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Con estas palabras, o portavoz
nacional do BNG, ·Xosé Manuel
Beiras, advertia aos socialistas
sobre as posíbeis repercusións
dun hipotético ·incumprimento
dos pactos acadados entre as
duas forzas políticas. E é que
estes centraron boa parte dun
discurso denso através do que o
representante nacionalista tentou explicar, aos milleiros de
participantes no acto da Quintana, o posicionamento do BNG a
respeito dos últimos acontecimentos políticos.

Asi, Beiras apresentou os
acordos acadados a nível nacional como "compromisos inequívocos de colaboración recíprocamente leal" necesários
para conseguir a "rexeneración
política e cívica indispensábel,
nun país no que 1O anos de
peste Fraga levan causado estragos outroramente irreparábei s no corpo e no espíritu
deste povo". ·
Con ese obxe"ctivo por diante
-a rexeneración-, lembrou que
"levamos xa ben tempo camiñando coas mans tendidas ainda que, a mil.ido, nos cuspisen
nelas desde diferentes pontos
da rosa dos ventos". Referíase
Beiras, con esta afirmación, ao
rexeitamento reiterado dos socialistas, amasado en anteriores comícios eleitorais, a aca.. , ·,.
'

....

l

dar calquer tipo de acorde co
nacionalismo galega para sumar esforzos e desprazar ao
PP do poder.

lerse por si soa, a fraga de Esm el le do naso señor Merlín
poríase en pé e botaríase a
andar de seu".

O que propiciou a chegada
dunha nova coxuntura política
foi, a dicer do portavoz nacionalista, "a atitude da nova
dirección do PSdG-PSOE",
que contribuiu "a que acadasem os acordes e que siga en
pulso a sua aplicación, que ten
que chegar inevitabelmente ao
seu remate".

Quería Beiras remarcar o posicionamento do BNG, favorábel
a apoiar pactos qu!3 garantan a
estabilidade dos governos municipais, xa sexan estes nacionalistas ou socialistas.
Sempre e cando se cumpran
os pontos do acordo acadado
a nível nacional entre as delegacións representantes de ambas formacións políticas. Uns
acordes que semellan ser máis
difíciles de aplicar do esperado, sobretodo en cidades como Vigo, onde os socialistas,
na vez de garantir a estabilidade están a provocar unha situación de ingovernabilidade .

Nacionalismo en solitário
De non ser así, Xosé Manuel
Beiras foi explícito, "as mans
tendidas en aceno amigo" tornaríanse "mans enfündadas
en luvas de ferro" e, chegado
o caso, "se preciso lle for va1
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Govemos en clave galega
Outravolta, Beiras servíase dos
clásicos gregos para debuxar a
traxectória histórica do nacionalismo e a chegada ·á tan arelada
ltaca. Claro que na sua Odisea,
Homero retrataba con crueza o
fracaso "da xeira colectiva",
mentres que o portavoz nacional
do BNG oferecia unha versión
renovada na que o fracaso tórnase en vitória e as costas de
ltaca transfórmanse nas costas
de Vigo, Ferrol e Pontevedta, no
Eume, nos areais de Poio e Vilaboa, en Cedeira "e mesmo no
Rhin dos nibelungos, en Estrasburgo, o corazón de Europa".

O paatameulálio eunipeu Camilo Nogueira, arriba, e os alcaldes das cidades,abaixo, faran os graneles prolaganistas da celebración da BNG.

Con estes resultados, -grazas
aos que máis da metade da
povoación galega está governada polo nacionalismo- Beiras deu por acadados os obxectivos prioritários, nomeadamente desaloxar ao PP do
poder municipal nas cidades
onde o tiña e "oferecerlle ao
PSOE un acorde firme, para
traducir en fórmulas de governo estábel o voto cidadán nacionalista e progresista conxuntamente maioritário".

Ven da páxina anterior

Con esa e outras referéncias literárias fóise fiando o argumento do discurso dun Beiras exaltado sobre o máis grande cenário desde o que se arengara
nunca aos participantes na manifestación reivindicativa e na
posterior festa do Dia da Pátria.

'

Seguindo a Uña explicativa que
marcou o seu discurso, o representante nacionalista xustiflcou a necesidade dos pactos
non para governar e ampliar a
base eleitoral, senón para facer
realidade un programa acaido
ás necesidades do país. "O
BNG combate por un proxecto
político, non por un espazo
eleitoral'', dixo. "Un proxecto
para a nación galega no que a
obtención e exercício da soberanía non é máis que a condición indispensábel para que
Galiza exista plenamente como
povo adulto na sua própria história, como suxeito colectivo titular dos seus próprios direitos,
recoñecido e respeitado como
tal na sua identidade xenuina".
Unha afirmacion que lle deu pé
á adverténcia que fixo de seguido. "Quen careza de proxecto político elaborado apartir da
xeríuina identidade nacional de
Galiza terá que lanzarse á pereura dun espazo eleitoral como
única razón de ser e de existir".
Ainda máis,. pi;onosticóulle ao
PP un difícil camiño, en diante,
por estar atrapado nesta dinámica e non ser capaz de comprender que "os votos non son
propriedade dos partidos senón
dos cidadáns e que a cidadania
adulta e políticamente ilustrada
demanda proxectos acordes
coa sua identidade".
Ces pasos prévios en marcha,
o portavoz do BNG anunciou
un futuro próspero para o nacionalismo. O remate do seu
discurso foi o indicativo máis
claro de cal é o obxectivo imediato que se propón. "Desembarcamos xa nas praias de Itaca, falta entrarmos no Pazo de
Penélope. Un paso adiante e
un paso atrás, Galiza tece e
destece a tea dos seus soños
para enganar aos usurpadores
na espera de que, ao cabo, a
tripulación de Ulises chegue,
entre e os vote tora". -

Non faltaron tampouco as referéncias aos resultados eleitorais
e loubanzas ao medre do apoio
cidadán ás propostas naciona1i stas . O e·s cano acadado no
parlamento europeu foi calificado como un fito histórico porque
supuxo "abrir en Bruxelas unha
auténtica embaixada dunha nación que non ten estado próprio
ainda" e porque se conseguiu
mália o Estado español negarlle
a Galiza ser circunscripción eleitoral, "de xeito que tivemos que
competir coas candidaturas
estatais sen podermos facer
campaña no resto do Estado".

o

Era ponto e final da concentración na Quintana, a parte
máis reivindicativa do Dia da
Pátria. Como unha nova manifestación, o nacionalismo
tomaba lago as ruas de Compostela para rematar co xan-tar e a festa na carballeira de
San Lourenzo. •

Pola sua banda, os resultados
acadados nos concellos, apresentóunos como o paso prévio
para lograr grupo parlamentar
no Congreso dos Deputados en
Madrid, "se nada se torce" e o
governo na Galiza. •

Do 'proxecto comun' ao 'proxecto compartido'
O Dia da Pátria de 1988, Xosé Manuel Beiras abríalle
desde a Quintana as portas do BNG a todos os
nacionalistas galegas, no que se denominou o
"proxeto comun". Once anos despois, logo de
consolidarse eleitoralmente, o BNG pon un chanzo
máis para azancoar "alén os lindes do actual espazo
nacionalista" e avanzar de man cos sectores
progresistas que existen na sociedade e na instáncia
política.
Agora o BNG asume plenamente a postura
institucional de governar para toda a sociedade, como .
xa están a realizar os seus alcaldes, que pasan os
seus primeiros dias de governo consensuando con
todos os grupos económicos e sociais.
A formulación do BNG como frente nacera xa para
realizar unha política que abranguese a defensa dos
intereses da maioria da povoación. Teriamos que
perguntarnos cal foi o motivo de que non a levase a cabo
até agora. A resposta é clara. Nen tiña a suficiente masa
crítica social ao seu carón, nen forza eleitoral e
organizativa abando, nen, sobre todo, poder institucional
que o convertise en-interlocutor da ampla maioria dos

sectores do pavo galega. Xosé Manuel Beiras explicouno este ano na Quintana: ''tivemos que navegar sós os
treitos máis longos e duros. E non por própria vontade de
isolamento, nen por vaidade ególatra colectiva, nen por
sobérbia doutrinária, senón porque non nos foi dado a
escollar daquela entre a soedade e a compaña".
E -volvemos a inquerir-'- se o BNG medra eleitoral e
orgánicamente, até -convertirse na segunda forza, que
o leva a tenderlle a man a outros sectores políticos,
concretamente ao PSdG-PSOE? "A explicación é moi
simples: o BNG combate por un proxeto político, non
por un espazo eleitoral", afirmou Beiras no seu
discurso. Unha política dirixida eminentemente á ·
defensa do país, na que a obtención de soberanía non
é máis que a condición indispensábel para que Galiza
exista plenamente como tal e os cidadáns sexan
don os lexftimos dos seus próprios direitos e podan
defender os seus intereses e transformar en clave
progresista a sua realidade social.
A teima do BNG en desprazar ao PP do poder non hai
que ollala, logo, simplesmente·, en clave eleitoral, non
puxa contra a direita, senón contra unha coalición de

