de pureza, da beleza
-as novelas de madurez parécense
moito nisto ás novelas de xuven,
tude- , cando a obsesión pola arte
domina a vida.•

la terarnos que acudir a outra arte,
á música. Os séculas da lúa é un
pentagrama no que se escrebe un,
ha inmensa melodia de 359 páxi,
nas, de tal xeito que o leitor pode
.tomar a novela pola páxina que
queira que sempre atopará a esma
calidade, a mesma obsesión polo
ritmo, perfectamente acompasa,
do, perfectamente medido, a mes,
ma linguaxe atrainte, o mesmo es,
tilo obsesivamente coidado, ba,
rrocd, exuberante e na exuberán,
cia o equilíbrio é virtude só para
elexidos, fácil é cair na verborrea.

XOSÉ M. EIRÉ

Lírica
alemana e
·galega

Hai personaxes singularmente
atractivas, algunhas inesquecí,
beis, como o Calderón ou a Olvi,
do Repugnáncia, por só mentar
duas. Personaxes que, por moi ri,
cas que sexan, por ben configura,
das que estean, sucumben ao po,
derio do narrador. Se hai que es,
coller, quédome xustamente -coa
figura do .narrador, omnipotente,
omnipresente, unha forza só
comparábel á facilidade discursi,
va, porque dá a impresión de que
toda esta complexidade que esta,
mos tentando explicar, para Ca-,
neiro fose corrio respirar.

••

1

o~ ·

Escritora que naceu en Colonia
(Alemápia) e chega a Galiza no
1968, Ursula Heinz entra a for,
mar parte definitivamente do
mundo literário do país. T endo
publicados xa algúns poemas e
relatos en xomais alemáns, a súa
carreira cónsolídase sen embargo
rio ámbito galega coa produción
de textos en prosa, acompañada
do labor como traductora do ale,
mán ao galega e ao castelán.

Catulo, Tibulo, Safo, Cervan,
tes (obviamente), Calderón de
la Barca (obviamente), Caste,
lao (obviamente), Crecente,
Garcia · Barros, Xabier Prado,
Curros, Lamas, Rosalía, Pondal,
Clarin, Galdós, Lord Byron,
Stevenson, Twain, Zola, Ma,
chado, Rilke, Maiakovski e mo,
tísimos máis circulan palas súas
páxinas (na 318 hai un elenco
nroit'Cf 'máis--eompleto): Sen se,
-terí sim¡rles referéneias,. onr~
mentas narrativos imprescindí,
beis á hora de criar atmosferas,
igual que músicos e pintores ou
reis ou personaxes históricas
que non irnos enumerar.

•
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"esperanza frustrada
fe perdida
vida finada
morte vivida"
O desencanto oferéceo a socie,
dade, co seu cotidianismo, a súa
rutina, que toma no simplemen,
te utilitário; i~to dá pé ao suxei,
to poético para reivindicar a fal,
ta de sentimentos en poemas co,
mo "Virtuel/Virtual" (páx.
36/3 7). A caréncia xorde repre,
sentada entre outros motivos
pelG-ordenadoL . ...

Chego así a ver uriha relación·
·.EJes, ~
pois de ter analizado o entorno
O desengano fronte á vida e ao
amor leva a poeta a mirar o pa,
galega por médio da narrativa, a
sado. O tempo anterior xa non
escritora atópase coa necesidade
se pode recuperar máis e queda
de afondar dentro de si mesma,
só na lembranza, da mesma ma,
de procurar o seu interior. Men,
tres que a prosa se nos presenta · neira que só no recordo viven os
mortos. Ao pasado está unida
sempre como unha linguaxe máis
unha necesidade e, ás veces, in,
apta para a obxectividade, o poe,
ma é por exceléncia, desde a li,
rento de manter os desexos da
teratura clásica, a expresión da
mocidade, a necesidade de sen,
subxectividade, do ollar particu,
tir. A poeta pergúntase se afnda

~-prosa:galego, 'lírléa,alemán:

Heinze nos surprende co seu
máis recente libro: Credo, publi,
cado en Edicións do Castro. Di,

bilidaes a nível gráfico, senón
do o vinilo na ex lugoslavia,
que ten un ponto afectivo que
onde ainda o venden por qui,
non consigue o CD. Ademais
los, está retido ainda na fron,
non se pode piratear como os
teira. T amén esperar ter axiña
compactos", sinala. Quéixanse - as reedkións dos primeiros xa
os promotores de Rio Lagares de
que as primeiras tiraxes, curtas
que na Gali,
para non arriscar, xa están es,
za non se po,
gatadas.
.da mercar vi,
nilos e que Prefir.en os
Temas como Asisino es o.u Bebe
todo o proce,
Picasso non se encadran dentro
so de produ, híbridos á
·da música totalmente electró,
ción dos seus rriusica
,nica. Mestúranse referéncias
discos se te, electrónica
latinas, traidas sobre todo polo
ña qu~ facer
galego Doc Manhattan, con
pura, xaque
fóra. A ·sua
sons electronicos; no caso do
ilusion está gastan
tema gravado coa belga Anne ·
posta nun fu, tamén-da ·
. Marie Leclaire, recupérase o
turo ·estudo bossanova -·
son o break dance_ famoso nos
de gravación
oitenta.- "Xa hai quen oferece
no que ve, ou o reggae.
música electrónica pura. Eu
ñan artistas
_prefiro os híbridos, .a min gos,
de fóra a gra,
tame moito a bossa,nova, o reg,
var.
gae ... ", sinala o pincha de Vigo.

O pincha Doc Manhattan ase,
gura que na maioria dos longa
duración hai moita palla e pou,
ca chicha. Asi que traballa so,
bre temas que merecen a pena
ser editados: Os discos do selo
Rw Lagares, adicado á música
eletrónica, e do que é promotor
el mesmo xunto ao escritor Xa,
vier Queipo, están elaborados
case de xeito artesán. O peso
do vinilo non deixa mover un
milímetro a agulla do tocadis,
cos e as carpetas ~stán feitas a
partir de material reciclado
ilustrado para a ocasión. "O vi,
nilo, non só oferece máis pos~,
-

Máis ao confrontarse co texto
aparece para o leitor/a de repen,
te unha pergunta. Por que a au,
tora no lugar de escreber en ga,
lego, língua que manexa con to,
da habilidade, como nos demos,
trou- coa súa prosa,· nos. fala ago,
raen alemán. Tampouco realiza
ela mesma as traducións, senón
que veñen· da man do rofesor
Ramón Lorenzo. Unha posíbel
resposta leva a atención cara o
f~ito da linguaxe literária que
Ursula Heinze utiliza: a forma
da lírica é desta volt.a o soporte
das súas reflexións.

É agora neste ano cando Úrsula

Título: Asisino es/ Bebe Picasso.
Autor: Doc Manhattan / 405 D Rojo / Anne Marie Leclaire.
Edita: Rio Lagares.

....

O poemário xira en tomo aos
tres temas fundamentais da lfri,
ca: a vida, a morte e o amor. A
vida vén representada non de
maneira positiva, senón como
un longo percorrido que desem,
boca sempre na morte. A vida é
desencanto e resignación.

Úrsula Heinze.

Na década dos oitenta van apa,
recendo seguidamente as súas
novelas O soño perdido de Elvira
M. (1982, finalista Chitón de
1981), Anainsi (1989') e Xente
coma min (1989). Difíciles· de
encadrar xenéricamente publica
Arredor da muller en 18 mundos
( 1985) e Mulleres ( 1991), libros
de entrevistas onde se obse!Va a
fonda preocupación polos pro,
blem.as da~ muller. A s.úa voi fe ..
minista achégan:~·s ás difié'tili:a.7··
des do cotián nos relatos: Remui,
ños en ·coiro (1984) e Confiden2
cías ( 1992). De par cultiva con
éxito a narrativa infantil. Con
Cul.pable de asasinato ~en 1993
acadou o Premio Blanco Amor. ·

Ártesania
na electrónica

,
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O próprio título é un ··indicador
dos propósitos da poeta. Un.ere,
do é en ámbalos dous -idiomas· a
expresión dun conxunto d!! ide,
as pertencentes á nosa fe. Ursula
Heinze vainas amasar como está
conformado o seu credo (non
relixioso ou político, senón de
vida), as súas "crenzas''.

Titulo: Credo.
Autor: Ursula Heinze.
Editorial: Ediciós do Castro.

Eis unha novela de madurez e5cri,
ta por un autor ben novo (1963),
<lesas novelas que se escreben xa
cando nada pode importar o que
diga a crítica empeñada na litera,
tura de consumo, cando se perse,

•

lar e do xuízo do e da poeta. A
língua materna, na que se desen,
volven as nosas primeiras emo,
cións, préstase daquela de mellar
marieira para falar dos sentimen,
tos, das ilusións e inquietudes. Á
sensibilidade e ·a matización q1,1.e
nos permite a ·nasa primeira lín,
fil.la, pode ser o motivo polo que
Úrsula Heinze decide en alemán
cando quere adentrarse no seu
mundo máis persoal, nela mesma.

go surpréndenos por dúas razóns,
en primeiro lugar pÓr facernos
chegar a súa criación en forma
de lírica, fronte ·a toda a obra
anterior en prosa, e segundo
porque se trata do primeiro libro
que se publica en Galiza directa,
mente en edición bilingüe ale,
mán,galego. Outra curiosidade
que fai aínda mais atractivo este
volume son as ilustracións reali,
zadas pór Díaz Pardo.

Polo de agora, Rio. Lagares lan,
zou xa dous discos e está a es,
pera do terceiro. Ao ser merca,
-
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anguriante que soa en moitas
discotecas. "O soporte, o feíto
de que veña en vinilo diferen,
cia os contidos", sinala.
A música de baile tamén ten a
sua rede internacional de inter,
cambio; Rio Lagares distribue os
seus traballos en cidades euro,
peas, asi que os seus discos soan
en Bruxelas ou Berlin e non en
Vigo . "Non hai bares nos que
se pinche boa música electroni,
ca e non podemos vender os
discos nas tendas galegas asi
que o que nos queda é buscar
canles alternativa e seguir coa
autoedición", comentan .
Prometen festa de presenta,
ción en Vigo, A Coruña e
Compostela. A música será
responsabilidade de Doc Man,
,hattan -"o nome do pincha,
non da persoa"- e dos seus vi,
nilos. •

Recoñece que a xente ten per, .,,
xuízos ao asociar as novas mú,
sicas co bacallao reit~rativo e
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hai posibilidade de recuperar o
amor e a paixón, mália o prezo
que hai que pagar polos sentt,
mentes, pero a única solución á
que chega ·é a dubida constante
e case sernpre a resignación.