intereses sen proxecto de país que, cando entran en
colisión (e entrarán máis frontalmente ainda), só
prevalecen individualmente, baixa a fórmula do
caudillismo. O PP é unicamente un proxeto de acceso
e detentación do poder, nútrese e ampárase nas .
raiceiras franquistas e caciquís. O espazo eleitoral é a
sua única razón de ser e de existir.
Do mesmo xeito, tampouco os acordes do BNG co
PSdG-PSOE se poden calificar como manobra
eleitoral, nen estratéxica para colocarse eleitoralmente
diante dos socialistas. O BNG realizou a oferta cando
era a terceira forza política e voltou teimar na alianza e
no acorde cando xa estaba situado no segundo lugar.
Como se perguntaba Xosé Manuel Beiras, "se o
asunto er~ gañarmolles terreo, que s,entido tiña seguir
na mesma cando xa tiñamos o terreo gañado?".
Foi o discurso do voceiro nacionalista en 1999 na
explicación da política do BNG,
Quintana, non só a _
senón unha aposta cara o futuro que será recordada.
O nacionalismo lidera por vez primeira un proxecto de
país no que incluie aos partidos estatais. +
ANOSA TERRA
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Os independentistas·fan 'un ha chamada radical
a retomar o proxecto de liberación nacional e social'
Ao redor de seiscentas persoas
acudiron á convocatória unitária
feita polas organizacións independentistas, Asembleia da-Mocidade Independentista, Frente
Popular Galega e Primeira Linha.
. Pasaba a unha e média da tarde
e os manifestantes, amosando
fotografias dos 11 presos independentistas, saian da Alameda
para rematar na Praza do Toral.
iíGaliza ceive", "independéncia",
"quen queira quen non Galiza é
unha nación" ou "estamos fartos
de ser unha colónia" foron algunha das consignas coreadas polos
participantes na manifestación
que no Día da Pátria convocan de
xeito unitário as qrganizacións
independentistas. A cabeza, detrás dunha faixa na que se podia
ler A esquerda independentista
unida pota liberdade de Galiza,
camiñaban, entre outros, os dirixentes Miguel Garcia (AMI) Ma-

nuel Abalo (FPG) e Cario$ Morais
(PL). Entre os · m~nifestantes tamén se pOdian distinguir caras coñecidas como a do escritores Xosé L. Méndéz Ferrin Dario Xoán
Cabana e o xornalista Pepe Rei.
"Fara as forzas de ocupación",
"policia asasina", "PSOE e PP a
mesma merda é" foron outros
dos lemas nos que ir:isistiron o·s
manifestantes. Mención especial
reéibírona· cis presos independe_tist~s, presentes na mobilización
através de fotos e ·consignas como "liberdade patriotas galegos'',
"amnistia total" ou "os presos
agora queremos velos fóra".
O acto rematou coa queinia dunha bandeira española no palco
instalado no Toral. Na praza interviron os representantes das tres
organizacións e a escritora Chus
Pato que deu leitura a un comunicado asinado polos presos no

Á cabeza da manifestación situáronse representantes das organizacións convocantes e
o escñtor Méndez Ferñn. .
P. BERGANTIÑOS

que se reclamou a unidade do
movimento indepe~dentista.

Lupe Ces deu a coñecer o documento asinado polas organiza-

O PSdeG reclama maiores
cotas de autogoverno

Afesta de Galiza Nova enche~ aPraza da Universidade até amadrugada

Da Arenga á manifestación, a noite da mocidade nacionalista
A mocidade foi a encarregada
de inaugurar, un ano máis, os
actos de celebración do Día da
Pátria. Xente nova de todo o país achegouses até Compostela
para participar na IV Arenga da
Mocidade que, recuperando a
tradición galeguista para a noite
do 24, organiza Galiza Nova.
Os actos comezaban pasadas
as oito da tarde cunha homenaxe no Panteón de Galegas Ilustres á que acudiron unhas catrocentas · persoas para deitar flores ao carón de Rosalia de Castro e de Castelao. Ademais da
participación dos escritores Lois
- Diéguez e lsolda Santiago, desta volta as mocidades do BNG
quixeron contar coa presenza
das organizacións sindicais nacionalistas SLG e CIG.
Lídia Senra, secretária xeral do
SLG, dirixouse aos presentes
afirmándo "que a mocidade galega é a garantia que ternos os que
xa non somos tan mozos de ter a
quen deixarlle como. legado o naso grande ideal, o que como nacionalistas, nos move a loitar dia
tras dia para que as xeneracións
do futuro teñan o que nós non ternos, un país, unha nación, a galega, que lles pertenza realmente". Fronte ao modelo industrial
de produción que "xenera alimentos que matan", aproveitou tamén
a sua intervención para lembrar a
necesidade de "contar cun meio
rural vivo'', que teña como motor
principal do seu desenvolvimento
"un modelo de produción agrária
labrego, que garanta a nosa soberania alimentícia". Ao fio, Lídia
Senra, criticou "as políticas oficiais da Xunta de Galiza, do Gover,no español e da UE que están
provocando a expulsión da mocidade do naso agro e a desertización o meio rural".
"A CIG desde a sua soberania e
como organización sindical, diferenciada polo tant9 9os, parti•

•

•

•
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•

•

1

..

•

dos políticos e doutras organizacións sociais -explicou Fernando Acuña- comparte co _conxunto do nacionalismo galega as
arelas de malores cotas de autogovérno e a reivindicación do
exercício do direito de autodeterminación". Neste sentido e·facendo referéncia a sua aposta
porque ao que fronte das institucións políticas da autonomia se
situen forzas políticas nacionalistas que sexan quen de ,pular
pala reforma do · marco político
xurídico, Acuña saudou "os
avances eleitorais destes últimos anos, que abren expectativas de superación dos principais atrancos para o desenvolvimento do país". Na sua intervención o sindicalista tamén
apelou "ao compromiso dos mozos que se sinten participes do

nacionalismo, para que a CIG
obteña os mellares resultados
posíbeis" na camP,aña eleitoral
sindical que rematará co 1999.
Despois ~a poe"sia de !solda
Santiago, o escritor Lois Diéguez
quixo prologar as suas letras con
palabras que ·recoman a lembranza do gal~guista ~ieito Fernández, finado recentemente e ao
que Galiza Nova homenaxeou
en vida na cidade de Lugo. Para
o poeta o 13 de Xuño "deunos
governos e responsabilidades
colectivas, e na nosa-vosa man
está que sexan eles camiños e
non meta de doces poltronas de
poder" e "non se consolidará a
confianza en nós se non somos
quen de multiplicar a nasa· presenza nos seitores máis oprimidos da sociedade galega".

cións convocantes. Entre outros
aspectos o texto chama a atención sobre á tendéncia agudizada á perda de galega talantes na
Galiza, ao feito de que o país
!.!segue a ser unha colónia" e que
como consecuécia disto "rexistre
a pobreza máis extrema do Estado español". Critica tamén a
Europa de Maastrich "en cuxa
construción Galiza só participa
forxada, como mande obra es- ·
eraba e sometida" e ao PP e
PSOE por seren "correas de
transmisión e execución dos intereses do capital foráneo". Por
outra bahda engade que "o modelo de nacionalismo amábel representado por un BNG desmobilizador e desideoloxizado, sen
proxecto de transformación real
aate o alarmante da situación,
atopa enfrente de si unha chamada radical a retomar o proxecto de liberación nacional e
social do povo galega".•

Cheo en Mazarelos
O mitin da Arenga, xa en Mazarelos, na Praza da Universidade,
veu da man de Martiño Santos,
secretário xeral de Galiza Nova e
Camilo Nogueira, deputado do
BNG no Parlamento Europeu.
Previamente os cantos de Candido Pazó empezaran a animar a
festa para a que puxeron música
as pandereiteiras Adrede, e os
grupos Chouteira e Diplomáticos
de Montea/to. Un programa máis
ambicioso que o de anteriores
convocatórias e que conseguiu
manter chea a praza até ben entrad a a madrugada. E asi os
máis animados seguiron a troula
até enganchar coa manifestación
nacional convocada polo BNG
para celebrar no 25 de Xullo o
Día da Pátria Galega.•

Un grupo de dirixentes do PSdeG-PSOE acudiron até Rianxo
o dia 25 para facer unha oferenda floral no monumento Castelao
e nos panteóns de Rafael Dieste
e Manuel António. Participaron
entre outros o seu secretário xeral, Emílio Pérez Touriño, o alcalde de Rianxo , Pedro Piñeiro, o
vicesecretário xeral do partido,
Francisco Cerviño e o secretário
de organización Antón Lauro .
Ese mesmo dia a sua Executiva
aprobou unha resolución política
na que reclaman maiores cotas
· de autogoverno para "superar,
as limitacións históricas do naso
país e impulsar o cámbio que demanda a maioria social". Tamén
recolle o documento que Galiza
"soporta unha situación de parálise polftica da Xunta, un Parlamento subordinado aos intereses
do Executivo e un Governo esclerotizado palas rifas internas
do PP no eterno debate da sucesión de Fraga".•

Á oferencla. loral no Panteón de Galegos Ilustres seguiulle unha festa-concerto' cun grupo de pondereteiras, Chouteira e Os Diplmáticos.

EdeG afirma que os

governos progresistas
nas cidades abren a
porta para un cámbio
polídco na Xunta

~
~
~

<

Esquerda de Galicia escolleu o
Panteón de Galegas Ilustres para
celebrar o 25 de Xullo. Na oferenda floral a Castelao e Rosalia de
Castro interviron os deputados
galegas Xosé Manuel Pazos e
Anxo Guerreiro. Este úftimo sinalou que as eleicións do 13 de Xuño puxeron de manifesto por vez
primeira os síntomas da vulnerabilidade do PP e que polo tanto é
posíbel un cámbio de governo na
Xunta. Segu_ndo Gerreiro as cidad es con governos de maiorias
progresistas poden ser o '1rampolin para acadar unha alternativa
ao governo de Fraga". EdeG debatirá no Congreso ·que vai celebrar en Outubre o seu papel na
pol(tica galega.•
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Máis xente
que nunca
na carballeira
s
1l-

3

s
3
3

3

:t
:t

A carballeira ele San Louremo serve ele marco para o encontro festivo anual dos nacionalistas. Á direita, Leonor Alonso, do Rosal, dalle a merendo ao seu fillo.

Unha romaria de persoas cántanos oseu Diada Pátria

Panorama particular dunha festa reivindicativa
Para alguns é a cita do ano,
imposíbel de saltar no calendário. Forma parte das suas
biografías e gábanse diso. Outros estanse a achegar por vez
primeira, en resposta ao momento ilusionante que está a
viver o nacionjlismo. Despois
da mobilización e o discurso
de Beiras na Quintana, os manifestantes ocupan a carballelra de San Lourenzo, no vello
campus compostelán na máis
tradicional romaria nacionalista. Pouco que se pasee entre
os asistentes abonda para pulsar o momento político. Oeste
ano tfrase ben a conclusión de
que foi a festa máis numerosa
e tamén a máis longa. A carballeira de San Lourenzo non daba quedado en siléncio.
Víctor Vázquez leva trece anos
indo a Compostela no Dia da Pátria. Esta é a primeira vez que os
nacionalistas de Guitiriz e Outeiro
se organizan para fletar un autobus. Víctor veu con eles, "incorporouse moita xente ao nacionalismo, e tamén ao Día da Pátria",
anota. Desde o seu pasto no servizo de orde da manifestación
asegura que nunca tanta xente
viu como desta volta, pero el xa o
viña intuindo desde días atrás ao
ver como en Guitiriz se ian ocupando as prazas do autobus. .
Ese é un dos sinais do Dia da
Pátria. Organizarse para asistir
aos actos e mesmo artellar en

Víctor Vázq uez.

Antón Granda !.

grupo o xantar que a tradición
manda disfrutar na carballeira
de San Lourenzo. Segundo Manolo Soto e Ester Rodríguez titando nas mesas case se pode
debuxar a organización do nacionalismo. Hai longas mesas
por comarcas e tamén por asociacións de base, a maior parte
delas aproveitan tamén a tarde
para instalar o pasto no que
venden e mostran todo o seu
merchandising. "Comezamos a
ser vellos nesta festa; hai anos
case coñeciamos a todo o mundo e agora hai moitísima xente
de todas as idades que nunca
vimos" comentan .

É o caso de Raquel Díaz que por
vez primeira se achega ·á carballeira. Ven acompañada da sua
amiga Cristina Fernández e unha
longa fileira de amigos da Coruña. Nengunha das duas é militante do BNG, o tillo de Cristina é o
que está afiliado. "Beiras estivo
marabilloso e como dixo na Quintana ternos que facernos fortes
para botar ao outro da Xunta e
non tardaremos porque o nacionalismo está indo para arriba
como a escuma" manifesta. Argallaron o dia·como se fosen a unha
romaria tradicional, mesmo o menu do xantar ten moito dos pratos
típicos dos. dias qampestres en
festas patronais. "E unha romaria
pero é o BNG quen a fai, non hai
que esquecelo" engade Cristina.
Do Rosal veu, Leonor Alonso

lria Moia .

Nicq '°'or Fuentes.

cos seus dous cativos e toda a
vos governos municipais centrafam ília. Por · vol ta das sete da
ban boa parte das conversas. E
tarde estalle dando a merenda
habia mesmo quen chegaba a
Compostela despois de particiao pequeno, rebuldeiro xa a espar nos actos institucionais que
ta hora "despois de tanta festa
celebraron distintos govetnos loque lle encanta" comenta a nai
afirmando tamén que a da.t a
cais. Era o caso de Xaquin Soliño que na véspera ficou abraia"segue senda iguªI de reivindido coa cantidade de·-xente que
cativa, o significado non cambia". Da mesma opinión é Antón
asistiu en Pontevedra no acto
Granda!, de San Sadurniño, que
convocado polo concello. Descomezou a participar no Dia da
pois de anos traballando no BNG ·
Pátria en 1983, cando a policia
local non nega que esta convoimpediu aos nacionalistas entrar
catória ten un aquel de "maior
na zona antiga de Compostela.
ilusión, de ledicia porque por vez
Desde aquela non faltou un ano.
primeira o alcalde da cidade taO. discurso de Beiras pareceulle
mén está a participar na celebra"centrado en exceso no tema
ción da Pátria". Soliño leva vinte
eleitoral, é certo que eses son
anos indo a Compostela para o
25 de Xullo e xa naquela primeios éx.itos que se ven e esta é
ra ocasión se integrou no servizo
unha época moi ·optimista pero
hai neste momento moitos conde orde da manifestación. "Esta
flitos, como o dos encaros, que
é a primeira vez que houbo que
nos afectan". Mália a sua obserpechar a entrada da Quintana
vación, Antón Grandal consideporque era imposíbel que tóda a
xente que queria entrase no rera que nón se perdeu "en absocinto e tamén a festa na _carbaluto o carácter reivindicativo,
lleira é desbordante" afirma. _.._
continuamos vindo como antes
pero agora somos máis". Viuno
ven en San Sadurniño onde a .Unha das marcas do dia tena lria
Moia da Coruña. Leva asistindo
organización se consolidou desá manifestación tantos anos copois das eleicións municipais e
mo os que ten. Desde os seis
iso tamén rever:teu no número
de asistentes á manifestación · meses o pai -"que. é 111oi galedo 25 de Xullo.
·
guista" aponta ela- lévaa a Compostela para o 25 e xa van alá 18
Xullos. "Pasoo ben,$ xa algo haO certo é que Grandal atinou ao
destacar o ambiente poseleitoral . bitual, pero nesta ocasión paréceme que hai máis xente" di, reque se viviu neste Dia da Pátria.
petindo que esta é en especial
As alcaldias nacionalistas das ciunha festa na que é o pai quen
dades deron ben q\,Je comentar,
embarca a toda a fam ília. •
os pactos e os proxectos dos no-

Xoaquin Saliño.

Xoán Fraga.

Cristina Fernández.

Ricardo Bello.

O aumento de participantes notouse na mobilización, pero tamén na Carballeira de San Lourenzo que
a primeiras horas da tarde
apenas permitia poder tomar unha sesta ao gusto e
· no fin da xornada non daba
despedido aos grupos que
teimaban seguir coa troula
até entrada a noite. A Nican o r Fuentes, militante
"desde que se fundou o
·eNG" , pareceulle mol viva
a ilusión que prendeu nas
pasadas eleicións. "Non se
pode pensar por iso que
tíaxa cámbios na celebración: continuan vencellada
a reivindicación coa festa"
comenta mentras repara na
~añllaaae de mozos e ~
zas que se vai sumando ao
nacionalismo. Comentário
era tamén que non só está
a medrar a participación
entre os máis novas, fóra -o
rito de encontro dos vellos
militantes apreciouse un
achegamento de persoas
de todas as idades que por
vez primeira acodian a unha convocatória naciona1ista. Algun dos "históri- .
cos" reparaba tamén na
volta á convocatória de
persoas que levaban tempo sen acodir á Quintana.
Como "histórico, histórico" sinalan a Ricardo Bello
o. nutrido grupo que ocupa
a mesa de Carba/lo, "falade con el .que xa era vello
combatente cando o de
Baldaio". Unha vez nomeado portavoz a Ricardo Bello ocórreselle comezar dicindo que está a ver unha
"socialdemocrácia moi
grande". Por que continua
entón respondendo coma
vello militante? "porque
este é o norte que nos queda e ademáis aqui estou
desde sempre, lembro cando non se podia pasar á
zona vella e continuamos
igual, sen renunciar á pátria galega" ·comenta, case
emocionado.
A súa beira está Xan Fraga
· que comenta máis os aspectos "técnicos" do dia.
"Agora as manifestacións.
son máis silenciosas, como son moi longas non é o
mesmo que antes que eran
compactas. O cámbio é,
sen dúbida, cuantitativo".
Xan Fraga toma tintes máis ·
políticos para talar do discurso de Beiras: "foi moi
pedagóxico, explicou aos
militantes e simpatizantes
o momento político e tamén reparo u en que · hoxe
o BNG non se entende sen
o galeguismo histórico e
iso hai_que seguir repetíndoo. O piñeirismo rompeu
co PG e o BNG foi quen tivo que facer un grande esforzo por esa conlinuidade
histórica. As palabras de
Beiras na memória daquelas persoas que sof.riron a
pe r s ecución franquista
son un acto de xustiza e
tamén unha voz necesária
para entendernos".•
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Na recepción aferecida·: · polo alcalde de Ferrol Xaime Bello. estiveron presentes os alcaldes nacionalistas da comarca e o deputado do BNG no Congreso Francisco Rodriguez:.