"Quizais non existe afelicidade realmenté
só acelera afantasia
de xeito que afe no amor
ás veces dura toda avida".
Úrsula Heinze non pode presdn,
dir da hatureza como elemento
para expresar o seu sentir. Perca,
rre desde lugares coñecidos, "O
Malecón", até o universalismo
de paisaxes como o ar, o ceo, a
noite, etc. A vida e a ilusión re,
·presentadas na primavera, foxen
rapidamente cara as imaxes do
outono e do inverno: "os ventos

esnaquizan con tesoiras/ os meus
soños antes de que se dilúa o día".
A natureza está falta de encanto

M
co
co

e o pasado está balorento.
A desgrácia e a dor apodéranse da
poeta, que se refúxia na soidade.
Alí goza da morriña, da nostálxia
do pasado e do consola da nature,
za que outros non comprenden.
Pero esa "paz"
que propor,
cionan
os
pensamentos Chego así
da noite, vol, a ver unha
ve marchar co
día. A resig, relación
nación fai que prosa,galego,
en ocasións lírica,
ela se identifi,
que coa pedra: alemán.
obxecto iner,
te, que sofre o
paso dos anos,
que non reci,
be a atención do mundo, pero
busca para si a calor o sot -

Viñai
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Foio
Mais, permanece no libro unha
pequena esperanza, disfrazada de
consola. O último poema
("Wieer/De novo, páx. 92/93)
dános a clave da espiral que con,
forma a vida, devolvéndonos o
positivo, a pesar das negacións. •
M.BASCOILAMELAS
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Metallica
continua
con forzas
Concerto: Merallica.
Lugar: Parque de Castre los de Vigo.

Data: 18 de Xullo.

Viñan dicindo os seus seguidores
que desde que afeitaran as guedellas alá polo seu Load os de Metallica andaban un tanto frouxos. O
Domingo en Vigo amasaron que
cando menos no directo non perderon nen as formas nen as forzas.
Foi de chegar e encher. Sen falla
de teloneiros, Metallica desbordouse polo escenário rachando a
noite cun dos seus temas de máis
de sona, Masters of Puppets. Foi o
delfrio agardado polas 15.000
persoas que ateigaban Castrelos.
As gorxas berraron á vez e os brazos ergueitos tremeron ao ritmo
das descargas musicais.
Foi o comezo dun concerto trepidante. O cuarteto estadounidense traballouse a xente como
manda o libro do bo facer roqueiro: verquendo enerxia. James
Hetfield e os seus non estiveron

sós. Con eles trouxéronse un espectáculo de luz e estoupidos pirotécnicos que reforzou os intres
de máis forza. O público respondeu botando fóra as ánsias dunha
longa espera. De feito, esta era a
primeira vez, e quizais a últiína,
que Metallica actuaba en Galiza.
Nos temas máis acelerados, caso
de Enter Sandman, os corpos bulian freneticamente. Logo destas
cancións máis potentes, moitas
delas do seu último traballo Garage In.e, viñeron algunhas baladas. Foi entón cando os chisqueiros acendidos comezaron a espallarse polo graderio e a xente
acompañou a Hetfield na letra.

Metallica non deu trégua até pasada unha hora de actuación, no
primeiro dos dous descansos.
Con todo, houbo un momento,
xa polo final, no que o concerto
foi decaindo. A audiéncia resentiuse cando o grupo tocou algúns
temas da sua etapa máis acougada, a do Load. Pero o grupo sou-bo recompoñer o ambiente a ba.;:
se de estoupidos luminosos e de
acordes frenéticos. Chegado de
Lisboa, e antes do FESTIMAD
de Madrid, Metallica despediuse
da península deixando claro que
segue a ser Metallica, un dos mellares grupos de rock duro.+

Recentemente pudemos ver en
televisiól} as duas partes de Makinavaja, un personaxe da banda
deseñada levado ao cine hai
poucos anos. Entre o seu paso
pala pantalla grande e a peque,
na mediou a morte do seu criador, o debuxante Ivá, un ~lásico
da revista El Jueves . .
Makinavaja, interpretado máis
que aceitabelmente por Andrés
Pajares, pretende ser un dos últimos delincuentes do bairto chino barcelonés ou do hampa ao
antigo u.so. O mundo das drogas
puxo fin, como se sabe, a todo
este xénero de delincuéncia era,
dicional, desde o carteirista ao
trileiro, que, como tamén se t~n
dito moitas veces, albergaba unha ética e unha reglas próprias.
1

A visión da película, despois doutras traslacións recentes do comic
á pantalla (O condón asesino de
Ralf Konig, por exemplo) fainos
cavilar en que quizá as séries de
debuxos (un xénero visual, ao fin
e ao cabo) son ben máis adaptábeis ao cine que a novela, a pouco que o director se esforce. O cine mellora o comic, pero case
sempre empiora a novela~ Probabel mente por unha razón elemental: en canto que os rexistros
da banda deseñada son escasos, os
da novela resultan case infinitos.
No comic sobrancea o diálogo,
na novela entra todo, desde o
monólogo interior, á reflexión,

.

ALEXANDRE SOAXE
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Dille Berce ao Inimigo
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DoutorDeus
Xabier López López

A ilusión da história
na Quintarm

medusa

&otGiObkinoo

pasando pola descripción, fórmulas ben máis complexas e difíceis
de sintetizar en imaxes.
Pero, á marxe deste comentário, o
que queríamos destacar de Makinávaja é a sua visión social, políticamente incorrecta. O delincuente que parece que vai colaborar
. coa policía acaba pasándose ao
bando dos atracadores unha vez
que ve que o botín paga a pena.
Maki emborracha a un neno,
mentres intenta ligar coa sua nai,
usa ao mesmo neno para conseguir
diñeiro fácil nunha terraza e non
dubida en entrefrebar de insultos o
cariño polo.seu.avó. Un avó que,
pola sua parte, insulta ás monxas
do asilo no que pasa o tempo, en
canto o neto non o chama para
desvalixar algunha caixa forte. A
nai de Maki é puta e a un dos seus
amigos chámalle maro-mierda. T º'
dos sabemos, sen embargo, que en
todas esas calificacións despreciativas hai máis de humanidade que
neutros ámpitos sociais de apariéncia ben máis correcta.
Maki ainda tera tempo de asesinar a sangue frio a un comisário
de policía, ao qt:te pouoo antes vira torturar e matar a un preso
anarquista na comisaria. Maki-Pajares ensaia unha desculpa desen-

catada para os seus amigos que lle
recriman o terse metido en política e dilles que "nestes tempos ás
persoas dignas só nos queda a estética", para acabar recoñecendo,
ante á pouca verosimilitude da
sua resposta, que aquela morte do
_anarquista, que se negara a dar info rm ación á
policía, "to- ,
--coulle moito
os collóns". Non
Maki, como sabemos
os delincuen,
tes escépticos como a
do cine ne- película
gro, deixa en, logrou
trever os seus
superar a
princípios
cando a. oca- censura,
sión o precisa. quizá pola

aparente

Cenas ·como
estas rara vez inocuidade
se ven en te- que se lle
levisión e fa- supónao
lan moito do
compromiso comic.
de Ivá e doutros moitos
debuxantes
coma el, dignos herdeiros da
cultura republicana e libertária
barcelonesa.
Non sabemos como o director
logrou superar a censura de produ tores e .distribuidoras, quizá
pola aparente inocuidade que se
lle supón ao comic, a un actor
como Pajares e a un personaxe
como o Maki. Están en todo caso moi equivocados. A obra, cun
humor digno e unha fact.ura
aceitábel, destila lucidez e pro,
fundidade, sen ceder nunca ao
pasteleo córrrico e á impostura doutros directores.+
M. VEIGA
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Ferrin anosa a poesia de Lluís Alpera
Apresenta unha antoloxia bilingü~ do escritor de Valéncia

Ü COQdeL
Doma
Expresión poética galega

-0-

c.v.

Número 25. Maio de 1999. Prezo 1.000 pta.
1
Dirixe: Ramón Lourenzo.
Edita: Xunta de Galicia e Universidade de
Santiago.

O escritor Xosé Luís Méndez
Ferrin toma de Álvaro Cunquei,
ro o conceito de "anosar" para
apresentar a sua traduc,ión da
antoloxia do poeta valenciano
Lluís Alpera T aron.ja de cel de
Novembre, Laranxa de ceo de
Novembro ( 7 i Mig editorial de
poesia, s.1.), publicada en edi,
ción bilingüe catalán,galego.
Anosar en canto "convertir en
noso o que era alleo" nunha sor,
te de "roubo" que o poeta galego
explica ao lle imprimir os "ma,
tices da luz de cada pátria" que
reflicten as distintas línguas.
Non é un ex€rcício habitual a
tradución dentro da obra de fe,
rrin, pero, no entanto, o poeta
entende que é nesta tarefa onde
se descobren aÍgunnas aas cría,
cións literárias máis interesantes
de autores que, como Cunqueiro,
tiñan a teima de verquer á sua
lingua case compulsivamente po,
emas doutras literaturas. Non é
exercício comun da mesma ma,
neira que Alpera non é poeta cal,
quer. Nacidos no mesmo ano, os
dous escritores están unidos por
unha amizade de catro décadas e
unha traxectória de compromiso
no nacionalismo de esquerdas.

. 4 .J•

Relacionado en Madrid cando
estudante co grupo Brais Pinto ,
Alpera é para Ferrin "un poeta
vete rano que está evoluindo
desde os anos cincuenta e mar,
ca as tendéncias da poesía cata,
lana das últimas décadas cunha
releváncia especial. no ámbito
valenciano. Pertence á primeira
xeración que recupera o uso do
catalán, valenciano· despois do

Na sua parte literária, ·inclúense traballos
poéticos de Maria Xosé Queizán, Ramón
C aride Ogan,
do, Chus Pa,
to, Sechu
Sende , Helena de Carlos,
Maria Lado e
Félix Pérez
Aragunde,
Rodolfo
Alonso, Isabel Carreira
Pol, Miguel
Lustres, Ledícia Cos,
tas e Cesá,
reo González Carballido , entre oucros. Tamén teñen cabida as
tradu~ións de poemas de Ingo Cesara,
Paul Elua rd, G uillevic e Geoffre H ilL En
can;o á c rítica, son protagonistas o teatro
de Anxel Fole, a traxectória literária de
Rafa Villar e a obra de Anxo Angueira O

valo de ManseUe. •
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O poeta valenciá Uuís Alpera1 primeiro pala direita, con Uxio Novoneyro e Bemardiño Graña no último Galeurlca celebrado en
Compastela.
A. PANARO (Arquivo)

Boletin da Federación
Ecoloxista Galega

36 desde o marxismo e o na,

Número 3. Xuño de 1999. De balde.
Coordena: Xosé Veiras.
Edita: Federación Ecoloxista galega.

miai

Partilla Ferrin "dun certo par.e n,
cionalismo. Con Ramón Lou,
tesco" e do tempo de poetas que,
.renzo e máis eu formabamos .en
como Heaney, O amoneda, ou o
Madtid un bloque de n~sistén,
próprio Alpera "fomos nenos,
cia ideolóxica fronte á filoloxia
mozos, e agora somos vellos a un
española" explica. Da sua poé~ . mesmo tempo. De maneira que a
tica sinala que comeza "nun li,
miña tradución de Lluís Alpera é
risnio pata 1ogo pasar~ a m;:iha ...: . tamén u~ encentro conmi~o
época política, de realismo crí,
mesmo e coa miña própria poe,
tico e despois deixarse levar ca;-.
sía, se se me permite a impertira unha.poe_sia erótica, de gran,
Xosé Luís Méndez Ferrin.
de sensualidade, cunha perspec,
tiva materialista, e facéndose
máis rica e vizosa".

A barcaza de Carón
Coma unha saba almidonada de posguerra
lembro a branca pel hospitalaria
.
arrebatada para sempre polo lume do averno,
borrando todos os ríos de bágoas
que espallan toxos de raiba contida.
A túa durísima vida de heroina sen flor
eslíese no téu nada, sen caléndula
ou begonia que axude a altear o teu perfil.
óh outono cruel que a levas contigo irreversibelmente!
Hoxe odio a túa indiferente serenidade
e a túa alta estética polo esplendor
desta laranxa de ceo de novembro.
Desde a Ítaca que me <leches a mamar con peitos de orquídias,
recordarei teso e mudo, cun grande rosario de
malenconía nocturna, todo o teu xorro de contos dourados,
toda a claridade de mañás de festa a percutir violínos
e barcas ao largo da túa praia da Malva,rosa.
Oh Cabanyal da infancia que perdes
esta loitadora de peixes e patelas!
Desde o fondo do pérfido silencio que apalpo,
regresarán lembranzas, encaixes e gladíolos,
o lustre dalgún que outro zapato de charol,
cheiros de comer quente na mesa, ollas tenros
e tactos diarios que confirmaban cada día
o ouro solitario e ardente dunhas horas efémeras.
Todo inútil xa! A nosa rúa da Barraca
pesareche coma un sepulcro, coma unha morte diaria,
pois pagáchesme a Carón, antes o tempo previsto
as estrictas e frías moedas que manda a lei. +
Lluís Alpera
Tradución do catalán de Xosé Luís Méndez Ferrin

néncia" afirma. Son, ao seu dicer,
"outras cores, outras luces, pero
con proximidade a nós, un dos
poemas dos qu~ máis gosto é o
que lle adica á morte da nai que
era peixeira e mostra referéncias
que ben poderian ser galegas".
Trátase, pois, dunha xuntanza
poética entre amigos de duas lin,
guas non en exceso comumente
visitadas. Xosé Luis Méndez fe,
rrin é, pola contra, da opinión
de que as "relacións exteriores
do galega non pasan pola alfán,
dega madrileña" di, mentras dá
releváncia aos contactos estabe,
lecidos entre as linguas peninsu,
lares distintas ao español.
Para o autor de Estirpe a tradución é "importante para unha
xinástica da lingua, para que as
relacións con outras literaturas
non sexan minoritárias nen estén mediatizadas e non pode
deixar de ser considerada unha
tarefa criativa máis". •

Para miña mai
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O tranvia e a bicicleta nas cidades e o fer,
rocarril para curtos e longos desprazamen,
tos son algunhas das alternativas propos,
tas polos ecoloxistas á hora de
artellar un
transporte susten tábel, cuestión recollida
na primeira
páxina deste
nú mero. Des,
país das eleicións munici,
pais, n a ed itorial, Con,

cellos e meio
ambiente, sé,

A Ponte
Voceiro da A.C.
Número l. Maio de 1999. Prezo 200 pta.
Dirixe: Cristina Cubeiro.
Edita: Asociación Cultural Suárez Pica llo.
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MALDITA ALMA
Manuel Rivas. Galaxia
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2. No VENTRE

l. PRISCILIANO.
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PROFETA
CONTRA O
PODER.

DO SILENCIO
Xosé L. Méndez Ferrin.

Xerais

Xosé Chao Rego.

3. Os sÉcuws
X. Carlos Caneiro.

Espiral Maior

4. CIRCULO
Suso de Toro. Xerais

HOMOSEXUAL
Xosé Chao Rego.

l. ELA,

DALUA

3. A CONDICION

A Nasa Terra

2.

ALFONSO
DANIEL
CASTELAO

Manuel Rei Romeu.

A Nasa Terra

Galaxia

4.

BREVE
HISTORIADA
LITERATURA
GALEGA

Mercedes Queixas Zas.

ANosa Terra
5.MANuEL
MURGUIA
Henrique Rabuñal.

Laiovento

T ifü

guenlle, en tre outros, arti,
gos sobre o monte en Galiza, os encaros e
a riqueza da en sen ada Umia,Q Gra ve.
Xosé Veiras portavoz n acion al da. Federa,
ción asina C iencia sen conciéncia. •

Ramón Suaréz Picallo

5. MORNING STAR
Xosé Miranda. Xerais
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A aparición deste número coincide co
nascimento da Asociación Ramón Suárez
Picallo, en Sada, co obxectivo de dina mi,
zar a vida cultural
da vila e protexer o idioma
galego. Inclue
comentários
de opinión sobre a situación
de Sada en
vários aspei,
tos. Na sección literária
hai lugar para
Roberto
Blanco To,
rres, José Sa,
ramago e
Manuel Lugrís, Freire, que protagonizan senllas semblanzas. En canto á actua,
lidade política, Daniel Calvete reflexiona
sobre a diferente vara de medir que os Estados Unidos tiveron para o Chile de Pinochet e a Iugoslávia de Milosevic. •
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CaiXa Galicia ·edita o disCtiiso
de Cástelao Alba de Grórid

1

Morreo o ·guerrilleiró
Ma~celb:10 Fernálldez O
;

Marcelino Fernández Villanueva, guerrilleiro do maquis anti,
franquista en Galiza na inmediata posguerra, faleceu o pasa·do 3 de xullo, aos 85 anos en
Buenos Arres. Fernández era
coñecido co sobrenome de "O
. Gafas" e chegu a ser xefe doEstadd Maior da Guerrilla de ·
León e Galiza. Desde finaís dos
anos 40 vivía nesta cidade e
era presidente do PSOE da c.apit~l arxentina.

Repartiranse 130.000 exemplares .
nun proxecto no que colabora A Nosa Terra·
A Fundación CaixaGalicia repar..
tirá 130.000 exemplares de Alba
de Grória, o discurso pronuncia..
do por Castelao .en Buenos Af..
res no 'Dia da Pátria de 1948. A
edición exclusiva, de carácter
non venal, está producida en co..
laboración con A Nosa Terra.
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A edición, que se repartirá de
forma gratuita até o fin das existéncias, comemora o Dia de Galiza e busca homenaxear á memória de Castelao cun dos seus
"máis fermosos discursos" , segundo a Fundación CaixaGaliza
que in ire e te proxecto editorial dentro do seu plano de promoción e difusión cultural.
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Alba de Glória cumpria meio século o 25 de Xullo do pasado ano
e o tempo convertiu á sua mensaxe derradeira nun Dia da Pátria
Galega no discurso de máis sona
de Castelao. Co gallo do primeiro cabodano do seu pasamento, o
Centro Gallego de Buenos Aires
publicaba o texto cun breve limiar no que se pode ler: "A Galiza, pois, no grande dia que a festexa, adicou as suas derradeiras
verbas ditas en púbrico, que, no
acto aoque nos referimos foron
pronunciadas diante d-unha
moitedume que as escoitou con
namoro" . Remata o prefacio
-que tamén recolle a nova edi-:
ción-dicindo que "os emigrados,
a história, o pobo, constituien os
teimas de tres grandes frescos que
o talento prástico de Castelao fixou en verbas, imposibilitado fi..
sicamente de facelo nos grandes
lenzos de parede con que soñou
quizá.is na sua mocedade".
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Tifia Castelao en dia tan sinalado
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Castelao, a carón de Manuel Puente, durante un das seus discursos políticos en Bos Aires.

desde o exilio a "imaxinación" a
andar pola terra, "vendo o noso
país embandeirado de azul e branca, con música, gaitas, pandeiros,
aturuxos e foguetes ... " e debuxaba
no seu canto á liberdade nacional
galega unha esperanza no porvir a
meio dunha estea de personaxe5 a
meio dos ' que elabora un paseo
pola n95a história. Remata Castelao a in'tervencióh no Teatro Arxentino cunha reivindicación dé
claro carácter políticb na que reclama xustiza histórica: uPero no
dia de hoxe, eu e a marioría dos
galegos que me escoitan, ternos a
obriga de percorrer devotamente
os cimeterios de Galiza, onde repousan os derradeirs mártires, en
número incontabel. A nosa imaxinación verá unha fogueira en
cada cimeterio, como outros tantos clamores de xus~icia. Pero 'no
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de Pontevedra verá unha labarada
que chega até o ceo. Esta é a chama do esprito d-un gran galego,
que non figura na Santa Compaña dos inmortaes, porque non
perteñece á hestoria, senón ~ tra,
dición. Este é o lume do ·esp_rito
de Alexandre Bóveda, estrela e
bandeira do noso porvir''.
l.

O poe~a ~anuel ,Maria terl. destacado a _valia do discurso upo la
sua emodón, polo seu patriotismo, pola sua sinxeleza -que rion
simplicidade- e pola sua beleza
literária, difícilmente superábel.
E tamén polo seu idioma, un
prodíxio de equilíbrio e armonía ·
entre a fala culta e popular. En
canto o seu contido pódese afirmar que é un perfeito tratado de
história de Galiza. Non se pode
decir máis en menos palabras". •

Marcelino Fernández naceu na
localidade ast.u riana de Olloniego. Desde inoi noviño tra, .
ballou ·n a ·mineria e con só. 17
anos ~a formaba parte da
Unión Xeral de
Traballadores
d"e ste sector. A
sua carreira tamén cornezou
rapidamente.
Foi sec-retário
xeral das . Xuventu<les Sócfalis"tas de Astúries e participou activamen- ·
te na Revolu. ción .que se
produciu nesta
comunidade en
1934, motivo
polo que foi detido e torturado
- perdeu un ollo
como ·consecuéncia dos
maos tratos das

.

Gafas

como comisário nunha das bri,
gadas que participaban na defensa de. Astúries, Cantábria e .
Euskadi. Trala vitóría franquista ·no. norte, "o Gafas" agochouse na sua vila natal, até
que o 7 de Novembro de 1937
tivo un enfrontamento armado
con falanxistas e gardas civís, e
en represália,. morreron 14 dos
seus viciños.