Voz Noticias

Convocáronse oSábado 24 seguindo atradición galeg~ista

Os alcaldes nacionalistas
celebran con actos institucionais o 'Dia da Pátria'
Os cámbios nos governos municipais permitiron a celebración en Vigo, Pontevedra e Ferrol de actos institucionais cos
que se reco.ñeceu explicitamente a celebración do 25 de
Xullo como Dia. da Pátria Galega. Os actos desenvolvéronse
ao longo do dia 24 seguindo a
tradición de antes do 1936. Co-.
mo xa aconteceu en anos an. teriores, outros concellos.máis
pequenos con governos do
BNG tamén festexaron
a data.
.

-que foi empregado para a elaboración do bando municipalXaime Bello concluia a sua intervención co desexo de que
"Ferrol recupere o lugar que lle
corresponde histórica e socialmente, como concello senlleiro
que é". Finalmente, para dar por
rematada a oferenda floral, o
canto do himno foi acompañado
polo Real Coro Toxos e Flores.

dente de Toxos e Flores, Xaime
López, un hórreo de pedra que
servirá, segundo explicou de xeito metafórico o alcalde, "para almacenar o que consigamos nos
vindeiros catro anos".
Os actos en Vigo desenvolvéronse á tardiña. ·Para a celebración
no Pazo de Castrelos do Día de
Galicia-Dia da Pátria Galega os
membros da coorporación municipal estiveron acompañados dun
bo número de representantes do
mundo da cultura, de entidades financieiras e empresariais; representantes do movimento asociativo da cidade, da universidade,
dos meiós de comunicación e das
organizacións sindicais.

A xornada coñtinou ounha recepción no Pazo municipal na que
· estiveron presentes represéntan0 monumento a Xosé Fon.tela tes do movimento asociativo e de
Le.al, na praia do Himrio Gale~ ·· diferentes coriceUos. Unha vez
go; foi ·o~ cenário escollido polo · áli, Selló obsequiou aos presengoverno municipal de Ferrol pa- · tes éun exemplar da obra Disto e
ra abrir os actos programados
CJo.,outro, de Roberto Blanco Tocon motivo do Día da Pátria, nos . rres e uhha 'bandeira" galega. Ao
que participaron representantes· tempo recibiu, de mans do presiNo acto interviron Lois Castrillo e
das partidos políticos e de.. orga- ·
nizacións de diferente tipo. · Na
sua intervención o al.calde nacionalista, Xaime Bello, quixo facer mención ao ponto de partida.. , ·
da celebracion do 25 de Xullo no
ano 1920, cando as límandades .:..
da Fa/a celebraron por vez priOs actos en Pontevedra·támén
polo BNG en diferentes .ocameira o Día Nacional de Galiza.
.se celebraron na tardifia do dia
sión e pala Fundación que leva··
Referiuse ~.e~cblla da pr.aza c;jo. •
, 24. O Gover_{lo municipal c'ono nome do galeguista, pero o
Himno Gal~go para inaugurar a ·~:
vocou á .cidadania na avenida
PP, antes no governo, sempre
celebración desta _data por ser :: .. · cte Santa Maria para facer 'unse negou. Asi mesmo, para o
un dos sinos de identidade 'dos " ~ ~. há oferend~iºfloral ·diánte, do
17 de Agosto, Día da Ga/íza
galegas e recordou q papel de- · monúmento a Castelaq.~' JnterviMártir, o cancel.lo programa
sem peñado ·por Fontela .Leal.
r0ri FranCisco Carball'o,. o condarlle carácter institucional aos
"Foi nado en Ferrol eh 1 a64,
celleiro de C_
ultura; .Luis Bará,
actos de homenaxe a Bóveda
emigrou a Cuba e· convenceu a
e o alcalc;te Miguel Lore~." Días que tradicionalmente se organiCurros .para sentar as bases da
antes repartí ron se bandeiras
zan na cidade.
Académia Galega e a Pascual
galegas que luciron nos bal.C'om'o' al~alde d·~· ·Pontevedra,
Veiga e Edua~do h Pondal para
. cóns pontevedreses.
compór a·música e a letra do
na sua intervención, Miguel
himno" . E neste sentido Bello
A celebración do Día da Pátría
Lores dixo sentirse "honrado
lembrou que a praza estaba sinesta cidade seguiralle a apro- · de recuperar a celebración
tuada no ponto de encentro das
vación no pleno do vindeiro Sáinstitucional d.o Dia· de Galiza,
ruas qu~ levan os seus nemes.
bado dia 1 de Agosto dunha . e de facelo neste emblemátimoción na que se recolle a
co lu.gar, que pronto vai ser
Despois de referirse á intervenapertura do expediente para
recuperado, como o resto da
ción de Castelao no Teatro Ardeclarar tillo adoptivo de PonteCidade Vella, e convertido
xentino de Bos Aires no 1948 e
vedra a Alexandre Bóveda. Esnun espácio para o lecer e' o
ler fragmento~. d~ Alba d.!! Glória . ta iniciativa xa fóra demandada· disfrute da cidadania". Lores

o escritor Xosé Maria Alvarez
Cáocamo autor do texto do bando que para o 25 de Xullo fixo público o alcalde. O texto recolle
que "ledícia e fraternidade, expansiva celebración de amor á
Terra e á História que nos foi facendo tal como somos desde os
tempos da fundación da imensa
casa do pavo que chamamos
Galiza, son os sentimentos que
nos convocan á festa do Día da
Pátriéi'. Engade que os galegas
"ao longo da história e nós na hora de hoxe, constituimos o motivo
central da celebración, recoñecimento afirmativo dunha identidade que nos abranxe e nos outorga razón de ser: Galiza, a sua
biografía minúscula, a sua evidéncia física, a sua vibrante cultura, a sua língua como mensaxe ,

celular e a certeza da nasa firme
singradura a bordo dun barco con
nome próprio e concreto. Porque
en palabras de Castelao a nación
é un feíto e non unha idea, un ser
real e non un ente problemáücon.
"Desde Vigo -conclue- comprometidos cun rumbo de actuación
progresista integradora, dialogante e aberta á colaboración plural
en beneficio da cidade e dos
seus habitantes, convidámosvos
a unha participación entusiasta
no labor de consolidación da casa feliz de Galiza, a esa festa da
pátria que hoxe estrala en luces
de pólvora celebrativa, en ecos
algareiros do motor laboriosos
que a cotio move as fábricas do
noso soño colectivo, os obradoiros das nasas realizacións máis
transcendentes". •

Bóveda, filio adoptivo de Pontevedra

<}
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declarouse ~.herdei·ro · ."dunha
fonga tradición de tráballo social e institucional en defensa
da identidade e da cultura ga1eg a", "continµador dünha
Pontevedra que foi e quere
ser protagonista da moderni-..
zación, do progreso e do autog-0verno do país " , na que
~·se fundou .en Decembro de
1931 o Partido Galeguista" e
que acolleu durante 20 anos a
Castelao.". O alcalde quixo
lembrar tamén a Bóveda e a
Bibiano Tafall, alcalde da cidade que impulsou a elaboración e aprobación do primeiro
Estatuto de Autonomía.

Outros concellos governados
polo BNG tamén celebraron actos institucionais co gallo do
Dia da Pátria. En Fene através

da rádio municipal, -organizouse un concurso literário dirixido
aos máis novas, répartíronse
bandeiras polas,. pi:¡irróquias e·
publicouse un bando institucional que recolle un texto do escritor Méndez Ferrin. Odia 24 o
edil nacionalista Xosé Maria River~ A~nos.o e o deputado do
BNG no Congreso, Francisco
Rodríguez, acompañados dos
aleadas nacionalistas da comarca, paticiparon no acto celebrado diante do Monumento
ao Camiñante que contou coa
actuaciqn musical do grupo local Repique na Vrea. Ese
mesmo dia en Allariz tamén
houbo f~sta pala noite. A música tradicional e os fagos artificiais ás doce da noite deron
paso a leitura do pregón desde
a carball.eira da Entesta. •
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Oseu discurso na oferenda ao apóstolo estivo.na 'liña paficicadora'

orei afirma ·que
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A paz foi a idea que formou o
espiñazo do discurso réxio.
"Existe unha extendida vontade
de paz entre os pavos, pero perduran terríbeis conflitos fratricidas". Para conseguila, avogou
por poñer ao servizo "da persoa
individual e a sua consciéncia

Os concelleiros vigueses do PSOE votaron polo candidato _do PP para a· presidéncia dunha das comisións in-:
formativas, cando o BNG ia facelo por un edil socialista.
Segundo os planos nacionalistas, estes presidirian tres
comisións, os socialistas outras tres e anha a oposición
popular. Para esta asignación o BNG pensaba contar co
apoio do grupo socialista. Sen embargo o PSOE prefiriu
deixarlle ao PP unha das comisións que en princípio era
para esta forza. A estratéxia de diferenciación dos socialistas vigueses a respeito do BNG lévaos a prexudicarse a si mesmos para prexudicar aos nacionalistas.•

,

OPP négase a falar sobre o encoro Umia

"Neste dia pídoche, señor Santiago, que nos confirmes no orgullo de ser españois". Foi esta
a petición que máis eco tivo das
pronunciadas por Juan Carlos
de Barbón, como rei de España,
na oferenda ao Apóstolo. Unha
"exaltación " da españolidade
que, como diría o voceiro parlamentar do PNV , lñaki Anasagasti , "é léxico que faga o rei,
pois, se dixese o contrário non
se estaría a gañar o soldo".
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Juan Carios pecliu tamén que se recoñezan e se comprendan as diferéncias camo único
.xeito de conquerirar a pax.
A PANARO

social" os conceptos de "liberdade, xustiza, solidariedade e entendimento que todos podamos
comprender e compartir".
Juan Carlos tamén . se voltou a
referir ao perdón, e nunha alegoría de pelengrins e do camiño,
situándoa na realidade sócio-poHtica de hoxe, "perdón que todos necesitamos para construir
a paz verdadeira".