Á fin da contenda, Femández
intentou fuxir a Portugal. pero
non foi capaz e finalmente
·uniuse a outros republicanos
galegas fuxidos. Desde este encentro, o asturiano participou
na organiiación da güerrilla e
chegou a ser
nomeado comandante en
xefe desta milícia en León e
Galiza. Tralas
mudas políticas que fixeron
imposíbel continuar a loita
guerrilleira, "o
Gafas" encargouse de desmantelar a sua
infraestru tura
en Galiza e
partiu,
en
1948, cara a
Fráncia nun
barco p~squei
ro na compaña
de 30 , g·uerrilleiros máis.

autoridades~ ,

coa acusación
De Fráncia pade ter partici- Marcelino Fernández Villanueva 'no sou a Arxentina, onde mu,
pado no asalto 1_9 48 cando tiña 34 anos.
a un cuartel da
dou de vida raGarda Civil. Logo da vitória
dicalmente. Seguiu vinculado á
da Frente Popular nas elei política ao través do PSOE bocións de 1936 foi posta en linaerense, do que era até a sua
berdade.
morte presidente e dedicouse
ao negócio da hostaleria. Era
No transcurso da Guerra Civil,
proprietário dun grupo de-hoo seu labpr a prol do Exército
teis, ·entre os que se inclue o
Republicano desenvolveu~o
Sheltown, de catro estrelas. t
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A Serpe de Bañares
Desde San Domingos desaparecen os vifiedos e vén a terra cha
en cuadro de acuarela nas baixas
ondeacións de cereais movidos
polo ar. É Castela, a dura, calorosa e aproveitada Castela reclamad a nos muros e nas paredes
das casas en pintadas meio borradas polo tempo: "Castilla nación", "Tierra comunera". Ai,
merico, descrebe-a asi na sua
Guia: "Despois da sua terra (refere-se á dos navarros), pasados os
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Montes de Oca, en dirección a
Burgos, encontra-se a terra dOs españois, que se chamd Castela e
Campos. É unha terra chea de tesauros, de ouro, de prata, rica en
panos e vigorosos cabalas, abundante en pan, viña, carne, pescado, leite e mel . Sen embargo, carece de arboredo e está chea de ho,
mes maus e viciosos". Pero antes
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de entrar na sua demarcación
oficial, ainda os viaxeiros soben
a Bañares e Grañón.

ua-

ona
Es-

As igrexas dos arredores do Camiño, por esta zona, son grandes
como catedrais, e até pode haber
duas nunha pequena aldea, como en Bañares. A capela é bonita, un románico ben proporcionado nas dimensións da fachada.
A porta está pechada, ClSi que os
viaxeiros non poden ver os enterramentos ou relíquias dunha
chea de santos que para ali levaron. Saef estaba interesada no do
seu amigo.sn Vitares, outro pesado da oratória, pois falaba tanto
como san Román, e acabaron
por cortar-lle a cabeza para non
ouvi-lo. A pesar diso, o home,
coa cabeza debaixo do brazo, seguiu a predicar como se nada.
En Grañón teñen máis sorte os
viaxeiros. Van ali baixo o engado da admiración nacida ante a
obra de Damián Fotment en san
Dom.ingos. Como ian perder eles
a contemplación .doutro retablo

da sua autoría? Nel repete as ·fi ..
guras vivas e temas, sempre hu,
manas e exquisitamente decoradas. O anxo entrega-lle o cáliz a
Xesus nunha disposición realmente griálica. O san .Roque respira. O conxunto ten movimento, expresión e estudado simbolismo un tanto personalizado.
Hai outros altares con curiosos
detalles, como o santo espido
que ten o sexo tapado cun cordón que baixa como se fose ¡:¡. sua
prolongación, ou unha santa Lucia cun brazo longuísimo e do revés que lle deberon axeitar pola
brava. Desde Bañares achegan-se
á Virxe de Carrasquedo, .situada
nun solitário lugar de caxigos e
carrascos (sobre iras) . A capela,
arranxada hai pouco, estoupa en
cales e dourados, e isto defrauda
os ilusionados :iaxeiros.
Tan só un obxecto pode dar-lle
sona a unha vila e ser, por isto,
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visitada. A riqueza vén de contado. Redecilla del Camino ten
unha praciña linda, co seu rolo
adornado e a sua fonte. Está,
praticamente, na mesma raia
que divide Burgos de La Rioja.
O ar asustou-se cando entran os
viaxeiros, e move plásticos e
papeis e enche-lles os ollos de
po, Non se ve unha s·o a persoa.
Xulia di que sente ganas de fu ..
xir. Tal ambiente pon"na triste.
O tesouro de Redecilla é a pia
batismal, do século XI, toda ela
ado~nada cori representación
de xanelas e torres facendo mu-,
ralla. Din que representa a Cid.acle Celestial, nacida aqui dun
toro de oito colunas. Se Saef
non os acompañase non se fixarian eles ño detalle da se_rpe pétrea que vai rodeando a base
dos· oito pés. Paco gasta rneio
carrete nas fotos, entusiasmado
el na disimulada serpe. E insiste
ainda Saef, moi fachendosa, ao

sair de Belorado, na capela de
San Lázaro, ante a enorme camisa dunha sua compañeira que
o oferente matou, queixando-se
a amiga d~s persecucións que
ao longo da história sofreron,
"que nós non somos ruins e estamos dispostas a colaborar. Se
os homes nos matan asi é pola
envexa de saber-nos ·sábias".
Asi, os compafieiros entenden
a sua doada susceptibilidade
cando a queren burl¡u, ·e prometen ·ali m_e smo cambiar o
comportamento.
Belora.do é un interesante centro comercial do coiro e, con
T osantos, outra zona de cavas
abertas nas montañas e usadas
polos eremitas. Son a ante-sala
dos montes de Oca que ven agora os viaxeiros en grande lombo
de elefante espetado na chaira.
Para ali, unha miga cansos, se
dirixen.t

1--

.~

~.

ANOBA TERRA

22 DE XULLO DE 1999 • N 2 892

!JOROBÓ

A novela dos nazis na Galiza
Vou lendo as pretas páxinas de
As plum(is do moucho, ainda que
perdín ocostume de ler novelas
dende hai cuarenta tres anos e
un día, por facerlle caso a José
Plá, xa que o agudo escritor catalán sostiña que facelo despois
dos cuarenta, coma o de mollarse a barriga, era unha proba manifestada parvada. Mais, .non
por iso, deixo de ir bañarme na
alberca, ou na praia, e tamén de
noite en noite, deixome ir indo
polas corredorias da novelística.
Niste caso seguindo a indicación de Bieito Ledo, o veterán ·
editor precisamente, de Ir Indo,
que puxo nas miñas vellas mans
As plumas do moucho.

D

eixándome levar somente palas suxerencias motivadas na solapa dun libro, máis dunha vez, na miña
idade media, saín·de semellante
e crítico compromis.o sen ler
tan siquera unha folla do volume. Agora teño máis lecer pra
demorarme na lectura de As
plumas do moucho, pero as lembranzas que se vah acumulando
conforme avanzo no texto novelístico de Luís Manuel García Mañá, fanme int errumpilo e
deixar pra mañán o seu remate.
Posto que xa ao informarme
Bieito Ledo, xantando na Casa

Camilo, de Santiago, que o autor
da sua louvada novela é o comisario xefe· da: Policfa dé Vigo,
non puden menos que acordarme de don Carlos Caba; quen
foi, igual que il, comisario de P°'
licía e novelista ao mesmo tempo. Destinado en Pontevedra nos
anos 40-50, o comisario Cabale~
vou ao prelo suas experiencias
d~tectivescas na Galicia do estraperlo e do tungstenio, ·durante a
II Guerra Mundial, nuri par de
novelas moi verídicas: Wolfram,
wolfram e Caucho a la deriva.

C

arlos Caba, penso que extremeño e boa persoa, era
un home cabal. lrmán
doutro escritor, Pedro Caba, de
máis sona nos anos de el Español e La Esta[eta Literaria, a causa da producción ensaística que
volcaba, coa súa descarga filosó,
· fica de pensador movemental,
nos periódicos de Juan Aparicio. A don Carlos dáballe mais
ben pola historia; ainda releo,
de vez en cando, a súa espléndi,
da biografía de Roger de Lauria,
o adail dos almogávares.
T ratei ao comisario ~aba porque
amistou moito en Pontevt¡dra
con Iglesia Alvariño, cando o
clásico poeta da señardá estuvo
alí de catedrático. Algunha bez
. acompañeinos cando vi!ian a

Santiago, xunto, se cadra, co
dionisíaco fillo de D. Miguel de
Unamuno; catedrático de Matemáticas e compañeiro de claustro
de Aquilino e asemesmo na pena
literária a onde concurrían· tamén os poetás mozos de Litoral.

P

or certo que o libro de
García Mañá refírese con,
cretamente a tales anos in,
meditamente posteriores á 11
Guerra Mundial, nos que os resí,
duos das organizacións exteriores
nazis traficaban coa penicilina
entre Portugal e España; ou pro,
curaban salvar aos criminais de
guerra que fuxían da nurember,
guesca xustiza aliada. lñoro can,
ta porción hai de autenticidade
policíaca ou de ficción noveles,
ca na obra do comisario ourensán. Todo xira en tÓmo a un enxeñeiro alemán e empresario de
moita influencia en Galiza, dono dun pazo que era o alicerce
da sua acción delictiva. Como
arquetipo moi real; moi exemplar dunha manchea de. teutons
que no transcurso da conflagra,
ción universal constituía_a tupida rede de axentes da Gestapo
que·apoiaba as operación submariñas e manexaba a producción e
o mercado do wolframio.
Foi un tema novelístico bas,
tante ben aproveitado polo co-

._
.
misario Caba, anque non chamara a atención do célebre
novelista que o tiña, a tiro dentro dos lindes do seu futuro
marquesado; un dos puntos galegos máis visibles do servicio
secreto alemán. Pois era un secreto a voces en lria Flavia
qu_e don Carlos o alemán, enxeñeiro da fábrica de lámparas
Iria, viña ser·unha sorte de es,
pía xermano coa cara descubertá. E ainda máis ·a súa sobri,
ña Isabel que a tiña máis bonita e chegou a namorar a algúns
xóvenes xerarcas de FET y de
las JONS.