O discurso en reintegrado
Juan Carlos pediu tamén que se
recoñezan e se comprendan as
diferéncias como único xeito de
conquerirar a paz, e, dentro destas diferéncias, loubou na tercei-

ra parte do seu discurso, en galega con dicción portuguesa, "a
nídia identidade de Galiza" definida pala "sua língua, pala sua
cultura e pala personalidade inconfundíbel dos seus fil los". Ao
mesmo tempo puxo de manifesto . que os gal egos non ternos
"unha atitude excluinte cara os
demais pavos de España, de
Europa e do mundo enteiro".

É de resaltar que, mentres o
"pensamento oficial", incluído o
historiográfico, apresenta a emigración galega non só como
aventura, ·senón como ventura
para o país, Juan Carlos referiuse a ela como unha "circunstáncia sempre dramática".•

O Grupo Popular no Parlamento fixo uso da sua maioria absoluta para impedir un ple110 extraordinário sobre as expropiacións polo encaro do Umia. Asi, a oposición tivo que
queixarse no momento das expropiacións ilegais da Xunta e
das medidas represivas dispostas polo delegado do Governo central, Xan Miguel Diz Guedez. O BNG, que non foi promotor da petición 'de pleno extraordinário -esta solicitude
correspondeu ao PSOE e ao gru po misto-, criticou que os
populares botasen man da sua maioria para evitar falar dos
temas que non lle conveñen. Por outra banda, o portavo~
dos populares, Xaime Pita, non contestou a por que a Xunta _
recorre a senténcia xudicial que prolbe a instalación de centrais hidroeléctricas no encero do Umia. O hermetismo de
Pita e a postura da Xunta resultan chocantes cando a mesma Xunta afirma que o único fin do proxecto é o fornecimento .de auga. O PP negouse tamén a convocar un pleno para
abordar o peche da fábrica de tabacos da Coruña. Esta atitude, xunto coas respostas dadas por Pita, levou ao enfado
ao chefe da oposición, Xosé Manuel Beiras, que se ausentou a reunión despois de que o presidente do Parlamento,
Garcia Leira, lle impedise argumentar as suas posicións. •

Os socialistas contra o actual sistema
de financiamento autonómico
O PSOE criticou no Parlamento de Galiza o actual sistema de
financiamento autonómico, pactado entre o PP e CiU. Segundo a voceira socialista, Dolores Villarino, Galiza teria Ingresa- ·
do 15.000 millóns de pese1as máis co modelo anterior. A can. tidade ingresada no 97 foi de 10.m millóns, nova que foi recollida con satisfacción polo PPdeG e con reservas polo
BNG, que calificou o sistema como escuro e parcial. "Nen os
expertos entenden os dados que Hes dá a Administración. As
cantidades manexadas son parciais e a información, .
insuficiente", afirrnou o deputado autonómico Xe$US Vega.•

Esquécese da realidade erepite tópicos no seu discurso institucional
ou'. ido
1se

s e

::::ioes~4 o
Rido
seo
dos
cacein to
coa
, lo=se
nén
úsirtifiiron
!Sde

Fraga afirma que as dificuldades seculares
'xa case están vencidas'
A teima de Fraga lribarne nestes
meses é a mellara do tren para
Galiza. Niso anda a traballar,
ainda que semella que o éxito
non o acompaña. Afirmou que
as comunicacións de persoas ~
mercadorias tañen no ferrocarril
o seu "calcañar de Aquiles".
Os outros problemas todos,
mesmo os que viñemos padecendo secularmente, "esJán case vencidos", por mor da sua
xestión. Ainda asi, recoñeceu
que "existen comunidades que
preceden á Galiza en moitos índices económicos e sociais e
non será fácil chegar a ser a pri-

7

Mentres que no primeiro Governo de Fraga os postos de
libre designación na Administración autonómica eran uns
500, hoxendia ascenden a 1.256. Estes.dados non inclúen
o persoal dos centros sanitários nen o dos educativos.
Oeste xeito, un de cada tres directivos dos niveis alto e intermédio son escolli9os a dedo. O Partido Popular incumpre asi a promesa de reducción de cargos que fixera ao
chegar á Xunta e que actualmente mantén o PP no Governo central. O sindicato maioritário na Administración pública, a CIG, denúncia que os critérios de escolma na libre
designación son eminentemente partidistas, polo que son
os afins ao PP e os seus familiares os que teñen todas as
papeletas pa_ra seren escollidos por este método.•

Juan Carlos de Borbón pron unciou .na oferenda a Santiago Apóstolo un discurso
na liña pacificadora que comezou durante a celebración
da Páscua Militar, alonxado
dos postulados do Governo
central. Non realizou, por vez
primeira, referéncia expresa
ao terrorismo pero as ideas
de paz, concórdia, liberdade,
entendimento e xustiza preñaron toda a sua intervención.

Existiron outras afirmacións
máis novidosas no seu discurso.
Relembrou que "a cadea de miséria, fame, opresión e ignoráncia que aplasta a numerosos pavos recórdanos que a paz sen
xustiza é violéncia silenciosa".
Afirmación pronunciada no contexto europeu, pero que é unha
máxima con valor universal que
se pode aplicar á situación do
Estado español. Pensamento
este progresista que, se fose
formulado por nacionalistas periféricos ou comunistas, seria duramente criticado pela direita e
demais estamentos do poder.

Os socialistas vigueses prexudícanse
para prexudicar ao BNG

Con Fraga os postos a dedo na Xunta
medraron un· 150%

-e>- A. EIRÉ
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meira, pero ~omecemos a fixarnos esa meta como pavo". Ao
que non se referiu Fraga lribarne é a que cada vez recuamos
máis, ou, polo menos, non avanzamos ao ritmo das demais rexións, do Estado e de Europa,
segundo puxo de manifesto esta
mesma semana o informe de
Caixa Galícia.
Pero, para Fraga, Galiza é unha
"autonomía con peso e voz própria no contexto español", tópico
utilizado non xa todos os 25 de
Xullo, senón en todos os seus
discursos institucionais. Se os
pronún'cia no Parlamento engá-

della "grazas ao 11oso labor'', arremetendo contra os nacionalistas
qu.e se negan a recoñecerlo.
Dentro da sua liña de preocupacións resaltou a necesidade
de que medre a natalidade ante a "ameaza de extinción da
nosa herdanza biolóxica". Asimesmo, avogou pala incorporación da muller ao mercado laboral, "sen rachar a estabilidade familiar"; a elevación das
rendas familiares, "sen cair na
subvención de duración indefinida"; e a preservación do meio
ambiente, "sen prexuízo do desenvolvimento industrial".•

A. PANARO

Ubreiros pola gratuidade dos libros de texto
Coincidindo coa celebración do Consello de Ministros en
Compostela o Sábado 24 de Xullo, a Federación de Libreiros
de Galiza convocou unha concentración para protestar contra a .liberalización dos prezos dos libros de texto. Os libreiros
entregaron aos membros do Governo un escrito no que demandan a gratuidade dos libros e que se faga a sua distribución aos centros escolares através das librarias. Para os libreiros, a presenza dos libros de texto nas grandes superfícies comerciais causa un grande quebranto económico.+

GAUZA
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OPtNIÓN

FERRÍN, A U.P.G. E A IGREXA
VICTORINO PÉREZ PRIETO
"O cristianismo e a democracia non son termos
antitéticos. Polo contrario, están intimamente ligados na
súa esencia ... Nin o repugnante monismo dos ateólogos,
nin o dogmatismo hermético e obcecado do Syllabus"
(Roberto Blanco Torres,"El sentimento·religioso y la forma
del estado", en De esw y de lo otro).