E

ra nos días da Guerra de

Es-

paña e axiña nos da Mundial, cando os nazis eran os
amos da administración franquista e operaban sen moito requisito nen misterio. Así, chegou a Padrón un mozo en idade
militar e aspecto aparvado, cuia
aracana misión parecía consistir
en manter as comunicacións radiofónicas co Estado maior ale,
mán, ou ben co mando das S.S.
Arrendou pra montar seus bártulos , o ex,futuro asilo padronés, propiedade entón de D .
Ramón T oxo; o antigo xefe po,
lítico do pai de Castelao. Non
sei se estaría en relación xa co
enxeñeiro Klaus Muller, o de
As plumas do moucho. +
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A rapeta
A sardiña foi a fortuna das fa,
milias da beiramar capaz de augurar días de alegría ou de desesperanza, de garantir o porvir
e a mesma existencia. E cando
se comezaron a introducir artes
foráneas que esquilmaban o
mar, nas vilas e lugares das rías,
a xente rebelábase contra aquilo que poñfa en perigo o futuro
das súas familias.

tada vontade de colaborar para
ir cobrando os cabos, ate que o
peixe , perdendo fondo, salta
entre a rede querendo fuxir do
copo, mentres os cativos, en
primeira liña, armados de salabardos e trueiros, entran entre
as pernas da arte, esas longas red es lisas como cortinas, que
preveñen a fuxida da captura,
para coller todo canto rebule e
encher as patelas; como quen
apaña o ouro da abundancia,
mesturánclose entre os carpos,
as pernas e as mans dos paisanos, choutando canda eles, acariñándoos e fuxíndolles.

a

hornes da rlbeira, saben,
esde que o mu_ndo é
mundo, que as sardiñas
marcan os anos de fartura e escaseza como aquelas vacas que fixe.ron famoso ao bíblico Xosé, e por
iso aprenderon a usar artes farturentas, pero tamén a respetar os
meses de escaseza e de crianza. ·
Así for coa rapeta, unha arte
moi estendida nas nosas rías
desde antes do século XVI, que
acabou vendo limitado o seu uso
e lonxitude pola alta e devastadora capacidade de captura.
A rapeta ven sendo unha rede
• longa, que acadaba, máis dos
douscentos metros de lonxitude e
se empregaba, ilimitadamente, ao
·longo de todo o ano, ate que a
nova normativa a restrinxíu, por
lei, a unha lonxitude de menos de
cen metros e o seu uso ao período
que vai de novembro a marzo.
Noutro tempo, a rapeta tamén

era unha arte que se usaba tanto
desde terra como desde unha embarcación, fixando un extremo a
· Ünha pautada ou a un punto na
costa, para ir arrastrando o outro,
desde unha barca, dándolle a volta ao bando de peixe, ate encerrar a este entre ás súas mallas.

ª

vellos con memoria, aína lembran o uso da rapeª desde unha praia, á caí,
da das tardes estivais, cando asardiña percorría as cálidas augas da
ría para recrearse na dozura dos
seus areeiros, convocando a unha
veciñanza ávida e depredadora.

Aqueles tempos só fican na memoria e nas vellas fotografías,
documentos vivos do pasado,

cando dunha maneira máis participativa e gozosa, a veciñanza
xuntábase ao patrón propietario
da rede, convertendo ese momento de pesca nunha grande
foliada da fartura.

P

ero ese lado festivo, que
finalmente tivo que claudicar <liante da depredación incontrolada, será o único
a resaltar nesta lembranza. Alí,
congregábanse homes, nenos e
mulleres unidos e animados a
tirar dos cabos, nunha festa da
abundancia e da colaboración
veciñal. De súpeto, a praia convertíase nunha troulada de augas burbullando, de xente eufó,
rica pero ordenada, de ollos expectantes e alegres, de manifes;

Era unha verdadeira festa da
fartura, na que todos colaboraban e logo cobraban unha pequena parte do collido pola
ax uda.
-Ate os veraneantes botaban ·
unha man para aforrar unha
cea.

:N

ora xa non se ven_pescas
sando esta arte desde terra,
ero si desde unha motora,
onde dous homes se bastan para
largar a r~de, rodear o banco de
peixe nun xiro rápido e aniquilador, para izar axiña o copo e des;
cargar sobre a cuberta, ás veces
con barcos de máis dos cincuenta cabalas que marca a lei, e co
temón enfilado para fuxir da
lancha de vixilancia. •

R1
es'
Ven1

naCOf

Xesus

González Gómez
'Os movimentos
teatrais colectivos
poden facer
a revolución
do século XXI'
Des pachos de guerra, de Michael
Herr, sobre o Vietn am . Rematei
Memento mori, de Antonio Rabinad.
Que recomenda ler?

Arraianos, de Méndez Ferrin; Deus
sentado nun sillón azul, de Carlos Casares; Ela, maldita alma, de Manuel
Rivas; Sereno e grave gozo, de Otero
Pedraio; Epigramas, de Marcial; Contra a casa da Troia, de Antón Cape,
lán e Donde mejor canta un pájaro, do
chileno Alejandro Jogorowsky.
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No seu libro Teatro e surrealismo
recoñece que non houbo propria,
mente un teatro surrealista, mais si
intentos en vários países. Partid,
pou Galiza dalgun destes intentos?
Na Galiza a vangarda nunca che,
gou ao teatro. Só podemos catalogar o teatro galego dos anos 20 en
duas tendéncias: o de evasión e o
realista. Certo é que alguns autores
quixeron aproveitar algunha imaxe surrealista, pero nada máis.
Di que o teatro influido polo su,
rrealismo morreu en 1970. Pode,
ria rexurdir como reacción á ide,
oloxia do "pensamento único"?
Estou seguro. Estanse dando movimentos que procuran unha obra C0'
lectiva, que non lle dan o máximo
interese á figura do autor indivi,
dual. Os grupos que cultivan este
tipo de teatro non recoñecen a autoridade e ademais carecen de espe,
ranza. Creo que coa base do marxismo e a psicanálise pode facerse a
grande revolución do século XXI.
Ten feito qíticas liteclrias. Que
posición ocµpan no contexto da
edición?
'
A crítica naceu coa Ilustración, ao
tempo que xorde en Europa a indústria editorial. Este dado ten moita
importáncia para coñecer cál é o seu
papel nos círculos literários. Non é
nada máis ca unha parte indisolúbel
da indústria. En mercados importan,
tes -non na Galiza- hai multitude
de obras magníficas que non reciben
críticas se non saen publicadas palas
grandes empresas editoriais. +
Xomalista e Critico literário. (A Rua, 1950).
Autor de T eatro e surrealiSmo.
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A Santiago vou
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A Santiago voy .. . decía Pucho
Boedo e ·os Tamara. Este ano
Xacobeo, cómpre alancar o 25
de mañán cedo para Santiago.
Ou mesmo, . que~ teña gaña de

troula, ir acudindo xa o 24.
Na Quintana haberá palabras
de dignidade para esta Galiza
que esperta e polo serán rome,
ria, palique e regos de viño. •
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• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA •
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Rosana
estará a

aaiona

Venres 23
na CORUÑA.

• EXPOSICIÓNS
ARTISTAS VIGUESES

Mostra colectiva de pinturas e tapices no Concello.
~ .

Bretoña
•FESTAS

el
ei

d.

X osé
Manuel
Budiño é un
dos
atractivos
do cartaz do
festa celta

de
BRETOÑA.

GRANDE FESTA CELTA

O 1 de Agosto xúntase a
mocidade para recuperar os
cosrurnes cekas. Nesta se-.
gunda edición, ternos, ás 16
horas, colóquio con Antón
Garcia Garcia, Manuel
Aneiros Loureiro e André
Pena Graña. Emilio Pérez
animará a tarde co birimbau e á noite música cos
grupos Banda de Gaitas da
Pontenova, Reviravolta, A
Quenlla, Xosé Manud Budiño e Driade.

e Marcello Simoneta, fundadores do grupo NO! fan
unha interpretación plástica dos Catro poemas para
catro Gravados de Lorenzo
Varela. Durante todo o
mes en Sargadelos.

como Gargallo, Picasso,
Gris, Gaudi, Miró, Dalí,
Granell, Chillida, Alfaro
Palazuelo,
Antonio
López, Tápies, Arroyo,
Víctor Mira, Barceló e
moitos outros. Até o 31
de Agosto.

A Coruña

JOAQUÍN SOROLLA

• EXPOSICIÓNS
RAMÓN ASTRAY

Oferece unha escolla da sua
obra na Biblioteca Pública

Miguel González Garcés.

Cambados
•FESTAS
FESTA DO ALBARIÑO

D 27 d Xullo a 1 de
Ag t , con actuación , a
partir das dez da n ite, na
Praza de Fefiñáns, nas que
tomarán parte Cristina Pa,
to, Xacarandaina, Danza
lnvi ible e Loquillo.

u,
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e,
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• EXPOSICIÓNS
MASIÁ

Expón na galería Borrón 4,
do 13 de Xullo ao 19 de
Agosto. Pode visitarse de
Martes a Sábado de 11,30 a
14,00 e de 18,30 a 21,30
horas.

ie
la

Cangas
• EXPOSICIÓNS
RETRINCOS DE CUBA

:!U

O).

En CERVO
podemos
observara
homenaxe
de catro
pintores
italianos ao

Exposición fotográfica de
Xico Peña que podemos
ollar no bar Asubio durante
este mes.

ÜREGÓRlO FERRO

Óleo , debuxos e gravados, 36 obras, procedentes da Catedral d Santiago de Compostela e das
Reais Académias da Hist ria de Belas Artes de
San Fernando e outras
institucións e rnuseus
co mpoñen a mostra de
Gregório Ferro (1742 1812) que podemos admirar na Fundación Barrié até
o 19 de Setembro.
EsCULTURA ESPAÑOLA
CON DEBUXO
A Fundación Caixa Galicia
inaugurou na sua Sala de
Exposicións esta mostra
que pertencen á Fundación

do Instituto de Crédito Oficial. As relacións entre deseño e escultura e a evolución que ao longo do século XX experimentou a
escultura española desde a
fractura estética das primeiras vangardas até os ·
nosos dias. Con artistas

Mostra recriativa da obra
realizada por Sorolla para
a Hispanic Sociery of Ame~
rica por encargo da hispanista A.M. Huntington.
Con esta exposición, a
Fundación Barrié, oferece
a contemplación dun Sorolla pouco coñecido. Pode vis itarse até o 12 de
Setembro.

•MÚSICA
R OSAN A

Estará o Venres 30 de Xullo no Coliseum. A entrada
custa 500 pesetas.

•MÚSICA

Ferrol
• EXPOSICIÓNS
Os CAPRlCHos
DEÜOYA
Pódense ver no Centro
Municipal Gonzalo Torren-

te Ballester. • FOTOGRAFIA
RUTH M. ANDERSON

Placas recollidas na Galiza,
entre 1924-1926, durante a
viaxe desta americana polo
país. Na Sala de Exposicións do Centro Cultural

Torrente Ball.ester.

Gondomar
Cervo.

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

MÓNICA CASTUERA

CATRO PINTORES
PARA UN POETA

Na Aula de Cultura do
Concello Rapaces e Rapazas
unha escollida mostra de
retratos en branca e negro.
Até odia 30.

poeta
galego
Lorenzo
Varela.
Á direita un
lenz:o de
Giancarlo
Poz:z:i.