Hai unhas semanas Méndez Ferrín contesta,
ba desde estas páxinas ·de ANT ás alusións,
presuntamente falsas, sobre a súa persoa feitas
nun artigo meu sobre Roberto Blanco T arres
(ANT z4,y1,99). Como remataba dicindo
que, pola súa banda, deixábame "a sóas" coa
miña conciencia, e esta atópase moi tranqui,
la, non quero eu volver sobre o tema do sen,
timento cristián en Blanco Torres, pois-no
artigo referido coido que xa dixen abondo;
reafírmome no dita. "Quen teña oidos para
oir, que escoite", dixo o meu Mestre.
Si que me extraña -gratamente- que Ferrín
se sinta ofendido polos meus duros xuízos
verbo do seu anticlericalismo. Penso que o
seu "conflicto coa xente crente", do que fa,
laba no meu artigo, é ahondo coñecido e
está bastante manifestado, en privado e pu,
blicamente, en máis dunha ocasión, parti,
cularmente no que se refire á lgrexa católi,
ca. A última foi nunha das súas colabora,
cións no Faro de Vigo, de expresivo título
"A cuestión do laicismo".
Dicía alí, nun evidente intento de levar ao
seu terreo laicista ao recén eleito alcalde de
Vigo, que "se Lois Castrillo quer ser o alcalde
de todos os vigueses e viguesas... será sen dú,
bida o alcalde de Gómez Román, quen riun,
ca presidiría a procesión do Cristo da Victo,
ria". Máis aínda, "favorecendo publicamente
á lgrexa Católica, un alcalde de Vigo está
ofendendo ás confisións e igrexas minorita,
rias e as persoas que optaron polo ateísmo ... ".
¿Que significa para Méndez Ferrín ,"favore.cer" confesionalmente? ¿Que unha persoa
cun alto cárrego acompañe un acto _público "·
dun colectivo social maioritario que non~ es<: .
tá, precisamente, fóra da Lei?
·

rada de facelo "con rodas de muiño"- nunha
Misa cando non ere niso, e participar nun ac,
to público con relevancia social, hai unha di,
· ferencia que ven marcada precisamente polo
respecto e a tolerancia da sociedade que o
elexiu para un cárrégo. Neste sentido, debo
loubar a postura do novo rexidor municipal
vigués, quen ten maní,
festado que vai partid,
par na procesión do
Cristo da Victoria, ain,
da que non o vai facer
logo no rito máis esped-'
ficamente católico da
Misa, porque non é
crente e merécenlle un
respecto as manifesta,
cións relixiosas dos que
si eren.

'Si que me extraña
-gratamente. que Ferrín
· se .sinta ofendido
p0los meus duros
. .;~ · xuízos verbo
do seu
anticlericalismo"

José Saramago, egrexio
escritor de quen é ben
coñecida a súa pública
manifestación de ateis,
me/agnosticismo, parti~
cipou nas honras fúne,
bres católicas do seu co,
lega Gonzalo Torrente
Ballester. Mesrrio parti,
cipou, con respecto e atención, na Misa cele,
brada na concatedral ferrolá de San Xiao.
Poido dar fe disto, pois tamén eu estaba alí, e
vírono persoalmente estes olliños. ¿En con,
cepto de que estaba alí, infrinxindo non sei
' qué actuar "consecuente" cunha ideoloxía
máis aló do confesionalismo, etc. etc? Quizás
~taba al( manifestando, · ademais do ·aprecio
polq ..defunto, un respecto á diferencia e un,
ha atnplítude de mente da que outros care,
cen.

Por outra banda, eu m~srri.o, cura católico,
teño participado en celebracións -de cris,
- tiáns doutras confesións-"non católicas, e
mesmo teño ,rezado respectuosamente en
máis dunha mezquit:á musulmana. E non
'rqe sentin "inconsecµeñte" -ou itrespectuo,
0s~cea. miña fe católica: .'.'
~· ~
Non son eu unha persoa que teña defendido
-publicámente o valor que poida!). ter para·a fe ; Con respec.to do presunto laicismo maiorita,
cristiá as procesións relixiosas, senón máis - río do nacionalismo _galego, Ferrín tería que
ben o contrario, téñoas criticado como unha
probar a súa afirmación de que "na historia
actuación que en moitas ocasións favoreceu
do galeguisrho e do nC).cionalismo sempre
ben pouco o verdadeiro culto cristián. Pero
houbo dúas liñás. Unha laica e maioritaria;
considero que para un cárrego público, entr,e . clerical e conservadora outra, se ben esta
moi pouco nutrid;;i.":" Certamente, non é o
comulgar -tanto no sentido católico de red,
mesmo ser laico que -·laicista; como non é o
bir o sacramento da eucaristía, como no figu,
-

•

me~mo a secularización que o secularismo,
ou non é -necesariamente- o mesmo ser ga,
lego que galeguista, ou español que españ°'
lista. Cando se cdnfµnden ambas cousas, un,
ha de dúas, ou é por ignorancia, ou é con
afán de terxiversar a realidade e de enganar.
Ferrín fala no título do seu artigo de laicis,
mo, esta é unha postu,
ra decimonónica em,
peñada en acabar -¡va,
na ilusión!- con todo
vestixio relixioso na
sociedade. Entroques,
laico é simplemente
-no contexto relixioso,
aínda que as simplifica,
cións anican a riqueza
dunha palabra ou con,
cepto- o que forma
parte da maiorfa do po,
bo crente, que non é
clérigo. Finalmente, a
secularización é o ne,
cesarlo respecto da au,
tonomía da realidade
do mundo, fronte á
presunta "intervención
divina" en todo; unha
conquista moderna na
que din os estudiosos do tema que non tivo
pouco que ver o cristianismo, co seu con,
cepto da desacralización da natureza. EntrD'
ques, o secularismo é o empecinamento
duns sectores sociais en arrinconar e reducir
ao ostracismo, ou eliminar a presencia públi,
ca -e aínda a privada- da relixión. Non pD'
dQ resistirme volver traer aquí unhas verbas
de Blanco T erres, citadas no meu artigo an,
terior~ (subliñado meu): "Esta cultura secta,
ria que se desenvolve por moitas partes ...
coa súa négación .do sobrenatural e o ultra,
terreo, é o pior-mal que pode caer sobre os
homes e sobre os pqbos ... Asústanme eses
radicais -e neles non creo- que renegan de
todo o divino por sistema".

-

A maior pai:te das egrexias figuras da histo,
ria galeguista~·nacionalista,galega cerra,
mente non eran clérigos (aínda que <lestes
tamén houbo uns cantos), senon laicos, ou
leigos; pero en absoluto eran laicistas nin
ateos, aínda que tamén houbera algúns.
Non me refiro só á xente do XIX para atrás,
nin sequera no noso século só a Otero Pe,
d,rayo (católico liberal) ou Risco e Filgueira
V;:ilverde (católicos conservadores), senón
á meirande parte dos homes do galeguismo

dos anos vinte; incluido Castelao, crente,
cristián, aínda que non fora "de Misa día,
ria", como teño probad<;> con textos e datos
en máis dunha ocasión, sobre todo no meu
libro A xeración Nós. Galeguismo e relixión.
Noutros libros como Cristiáns e Galeguistas,
e no máis amplo Galegos e cristiáns teño fa,
lado tamén <lesa presunta "minoría gale,
guista" cristiá (que non clerical nin necesa,
riamente conservadora) da que fala Ferrfn.
Claro, que o señor Ferrín posiblemente
non leu os meus libros, contrariamente ao
que eu teño feito cos seus, pois el é máis
sectario ca min e menos aberro a un pensa,
mento diferente.
Nisto dos cristiáns nacionalistas galegas non
se pode falar só de xente do pasado, senón
tamén de milleiros de persoas que hoxe se,
guen a ser cristiáns, galeguistas e nacionalis,
tas, a pesar do receo dalgúns "galeguistas con
pedrigrí... agnóstico", como dixo alguén. O
BNG de final do milenio sabe que unha par,
te importante dos seus votantes son cristiáns,
e que mesmo estes tamén militan xa nas súas
filas, e por iso é cada vez menos bandeira
dun nacionalismo laicista.
A postura de Méndez Ferrfn, e outros, se,
mella ser ben diferente á postura que está a
tomar o-BNG e mesmo, no seu seo, a UPO.
Nun recente número do seu voceiro Terra e
Tempo, a UPG non temeu afrontar honra,
<lamente o tema da lgrexa en Galiza, mes,
mo pedíndolle a súa reflexión a xente desa
lgrexa. Alí escribimos Francisco Carballo,
Marcial Gondar, X.A. Miguélez, Engracia
Vidal, Chao Rego e este que suscribe, entre
outros. Porque para a dirección da revista
~orno afirma na Presentación- compre fa,
cer unha análise honrada do papel da lgre,
xa en Galiza "que serva para pór ao descu,
berta moitos descoñecementos e preconcei,
tos establecidos". Ou como di Anselmo Ló,
pez Carreira no seu artigo, compre "deixar
de lado a simplificación maniqueista" á ho,
ra de ver e valorar o papel da lgrexa e a reli,
xión na historia galega.
Se houbo unha utilización opre ora do Pº'
der eclesiástico para esmagar aos pobre e
defender aos poderosos, tamén houbo e hai
unha realidade liberadora na dinámica da
fe cristiá, que segue a mover a "bos e xcne,
rosos", unha verdadeira espiritualidade cris,
tiá que ten máis forza liberadora que nin,
gún oportunismo político.•

MULLERES
A NO.SA TERRA
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. '.'..:Nunca Mana vai tán a contracorrente,
como ÍlOS últimos a.pos da SÚa vida, fl:O teatro
e na ·rúa. A súa non foi unha ~arreirá cara uri
estr~lato definido pola p~pularidade, o ·
diñeiro e a boa vida. Se, 'áos setenta anos, o
que se espera dunha dama da escena son de.~
minutos de gloria nun papel secundario .
dunha peza de autor resoado e con estrea
na capital, Maria é como un salmón que
escala a corren te do rio ... "

Maria Casar.es,
cle Arantxa Estévez

UNHA COLECCIÓN

1ºde Maio de 1936. Última man'ifestación
obreira en liberdade. A artista galega
Maruxa Mallo pinta Sorpresa do trigo, o cadro
no que <l?- man nacen as ·espigas. Ao pou~o
viaxará canda ela no seu fardel de fuxida. A
súa é unha.vida intensa, fascinante e tráxica
tamén. Rebelde e inconformista. Lacerada
pola travesía dun exilio que abre fendas na
súa biografía. A dunha muller combativa... e
tan maquillada.

·M aruxa Mallo,
de Carme Vidal

DES Cu· B RE MULLERES
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Como valora o seu paso da
equipa Kel!lle á Once?
Fichar pola Once significou ter
ambicións novas. No ·Kelme xa
chegara ao meu teito e precisaba dar este paso para poder medrar posicións na escada ciclista.
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É certo que o meu traballo actual é menos lucido. No Tour
traballamos moito para que ·Olano conseguise a vitória. O meu
labor foi defensivo; habia que
impedir calquer ataque dos rivais. Cando estaba no Kelme, a
xente mirábame máis, porque a
filosofia deles é a de ·colocar
moitos corred.ores nos primeiros
postos. Seguramente, con Pino,
teria que atacar todos os dias,
pero non tiña garantido ser o segundo corredor da equipa.
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Marcos·Serrano

bilidade nesta proba, pola miña
~ondictón de galego. Eu acepto
esta responsabilidade e agardo
responder ás expectativas.
I

'Puxéronnos micrófonos ocultos na cóncentración'
-0- CÉSAR LORENZO GIL

O CICLISTA PONTEVEDRÉS ESTÁ VIVINDO; AOS 26 ANOS, UN MOMENTO EXCELENTE DE FORMA.
DESPOIS DE COMEZAR NA EQUIPA KELME E APRENDER TODAS AS ARTES DA MAN DE ÁLVARO
PINO, SERRANO DEU O SALTO Á ONCE E CONSEGUIU ACABAR O TOUR DE FRANCIA ENTRE OS
25 MELLORES. AGORA AGARDA POR EL A VOLTA A GAL/ZA, O TÍTULO POLO QUEMÁIS DEVECE.

Cal -é a situación actual do ciclismo galego?
En Galiza hai moitas equipas
de afeizoados, máis do que
nunca houbo na história recente. Pero é moi difícil para os novas valores dar o paso á categoria profesional. Fai falta unha
equipa própriamente galega
que os lance á elite. Só co patrocínio dunha firma importante
se· pode conseguir o orzamento
necesário para vivir só para correr en bicicleta.

E como seria esa equipa galega?
Unha equipa constituída por
empresas de aqui cun compromiso con ese efervescente ciclismo non profes.ional, que fose quen de facer un bon plantel,
aunando veteranos e rapaces
sen experiéncia, para que haxa
a compensación precisa. EL.i estaria encantado de correr nel.
Ademais, considero que debe
ser unha equipa aberta a todas
as nacionalidades. Non creo
que a opción do Euskadi sexa
un bon exemplo. Os critérios de
selección deben ser deportivos,
non· de nacionalidade. Mais recoñezo que é difícil que se
constitua un grupo noso, por
falta de cartos e interese.

Que debe facer para deixar de
ser un corredor que traballa
para os demais e loitar por lograr triunfos próprios?
T eño que mellorar moito nas subidas e nas contrarreloxos. Ademais, teño que afianzar a regularidade qu~ xa demostrei neste
Tour. Só aumentando a calidade nestes parámetros poderei
aspirar a cumes máis altos.

Por que a sua brillante etapa en
Pau non tivo moita repercusión
nos meios de comunicación?
Sempre sae na foto o que gaña,
iso está claro, pero si que me
doeu que os xornalistas non
aclarasen que o triunfo daquela
xornada produciuse grácias ao
traballo conxunto de toda a
equipa . Gañou David Etxebarria, pero puiden ter gañado eu
ou outro compañeiro.

Que aspectos hai que arranxar
para que a canteira galega sexa máis competitiva?
O principal é facer máis carreiras
seguindo o modelo da Vólta ao
Val Miñor, por exemplo: con inícios suaves, unha distáncia
axeitada, ao redor de 120 quilómetros, e unha chegada dura,
con algun porto difícil na última
parte do percorrido. Por desgrácia, o normal é que se 'deseñen
probas que comezan xa cun por. to mortal, que deixa fóra de carreira á metade dos corredores.
Asi .é imposíbel que se crien as
condicións para competir ao
máis alto nivel.

Cre que hai interese, por parte
da prensa, en que teñan protagonismo certos nomes e fi•
quen silenciados outros?
É certo que hai favoritismo . Os
xornalistas teñen unha relación
máis cordial con alguns ciclistas
que con outros. Como en todos
os deportes, se caes ben ou mal,
vas recibir boas ou más críticas.
O que eu fago é loitar todos os
dias e tentar demostrar que son
un profesional do ciclismo e que
correr enriba dunha bicicleta é o
que máis me interesa. Pouco a
pouco, cando tes un bon dia e
nen aparece o teu nome na información, deixas de interesarte
polos xornais, porque ves que
non lle dan a importáncia debida
ás causas que realmente son
importantes. Aos grandes médios non lles importa que haxa
éxitos en deportes minoritários,
en primeira páxina sempre vai
sair algunha lea relacionada co
mundo do futbol, ainda que esteamos fóra de tempada.

Os últimos dados confirman
que diminuiu o interese do
público polo ciclismo desde
os escándalos de dopaxe.
Percibe que este deporte está
sendo sobardado polo poder
inmenso que ten o futbol?

Como viviu, a nivel persoal, o
difícil clima do Tour, co caos
do ano pasado en todas as
mentes e a posibilidade dos
controis sorpresa?
Aos ciclistas non lles molestan
os controis, sempre que se fagan baixo a normativa da Unión
Ciclista Internacional e teñan como obxectivo evitar que se manipule a competición. Este ano,
por sorte, non foi como o pasado
e a nivel deportivo estivemos totalmente tranquilos. O meirande
problema foi a canti.dade de xor- .
nalistas que só estaban en Fráncia procurando carnaza. Na segunda semana, cando se viu
que non ia haber nengun escándalo, só ficou unha terceira parte
destes, os que só ian cubrir a
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carreira ciclista. Ademais, por
pertencermos á equipa Once,
que tivo moitos problemas antes
de comezar, sentiamos máis
presión no ambiente.

Tivo que aturar. algunha situación difícil durante a sua estáncia alá?
Tan pronto chegamos á concentración en Fráncia, xa atopamos
micrófonos ocultos nos nosos

cuartos, que pertencian a algun
xornalista. lso si, el quedou sen
eles. O peor de todo era pasar
pola beira ·de.ses xornalistas dos
que falei. Viñan onda .ti e facíanche preguntas que non tiñan que
ver coa carreira. O único que podes facer é ignoralos e só prestarlles atención aos que desexaban
saber de ciclismo. Os máis perseguidos, mália todo, non eramos
os ciclistas, senón Manolo Saiz e
o médico. Eles tiñan que andar

Desde logo que si. O futbol teno
todo dominado e o ciclismo tamén
se está resentindo. Algo de culpa
téñena os meios de comunicación, que nunca lle conceden un
respiro--aos outros deportes e focalizan os 365 dias do ano sobre
· os clubes e as seleccións. Mais
tamén o próprio mundo do ciclismo é responsábel da crise. Estamos renunciando case totalmente
ao deporte e o único que resta é
o negócio. As equipas están reguladas ferreamente pola disciplina
do grupo e calquera ata!)ue, escapada ou intento individual, fóra
da estratéxia xeral, vese con maos olios e pode custarche non enVoz Noticias
trar na equipa na próxima carrelra. A xente ve isto, decátase e opcon pés de chumbo para que non
ta por desconectar. O público prepuidesen dubidar absolutamente
fire asistir ao cicloturismo e ás
nada da sua profesionalidade.
competicións nas que só hai deporte, a ilusión por correr e diverComo encara a sua particitirse. Cando eu era cativo, a xente
pación na Volta a Galiza?
volcábase co ciclismo, os domingos de carreira, as beiras da esCon moitísima ilusión. Espero potrada estaban ateigadas. Actualder gañar a Volta. A edición pamente non hai nada diso. Debesada xa foi moi boa e acabei tercei ro. Este ano ten que ser o
mos retomar o rumbo para que
meu. Estou adestrando ao ritmo
non se nos vaia das mans e permáis alto e sei da miña responsadamos o contacto coa afeizón. •
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ceMARCAS
o-tenante alcalde de Chantada advirte: 'q~e ofaga, pero non penso que vaia ter éxito'

.Cacharro Pardo presentará' recurso para non pagar
os 2.000 millóns j>ole> encoro de Belesar ·
*A.X.