Luciano Bianchi, Nando
Luraschi, Giancarlo Pozzi

A Guarda
MILLADOIRO

O coñecido grupo folc galega toca na noite do Venres 30, na Praza do Convento de S. Bento.

irlandeses Dervish, os galegas A Quenlla e Mend.i Alde de Euskadi. O dia antes,
~t~
.,
_ ut _trtz
Sábado 7 actuarán Shebeen
de Irlanda, Caldaloba, Ith,
•MÚSICA
Os Redullos e o grupo anfitrión Xermolos. Outro dos
FESTNAL DE PARDIÑAS · alicientes é a VI Mostra de
Artesáns de Instrumentos
Na sua XX edición conta con
Musicais asi como exposiXosé Manuel Budiño o Do- . cións de pintura, escultura e
mingo 8 de Agosto no balfotografia. Os concertos son
de balde e pódese acampar.
neario de Pardiñas xunto cos

G

Xesus
Valmaseda,
do que
ollamos
unha abra á
esquerda,
porticipo no
percorrido
pola
escultura
dos 90 que
seenc~tra

en LUGO.
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Convocatórias

•MÚSICA
CONCLJ~SO PARt\ . .
CARICATURISTAS NOBEIS

ACRIACIÓN
Na Praza de Sanm ,Maria, ~ , ·
Luns 26, a Real Filarmonia
de Galicia e Giichinger
Kantorei Stuttgart, dirixidos por Helmut Ililling interpretarán esta obra de ·F.
J. Haydn. Entrada gratuita.
'

(

• EXPOSICIÓNS
MELÓN CON XAMÓN
Vinte artistas lucelll!es, pintores, escultores e fotógrafos, xuntáronse para damos
a coñecer os seus últimos
traballos na sala Bacabú.
ENVozBAIXA

Paloma
CabeDo
mostraasua
obra na
galeria

Sargadelos
efe
PONTEVEDRA

Un percorrido pola escultura
dos anos 90 através da obra
dos escultores Xesus Valmaseda, Rosalia Pazo Maside,
~ Xosé Díaz e Casigueiro.
No Centro de Artesania e Deseño até o 25 de Xullo.
MARGA

r

)NDE

Mostra a sua última obra
na Biblioteca Pública.

Co~v~c~do pola Casa .da Xuventude,
corno apor,tación á V Bienal da Caricatura; que organiza conxuntarnente coa
Concelleri{l da Cultura de Ourense .e o
Clube Cultural Alexancfre Bóveda. Poden
participar galegos e residentes na Gaiiza de 14 a 30 anos. Cada autor poderá
apresentar o núrnere de caricaturas que
estime oportuno, sexa corno retrato ou
corno viñeta de humor gráfico. Deberán ser orixinais e inéditas. Técnica libre; tamaños: mínimo DIN A4 (210 x
297 mm.), máximo DIN A3 (297 x
420). Valoraranse especialmente as caricaturas de personaxes do mundo cultural, político ou social de Galiza. Téñense que entregar na Casa da Xuventude, rua Celso Emílio Ferreiro, 27, Ourense, antes do 15 de Decembro co título e' un lema no dorso. No exterior
dun sobre pechado figurará o mesmo
lema e dentro o título, os dados do au-

tor, (otoc'óp,ia do documento de identidade e un teléfono de contacto. Prémio
á rnellor colección (6 caricaturas): too.
000 pesetas. Catro prérnios ás rnellores
caricaturas de 25.000 pesetas cada un.
Os premiados e unha selección de
obras apresentadas estarán expostas na
da Xuvent:ucle de Uurerue durante
o mes de Marzo do 2000. Os organizadores resérvanse a posibilidade de publicalás e serán devoltas aos setls autores nun prazo máximo de tres meses.

Casa

PRÉMIO XORNALÍSTICO
MANUEL REIMÓ~DEZ PORTELA
Convocado pola Fundación de Exposición e Congresos da Estrada. Está
dotado con 250.000 pesetas. Pódense
apresentar todos os que queiran con
traballos publicados até o día 30 de
Xullo de 1999. O prazo de recepción
remata o día 10 de Agosto. Os autores deberán remitir unha páxina orixinal dos ·traballos publicados na que

e Xoves os Monicreques de

Fundación Caixa Galicia.
Os cartazes do país, desde
as suas orixes até o 36.

. Moaña.

de San Martiño ás 23 horas.
Entradas á venda até as 19
h. na Oficina Municipal de
Turismo ou na Praza de San
Martiño antes da actuación.

• EXPOSICIÓN$
;{

Carteis da Mesa pala Normalización no Cafe-Teatro do
Real durante todo este mes.

•MÚSICA
O Sábado 24, ás doce da
noite, actuará o cuarteto
de música tradicional Tebra. Entrada de balde.

Ourense
•MÚSICA

• EXPOSICIÓNS
MANUEL DIMAS
Utiliza nas suas últimas
criacións novas técnicas
como estampación industrial e aerosois . Galería
Anexo, até o 12 de Agosto"
PALOMA CABELLO
EscoHa de pinturas e col'fages na galería Sargadelos .

Poden participar artistas andaluces
ou galegas e ou aquelas persoas que
sexan residentes desde hai 8. Cada
autor pode concursar cunha obra orixinal e de terna libre. Os cadros deberán apresentarse enmarcados cun
liston de non rnáis de 2 cm. e sen
cristal. A medida mínima será de
100x81 cm. e a máxima de 195 cm.
Cada obra deberá remitirse acompañada co boletín de inscrición ao. De-

partamento da obra Social de Cultural,
Ronda de los Tejares, 22-6ª planta, de
9 a 14 horas de Luns a Venres, durante o periodo do 1 ao 20 de Setembro ámbolos dous inclusive. Está do-

LOLA

Taménen
Pon!evedra

podemos
contemplar a
obra efe
Manuel·
Dimas, da
que vemos
unha'mastra

á6eila.

• EXPOSICIÓN$
PLÁSTICA GALEGA
Vicente Blanco, Mercedes
Lence, Álvaro Negro,
Sandra Nogueira, Paulo
Orza, Guillermo Pedrosa,
Xósé Carlos Seoane, todos
galegos e artistas plásticos,
oferecen unha mostrada
sua obra na galeria Marim6n até o 30 de Xullo.

G.

SAÁVEDRA

·Na Sala Teucro, unha escolla dos seus últimos traballos.

na igrexa da Magdale_na.

•TEATRO
MOSTRA
INTERNACIONAL
Até o 25 de Xullo clesenvolvese a XV edición con diversas actuacións e colóquios.

Ribadeo
• EXPOSICIÓNS
Na Casa da Cultura, rnostra de fotografías sobre Ofí-

cios tradicionais galegos.

Santiago

lmaxes de edifícios e pezas
reais pertencentes á orde do
Císter. No Museu de Ponte;
vedra.
TUSI SANDOVAL
Ca.Se meio cento de traballos nesta escolma de pintura no Teatro Príncipal.

REBOIR.AS
Exibe a sua obra na Sala de
Exposición de Caja Madrid.

ALFREDO ER.IAS
SIMÓN
Os seus traballos máis recentes poden contemplarse
no Ateneo.
LOLAÜARCIA
Debuxo e pintura, igualmente, estes días, no Ateneo.

•TEATRO

PACHECO

Reabilitaci6n leva por título
esta mostra, que se pode visitar na sala de exposicións
de Caja Madrid.

Rihadavia
• EXPÓSICIÓNS

.~

•MÚSICA
REvoLTALLO Mus_rcAL
Comeza a 11 edición, o Xo-

ARTE DO CíSTER NA
ÜALICIA E PORTUGAL

UNHA NOITE NO
PÓRTICO DO PARAISO

CAPRICHOS DE ÜOYA

Todos os Martes, Mércores

Exposta. até o 1 de Agosto

A Praza
do Toral de
SANTIAGO
acolle un
interesante
percorrido
polas
músicas
do mundo.

Na catedral, o Venres. 23 ás
nove da noite, a Real Filarmonia de Galicia e Giichinger Kantorei Stuttgart, dirixidos por Helmut Rilling
interpretarán esta obra de F.
J. Haydn. Entrada gratuita.
SON DE LA HABANA

volta, T úzaros e MxDxRx.
Ás 21,30 horas.

O Venres 23, ás 24 horas,
na Praza do Toral.

LA VACAAzuL

CHOUTEIRA E
ÜS DIPLOMÁTICOS
O Sábado 24 Galiza Nova
celebra a N Arenga da Mocidade. Despois dunha oferenda floral no Panteón de Galegas Ilustres, ás dez da noite na
Praza de Mazarelos, mitinconcerto coa actuación de
Quico Cadaval e os grupos
Adrede, Chouteira e Os Diplomáticos· de Monte Alto.
HABEAS COR.PUS

ACRIACIÓN
Na catedral, o Sábado 24 ás
nove da noite, a Real Filarmonia de Galicia e Giichinger Kantorei Stuttgart, dirixidos por Helrnut -Rilling
interpretarán esta obra de F.
J. Haydn. Entrada gratuita.

ca o concurso coas seguintes bases: O
poema estará escrito en galego cun máxim6" de cen versos e un m[nim.o de
trinta. Os traballos deben enviarsé antes do 30 de Outubro nun sobre sen remitente e sen indicación algunha referente ao autor, ao enderezo da asociación: Rúa Federico Soler, 71, 08940
Comellá (Barcelona). Noutro sobre pechado, co primeiro verso do poema no
exterior, enviaranse os datos do autor,
n!I do DNI e teléfono. O primeiro prémio está dotado con 120.000 pesetas, o
segundo con 60.000 e o terceiro con
40.000. Máis información no
teléfono/fax 93-375.11.03. +

ACR!ACIÓN

F .X . FDEZ. FER.REIR.A

Potite.vedra

A asociación cultural galega Rosalia de
Castro de Comellá (Barcelona), convo-

Estará, o Xoves 22 ás once
da noite, na Praza do Toral.

• EXPOSICIÓNS

EN DEFENSA DA LÍNGUA

XIII CONCURSO DE POESIA
ROSALIA DE CASTRO

CARMEN BLUES BAND

Padrón

Mostta exprexionista e figurativa, óleos e técnicas
mixtas sobre teas e táboas,
no Convento do Carme
até o Sábado 31.

VII CERTAME DE PINTURA
MAEsTR.O MATEO

tado con 700.000 pesetas. Para calquer consulta pó<tlense dirixir ao telf.
957 .214.424.

ves 22 ás dez da noite, no
paseo central da Alameda
co a actuación de Cürmorant e T orquernada.

Kukas podennos facer pasar
un bon momento, na Praza:

Ü CARTELISMO
NA ÜALIZA
Até o 2 7 ·de Agosto, na

c~nste a ·data de publicación e o mádio, xunto cos dados do autor, á sede
da Fundación · de E~osicións e Congresos da Estrada, Zona Deportiva
s/n. 36680 A Es,trada.

Tamén o Sábado 24, AMI
e Sons él.e Luita organizan na
sala Nasa un concerto con
Habeas Corpus de Madrid
e os galegos Nen@s da Re-

Actuarán no Toral o Sábado 24 á unha da madrugada.

Mónica Mairnone, animado con surprendentes artifícios de luz e música sinfónica en directo. O día
28 na Praza do Obradoiro
ás 22,45 horas. Gratuito.

• EXPOSICIÓNS
MÚSICA DE BRONCE
PETER ÜREENAWAY
A noite dQ 25 de Xullo soarán máis de 113 campás
tanxidas por 84 músicos
que, desde 30 carnpanários,
interpretarán a sinfonia
Santiago, composta polo
maestro Lloren~ Barber.
ULTR.EIA
Chegan co seu folc ao Toral o Luns 26 ás 24 horas

Ocupa coa sua obra a Casa

da Parra.
LIBROS DE ARTlSTA
Libros de máis dun cento
de autores, con diferentes
formatos, desde o escultórico ao de superfície plana,
realizados en cerámica, madeira ou metal musical. No

Pazo de Bendaña
MISA CUBANA
NOVAS DOAZÓNS

A Virxe da Caridad.e do Cobre, o Martes 2 7, interpretada pola solista Arnaury
Pérez e a Orquestra de
Cámara Numadil. Na lgrexa de San Francisco.
MÚSICAS DO MUNDO
A praza do Toral acolle a
grupos que am05an o folclore de diferentes partes do
mundo. O Venres 23 ás 24
horas estarán Son de La Habana. O Sábado 24 ás 3 horas Huracán de Fuego, O
Domingo 25 ás 23 horas
Fanfa~ ~iocarria de Rumania. A mesma hora, pero
'· na Quintana, o Luns 26 estará a Orquestra Nacional
do Barbés (Franza-Magreb)
e o Martes 27 Carlos Núñez
e artistas invitádos para
apresentar o seu último traballo Os amores libres . Todos
son de balde agás este último
que costa 1.000 pesetas.

•ESPECTÁCULOS

Tarnén no Pazo de Bendaña
podemos ver a colección de
Eugenio Granell cedida á
Fundación que leva o seu
nome. Composta por un
cento de obras, destacan as
de Picasso, Laxeiro, Urbano Lugris e Miró.
RAMÓN MANZANO
Na galeriaJosé Lorenzo, rnostra de pintura meticulosa e
chea de realismo máxico.
]ÜRGEN PAR.TENHEIMER
Vintenove pezas compoñen
a mostra dun dos artistas
rnáis relevantes da Alemaña no Centro Galega de Arte
Contemporánea até o 12 de
Setembro. Neste mesmo lugar, tamén se encontra a
exposición fotográfica Asylum de James Casebere. até
o 25 de Xullo e a mostra
·Do impresiorúsmo cw Fauvismo, da colección de Carme Thyssen Bornemisza.

Dos ANXOS E DA LUZ
Montaxe interactiva entre
os espectadores e os criadores do espectáculo, os ·
italianos Valerio Festi e

CAMIÑODE
SANTIAGO VIRTUAL
Unha nova forma de viaxar
polos recunchos da Galiza e

•
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o tempo sen ter que moverse de· Sah Martirio Piriário.
Até o 31 de Decembro. ·
VICENTE

:i.lM.

PREoo

Até o Sábado 24, permanecerá a mostra da sua
obra máis recente na Gale-

de

mátiéa Galego representa a
obra de Daniel Cortezón,
na igrexa da Compañia .
Recuperación dun interesante texto para o tempo
do Ano Santo. De Martes
a Sábado, ás once da noite,
até o 3 de Setembro.

ria de Arte Contemporánea.

• POESIA

CASTELAO

LETRAS DA CAL

Escolma de debuxos orixinais e inéditos no Hotel San
Carlos até o 24 de Xullo.

Dentro do ciclo de recitais
poéticos organizado por LetTa.s de Cal, o Martes 27, ás
21 horas, no CentTo SocioCultural de Conxo, participarán Emma Pedreira, F.duardo Estévez e Anxo Pastor.
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DOUBLE TROUBLE
CoLECCIÓN PATCHEIT

·e-

aO hwnor e o dobre sentido
son a clave da colección
Patchett: unha mostra de
case 300 obras de artistas
intemacionais na que está
presente a arte baseada en
ideas como o movimento
Dadá e o seu contrapunto
americano Fluxus . Os máis
cofiecidos : Marce! Duchamp, Man Ray e Joseph
Beuys¡ os máis polémicos
da acrualidade: Chris Burden, Mike Kelley, Charles
Ray, Cindy Sherman e Kiki Smith. Coprodución do
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Museu de Arre Contemporánea de San Diego e o Auditório de Galicia. No Audit6rio
de Galicia e na igrexa de

1fe

lo
lo.

San Domingos de Bonaval
até o 5 de Setembro.
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Vigo
•CINEMA
MAMÁ É PARVA
O Xoves 22, ás 23 horas,
remata o ciclo ao ar libre
na Praza do Rei con Mamá
é parva. Entrada de balde.
•MÚSICA
ÜRUPOALÉN
Xoves 22, ás 8 do serán, no
pub Negra Sombra, na rua
do Pracer.
SARAIBAS
O Venres 23, ás 22,30 horas, no Auditório do CentTo
Cultural Caixavigo, apresentarán o seu novo disco
Cantamos para poder voar.
BALLET DE

MoscovA

Representará a obra Ca.scanoces, con música de P.
T chaikovski e coreografia
de T. Faiziev, o Sábado 24
ás 22,30 horas, no Centro
ROSALIA DE CASTRO
www. geocities. coro/ Athens/ Aca~
demy/9276/indice.html

A vida de Rosalia de Cascro, a sua personalidade, a poetisa e o seu tempo, o seu
compromiso coa nación e o seu significado na actualidade. Páxina moi ben
elaborada que está asinada por H.M.P. •

XOSE

M. ALONSO

Escolma de debuxos aocarbón no Pub Pepa a Loba até
o 26 de Xullo .
KuKA CEBALLOS
O cantante

portugués

Joao Afvnso
estará en
VIGO o
Xove129.

A librária Maria Balteira
acolle unha mostra dos
seus óleos.
COLECCIÓN
CAIXA ÜALICIA
Na Sala Isaac [)faz Pardo do
Audit6rio de Galicia, podemos ollar esta mosrra, unha
escolma de máis de sesenta
obras de escultura e pintura.
KUMBHAMELA
Exposición de fotografías
acompañada por unha proxección continua de transparéncias do israelí Shimon
Lev. Ku¡nbha Mela (ou festa
da cántara) comemora unha mítica pelexa entre os
deuses e os demos pola posesión da Cántara do Néctar, eséncia da inmortalidade. Até o 5 de Setembro no

Museu das PeregTinacións.

Cultural Caixavigo.
• EXPOSICIÓNS

DE CoMPOSTELA
Baixo a dirección de R.
Vidal Bolaño e cun extenso reparto, o Centro Dra-
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• Xoven de 34 anos desexa cofte. cer xente con lnquedanzas na- .
clonallstas e que este'xa sensibilizada con temas como o da língua, para
intercambiar opinións e facer amistade. Xoán 981 577 008 Rua de Teo, 3 2
Compostela.
• Profesor de formación vial e diplomado en maxlstério, oferécese
para traballar en auto-escola, coléxio,
etc. Todos os permisos de conducir.
Experiéncia demostrada. Xosé Manuel Tf. 91 376 07 23
• Vendo CDs de jazz da colección
Time-Life, sen estrear. 950 pta. L!nidade. Tamén vendo alguns outros títulos. Para información e listado chamar ao tlf. 986 433 830, preguntar
por Carlos Soaxe.
• Vénde-se gaita galega tradicional
totalmente nova, 70.000 pesetas. interesados chamar aos teléfonos 988213742 horário de traballo. 988212252 horário de comidas e noites:
619-171371 horário de traballo se
non nos encontras podes deixar recado no atendedor automático. ·
•Véndese atlas lingüístico galego:
volume 12 (dous tomos), volume 2g
(un tomo) 30 .000 pesetas . Interesados contactar con Xosé Manuel Álvarez. Apdo. 1227 Ourense.

IÍ Galiza Nova de Ferrolterra, pon á
venda camisolas en branco e negro coa lenda "Simboloxia Fascista fora da Galiza" e deseño de Leand ro Lamas . Remiten-se contra
rembolso de 1 .500 pesetas, gastos
de
envio
incluidos.
(Tallas
MUXUXXL) . Escreber a Galiza Nova,
Galiano , 71 . Ent. Eqda. 15402 Ferro!.
• O Colectivo Heliofilas ten á venda
manteiga de Karité recén chegado
do Senegal. Se queredes receber información sobre este produto, que favorece especialmente a rexeneración
cutánea, podedes contactar con nós
elf. 670 902 176 - 981 572 163 ou no
enderezo A Fraga 12, Pontecaldelas,
36829 Pontevedra.
• Gostariame coñecer amigas e
amigos comprom~tidos no amor a Galiza e a sua liberdade. Manu, 33 anos.
Apartado 135, 36.860. Ponteareas.
• Alúgase apartamento en Camota a
carón da praia, completamente equipado. Telf. 981 761 144 a calquer hora.

ademais de céntrico. Razón nos telfs.
986 611 560 ou 619 916 594.
.

•A Assembleia da Mocidade Independentista editou o NS! 4 da sua revista
llacional Terra Livre,-com artigos sóbre a Reorganiza<;om da organiza<;om
juvenil catalana Maulets. Encomendas
ao apartado 2.103 de Compostela.

• Pennuto praZa de Galega (Ensino Médlo), na•províncla da Coruf\a
por outra na provi!"lcla de Pontevedra. Interesados chamar ao teléfono
986 204 774. Gratificarase.

• Cursos de verán de idioma ruso.
Nos meses de Agosto e Setembro,
impartiremos istes cursos a todos os
niveis, ño noso local de Marqués de
Valadares 14-P, ofic. 5. Tamén ternos cursos de veran nas Universidades de Moscova, San Petersburgo, e
en famílias. Máis información no teléfono 986 224 457 é1e 5 a 8 do serán.

• Queres ajud~r-nos a distribuir o
Falcatruada'zine? Escreve-nos ao
apartado dos correios 4.190 CP 15.011
da Corunha. Este n2 3 inclue: entrevistas a Wisdom, Humilladoiro, Batzak,
PPH, Use of Abuse, poemas de Emma
P. Lombardia, resenhas literárias. .. co- .
labora com a publica<;ao mais subversiva do panorama fanzineroso!!!

• Curso intensivo de tenis na
A.V.e.o. de Lavadores (Vigo). Durante Agosto e Setembro. Prezo (incluída licencia federativa 3.000 pesetas.
Menores de 14 anos 2.000. Lugar:
Pista A.V.e.o. lavadores. Información : Tlf. 986 379 618.

• Grupo Independentista do 1>9vo
Basco vende 2 camisetas de todas as
cores -ao prezo de 5.000 pta. as duas,
unha é Euskadi independiente e a outra Presoak ka/era. Moi bonitas. Mandade os cartos, número de talla e o voso enderezo e en 1O dias recibirédelas.
Baraka-Taldea. C/Ekonomia n2 17-4 iz.
CP 48902 Baracaldo (Vizcaya)

• Alúgase entrechán na zona Medusa. L:ugo. Tel. 982 204 076.

• O grupo de expressom poética e
• Material sobre Zapatismo e Maaudiovisúal Além do Cócito informa
que: 1) Para conseguir o ng 3 do nosdres da Praza de Malo. Libros, músiso vozeiro só hai que enviar un selo
ca, camisetas ... Solicita catálogo a Auda quantidade suficiente para que o
gasquentes. Centro Cultural Zapatista.
Apdo . 4.036 A Coruña. Envía un selo
enviemos a: Café Trincheira. lrmandinhos 15 baixo. 36201 Vigo-Galiza. 2) / de 35 pta. e recibiralo no teu enderezo.
O manifesto Mal-Dita está esgotado,
mas sairá publicado integramenté no
• Alúgase casa, temporada verán,
no porto do Freixo,. Serra de Outes.
n2 5 da revista Terra Livre da AMI. 3)
O grupo Além do Cócito apoia a conTelf. 981 765 089, calquer hora.
vocatória unitária do independentismo
galego o 25 de Julho em Compostela.
• España va bien, Galicia va bien mais
eu levo seis anos no paro. Mestre
busca traballo. Manuel 616 354 911.
• Grupo lndependista basco pide
axuda económica. Quérennos pechar a sede e ternos que pagar, no
• Vendo ático 3 habitacións en Esprazo de 3 meses, unha sanción de
cultor Gregario Fernández 6 de Vigó. 8
millóns. Tlf. 986 299315 - 610076922.
750.000 pesetas. Por iso ped imos
axuda, mandade os donativos a través de xiro postal. Graciñas. Baraka• Gustariame coñecer xente galego
talante que lle preocupe todo o relacioTaldea. C/Ekonomia 17-4 iz. C.P.
nado coa Galiza, en especial o tema da
48902 Barakaldo (Bizkaia)
língua. Maria. Apartado 129. Lugo.
• Véndese gaita galega, 45.000
pta. Interesados chamade ao teléfo• Vendo casa de pedra con horta
na Ribeira Sacra de Ourense. Maria
no 981 213 803.
Reyero. Teléfono 988 207 5 28.
• Curso Intensivo de ioga en Tirán
• O Sindicato de Oficios Vários da
(Moaña), do 26 ao 30 de Xullo, a realizar no Centro Socio-cultural X.Mil CasCNT de Vigo, informa que está aberto
o local sindical en Povoadores 51 baitroviejo. Impartido polo. profesor Kaila,
da Asociación de loga Sanatana Dhar- . xo. Tlf/Fax : 986 221 310. Correspondéncia ao apdo. 5.156, 36.200 Vigo.
ma. Información no telf. 986 304 357.
• Véndese Seat-600 PO-A, en bon
estado. Teléfono 986 369 997.+

• Alugo piso na Guarda, equipado e
amoblado. Tres cuartos, ben de prezo-

Na galeria Saga, pintura,
escultura, gravado e cerámica do Extremo Oriente.
As dinastías máis famosas
como a Ming e a Tange o
budismo, están presentes
na mostra.

Caldo d.e letras
o p s o

CARLOS CREGO
Mostra chea de camiños,
planimetrías e labirintos,
retrospectiva dos seus últimos dez anos, que nos oferece na Nova Sala de Exposicións Caixavigo até o Xoves 29.

MATILDE REYNOSO

OCAMIÑO
DE SANTIAGO

Mil anos de historia. . . Mil.libros para coñece'la. Baixo este epígrafe acóllese a exposición bibliográfica que podemos contemplar na Casa
das Artes, organizada pola

Asociación de Amigos dos
Pazos e a Federación Española de Asociacións de Amigos do Camiño de Santiago.
BOLSEIROS
DE CAIXA ÜALICIA
Mostran as suas obras na
sala da Fundación até o 29
de Agosto.

durante estes dias a sua
obra.
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Unba dúcea, pouco habitual, de prendas de vestir_de home
NOITE PORTuGUESA

c.Aioo DE LETRAS

Joao Afonso o Xoves 29 ás

•MÚSICA

23 horas, na Praza do Rei.
De balde

FESTIVAL FOLCLORICO

NOITE NOSTÁLXICA

Grupos· de Sakha-Rusia,
Brasil, Monzón, Huesca
ademais dos nosos, actuarán na Praza do Rei o Venres 23 ás 22,30 horas.

O Sábado 24, música dos
anos setenta ás 23 horas na
Praza do Reí. De balde.

Torras.
VÍCTOR REIS

BERROGÜETIO E
AÜRQUESTRA
NACIONAL DE BARBÉS

MúSICA PARA VER

de Exposicións da Casa da
Cultura.

Ñ
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AO

A galería Ad Hoc acolle

s

I

T

tura Caixavigo.

Até o 25 de Xullo na Sala

e
e

B

SOLUCIONS

.MIGUEL COPÓN

N

A

Na Casa das Artes encóntrase a mostra de Pinturas

Romántico, Gótico e Manuelino 'nos Caminho& de
Santiago.

X N
A

G

composta por 63 fotografias realizadas durante a sua
viaxe por Galiz.a. Sala de
Esposicións do CentTo Cul-

Na Casa Arines (Praza de
Almeida) encóntrase as
pinturaas do portugués
Víctor Reis baixo o título

Ñ

F

G

u

D

• FOTOGRAFIA

Galicia 1924-1926, mostra

mencas. No mesmo lugar,
no segundo andar, podemos ollar a Colección

M

X

PINTURA ESPAÑOLA E
FLAMENCA

antigas, españolas e fla-

R

s

y

Escultora, esmaltista e pintora, escolleu a Sala de Arte
de Caixavigo para as suas
acuarelas. Até o Xoves 29.

31
~~

ANOSATERRA

ARTE DECORATIVA
ORIENTAL

•TEATRO

XELMÍREZ ou A ÜLÓRIA

;;·

Actuarán o Domingo 25 no
Auditário de Castrelos, ás 11
da noite. O prew da entrada,
sen asento, é de 500 pesetas.

Vilagarcia
CRISTINA PATO E
LEILIA

•MÚSICA
FIANAROCA

Animarán a noite do Luns
26, na Praza do Reí, ás 23
horas. De balde.

O Venres 23, ás 23 horas,
na Praza do Castro. +
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FRANCISCO CARBALLO
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átria e mátria, sinónimos
que denotan a terra nai, os
antepasados, as raíces das
que procedemos. T rátase do pa,
ís ao que pertencemos por.rela,
cións de nacemento, de vida ou
de traballo. Pátria e frátia, per,
tenza, fío umbilical que nos co,
munica coa corrente sanguínea
da sociedade vivencia!.

A emigración eleva o sentimen,
to de pátria; a distáncia aviva o
afecto de separación e de ausén,
cía. Pero a pátria é moito máis:
pertenza, solidariedade, obriga,
dereito, paixón, encontro. Toda
a urdime humana de intelixén,
cia e corazón tensada no arco
das influéncias recíprocas. Fei,
xóo sentia a boca mel cando es,
crebía: monxe do Reino de Ga,
lícia, a miña Pátria. Sarmiento
recorría este país como tocando
as cordas da arpa para harmonía
de festa. Que ben nacido non
pensa e sinte igual?

..

Comprométens~ atocar ben eagardar un~a . distáncia de 50 metros entre eles

Para ser músicO'. de -~ua .en Sa.1tiago hai que pásar
un exame da policia _
municipal
-0- PAULA CASTRO

En Santiago hai estes dias dúcias de músicos de rua, violinistas, gaiteiros, guitarristas ... Uns
habituais, outros· chegados para estas ·datas. Pero tocar en
Sa'ntiago non é do.ado.
Até o ano 1989 a policia local,
atendendo as ardes dos man- ·
datá~ios municipais, obsesionados por apre~entar unha
imaxe estética da cidade impecábel, botaba a todo aquel
que ousara rachar a tranquilidade da viciñanza.

· de ~entes de paso que saneaentre eles e a cambiar de sítio
·
ban· as suas economias tocando cada 30 minutos.
mal que ben flautas, tambores e
O permiso non é vinculante e ~
demais instrumentos acústicos
ou de percusión. Todo ha·i que concello pode decidir a retirada
dicilo, non sempre aledando os · da licéncia E}Xped,da en c~lque
ouvidos. dps paseantes.
ra momento. Se cadra,. porque
unha parella de policias non
aprécia un tan bon· face~ musiOs impedimentos legais fóren
os que levaron a alguns músi.,. cal como ,se esperaba. Adee.os -a mobilizarse para achar mais,~ só poden optarás licénunha solución. Desde hai uns cias os músicos que. toquen
anos, a policia municipal conceinstrumentos acústicos.
de un número 'limitado de licéncias. Os músicos tañen que asi- Pero ainda coa licéncia na man,
nar un escrito _através do que · os gaiteiros son os que máis
se compromenten a ·toe.ar ·raza: problemas atopan. O son ronco
abelmente ben, a manter unha da gaita semella non ser do gosdistáncia mínima de 50 metros to dos xerentes do Hostal dos

Reis Católicos, nen do bispado.
Ao parecer, a sua paxvese truncada pola música tradicional.
Agora o Obradoiro estalles vetado e como alternativa os gaiteiros repártense o arco de Xelmírez, na saida lateral da praza.
O certo é que nas ruas compostelanas pódese desfrutar de
·magníficos espectáculos musicais. De cando en vez e para
sacar uns pesos, músicos de
sinfónicas saen a tocar pezas
clásicas convertindo á própria
cidade en cenário da sua arte.
Ademais, só aquí se poden escoitar ainda instrumentos tradicionais como a zanfoña. •

Mais ten esta pátria, Galiza,
connotacións moi precisas. Trá,
tase dunha nazón en vilo: rei,
vindica a sua soberanía, o derei,
to a autodecidirse, autogober,
narse, facer de seu. A Galiza de
Feixóo era un reino da Manar,
quía católica euroamericana. A
Galiza nosa, despois da Ilustra,
ción das revolucións económi,
cas e políticas seculares, síntese
madura, arelante de pensar por
si mesma: atrévese a tomar na
súa man o seu presente e embo,
car o seu futuro. Iso é ser nazón:
vontade política própria.
1

Sentir esta pátria no 25 de xu,
llo, é sentir que unce que sexa
de feíto nazón libre; pátria do
vento, di un poeta; señora de
todas as sigraduras. Hai por af
uns obstinados que só aceptan
o inmobilismo, para eles que os
.colectivos maduren, reflictan,
asuman decisións, é próprio do
XIX. ¡Como se atreverse a pen,
sar non fora un froito da madu,
rez individual e colectiva e que
o século XX ten como seu !
A quen se muda, Deus o axu,
da, dixo Rosaliá; atrevámonos
a ser nós mesmos, por suposto
ao traves do diálogo, do debate
e da acción. todo menos escoi,
tar os laios de sireas de decré,
pitos imperialistas que vexetan
na tiranía do inmobilismo. +

V OLVER AO REGO

D

in•que Carlos Príncipe,
que é médico pediat~a,
ten algo de neno. A pa,
sada semana reuniuse a xantar
nun restaurante cos construto,
res de Aproin. Para mostrar por
onde ian os tiros', sacou o
mancontró, marcou o número
persoal de Xan Corral, cabeza
de lista do PP, elevou a voz,
estirou o pescozo e dixo: "Que
tal? Como estás? Cando nos
xuntamos para laminar a eses·
do Bloque?''•
·