O presidente da Deputación
de Lugo, Francisco Cacharro
Pardo, está decidido a seguir
porfiando na desputa que
mantén co Concello de Chantada por parte do recaudado
co canon da enerxia eléctrica.
Cacharro anunciou que vai
presentar recurso de súplica
contra a senténcia do Tribuna I Superior de Xustiza de
Galiza que obriga a Deputación a investir dunha vez os
2.000 millóns de pesetas adebedados aos concellos afectados polo encor.o de Belesar.

Deputación deberá pagar os
centrais eléctricas. Por esta úl1 _354 millóns de pesetas adetima parte unicamente se vebedados, os 562 de intereses . rán beneficiados Chantada. e·
máis os réditos xerados dende
Carballedo.
que se debían ter pagados en .
forma de investimentos. Os -O Concello dé Chantada, o
2.000 millón_s totais deberán -máis fectado polo encero, leva
dividirse ·en_ tres partes para
dende o 94 desputando coa
Deputación por parte dos bepagar aos concellos segundo o
nefícios xerados palas centrais
tetritório ocupado polo encero,
o número de veciños afectahidroeléctricas. No 1984 o pledos e a poténcia xerada palas
no decidíu actuar l.egalmente

para percibir eses cartas. Con
todo, tiveron que pasar dez
anos e que Chantada Nova
substituíse no Goberno ao Partido Popular para que as palabras se levasen á práctica.
Dende entón, a Lei veulle dando a razón ao Concello pero a
Deputación non desistiu e recorreu as sucesivas decisións
xudiciais. E semella que vai seguir facéndoo. +

En Chantada confían en que o
Tribunal lles siga a dar a razón. lso afirma o primeiro tenente alcalde do Concello , o
"popular" Sérxio Álvarez Yebra, en referéncia á intención
de Cacharro: "se a Lei llo permite que o faga, pero non creo
que vaia ter éxito". E é que en
Chantada non pensa,_n que o
Tribunal vaia ter en canta as
razóns da Deputación.

E

mocionáronse, igual que
a primeira vez, berrando
Galiza Ceibe Poder Popu~
lar. C umpriron como desde fai
vinte an os co Ianquis NOn
Cuba Si . Aplaudiron a rabear
aos con vidados do Partido
Com un ista Po rtugués os do
Polisario, baixaron decibe lios
cos reformistas de CIU e PNV
e nen se deron de canta da
presencia do Bloco Valenciano. As palmas botaron lume,
cando foron anunciados dous
coroneis do Exército Cubano
naturais da Pobra do Brollón.
Cumpriuse igualmente co ritual da rúa do Franco. E cos
encontros casuais entre desaparecidos en combate, autoexcluidos, repescados, históricos,
diverxentes, oficialistas, cargos institucionais recén estreados e veteranos de cuarta
elección, resucitados dos anos
sabáticos, camaradas da célula
do verán (cando as había),
empregados varios e ideólogos
de resaca normativa.

Nos cinco anos de litíxio a Deputación excudouse para non
pagar en dous argumentos. En
primeiro lugar, afirmaba ter pagado eses cartas en forma dé
infraestructuras entre os anos
81 e 87. A outra xustificación é
que dicia non dispar dos critérios para repartir o diñeiro entre os nove concellos afectados polo embalse.
A resolución do Tribunal dálle
a razón ao Concello de Chantada e invalida os razoamentos da Deputación. Asi, os xuíces negan que se puidese
cumprir unha senténcia antes
de que esta existise. Por outra
banda, o Tribunal fixa os critérios de reparto. Oeste xeito, a

Militáncia

A. PANARO

Seis quilómetros po1 unha Galiza desmilitarizada
Partiu da Alameda de Compostela, na mañán do 24 de Xullo, unha ·marcha convocada pola ANA-ANOC
por terceiro ano consecutivo co lema Nem Otan, nem Exército espanhol. Medio cento de persoas marcharon cara á instalaCión militar de Bando, a seis quilómetros do centro da cidade, acompañados pelas furgonetas policiais. A marcha tivo un caracter festivo e, ao remate da mesma, pediuse a abolición do exército español e se lembro,u que a presión social dos insubmisos rematou co Servizo Militar Obrigratório.+

Voltamos a coincidir para pechar a taberna do fondo Sur da
Carballeira. Cando os autobu~
ses de Monforte xa levaban
duas horas de camiño e o Alcalde de Vigo estudiaba no
despacho novas iniciativas para chegar a un acordo honroso.
O certo é que ali estabamos.
Sen distincións indumentarias,
nen protocolos. T oni da UMG
(supoño que ainda conservará
aquel mapa onde iamos clavando as bandeiras bermellas
nos territo rios conquistados
po lo comunismo), Antón de
Correos (con aquel dous cabales que levou sempre as megafonias, as bendeiras e o mellor
licor café), Cosme do Incio
(na memoria o da rua de Moncho Reboiras en Corcubión),
Xan de Ferrol (pasando antes
por ser de Lugo e Compostela,
onde pegaba un cartaz, nen
Dios era capaz de arrincarllo e
moito menos pegarlle por ri~
ba), Farruco {especiálista en
detectar revisionistas e infantis
de esqu erda ), Paco Coletas
(enganchado á espiral traballo,
insumisión e boa i nfo rm a ~
ción), Manolo Portas (un dos
catro do ch aqué) , Manolo O
Braco (adiantando iniciativas
sobre un día da Patria con programación oficial desde un go~
bemo nacionalista e popular
en San Caetano). E así toda a
barra chea de militancia consciente, incansable e firme {a
pesar do terreo inclinado).
·De ter presenciado a escena o
titular do cronista oficioso do
C orreo para o mundo n a ~
cion alista seguro seria outro:
El nucl eo duro de l MN~PG
bebe en comandita.+
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Osocialista.Boriifácio Barreiros pasa a·ser primeiro tenente alcalde ·
.

.

Nacionalistas e socialistas traballarán xuntóS en Ferrol
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O acordo de govemo entre BNG,
con cito concelleiros, e PSOE,
con cinco, supón a reestruturación do reparto provisório de responsabilidades que fixeran os nacionalistas. Dese xeito, agora haberá tres representantes socialistas na comisión de govemo frente aos catre do BNG. Asimesmo,
das dezanove delegacións da alcaldía, sete estarán baixo responsabilidade do PSOE, que non
se fará cargo de Urbanismo pero
si de Obras e Contratacións.
Asuntos Sociais, Servizos de
Parques e Xardins e Augas, Cultura e Campus, Deportes e Turismo máis Zona Rural son , desde
o 27 de Xullo, areas de traballo
do PSOE. Tamén van presidir,
consecuentemente, as comisións
informativas das suas áreas de
responsabilidade.

d~nitivamente

a construción
do encoro de Sela
As normas meioambientais
da Unión Europea son as
responsábeis de que o proxecto de encaro de Sela, no
treito internacional do rio
Miño, non poda ir adiante. A
construción da presa tora
acordada polos governos
das ditaduras de Franco e
Salazar e non foi invalidada
por nengun dos dous Estados, mália que moitas organizacións defensoras do
meio ambiente denunciaran
os graves efeitos que habia
provocar. As empresas promotoras do proxecto, Unión
Fenosa e Electricidade de
Portugal terán que
renunciar á sua
construción, edificación
contra a que se manifesta- .
rana última hora tanto a
Consellaria de Meio
Ambiente como o Ministério
do mesmo ramo.•

-0- A. ESTitVEZ

Xaime Bello e Bonifáclo Barreiros apertábanse a man o Martes 27 de Xullo, simbolizando a
sinatura dun pacto de governo
até o ano 2003. As nego_c iacións deron froito e, finalmente, o socialista Barreiros
será primeiro tenente de alcalde do concello. As duas organizacións asinaron un acordo
para rematar co "deterioro que
a institución municipal veu sufrindo nos últimos tempos" e
para impulsar " a participación real dos cidadáns e
das cidadás, e a transparéncia
e axilidade na xestión, mediante unha modernizacións
da su as estruturas". Bello
destacou que o pacto non se
pode cinguir só ao concello,
senón que os seus acordes
debe proxectarse de maneira
comun en institucións como a
Deputación OU O Parlamento.

Desbotada

Xaime Bello é aclamado o dia da sua proclamación coma alcalde de Ferrol.

Bonifácio Barreiros disporá dun
despacho próprio, produto de
ocupar a primeira tenéncia de alcaldía. T amén os socialistas se
dotarán de dous funcionarios
eventuais para o seu gabinete. O
numero un do PSOE de Ferro!
vencella este pacto de governo
coa necesidade de acadar estabilidade no concello de Ferrol.

Novas concellarias
O documento asinado o 27 de
Xullo inclue a criación de catro
novas concellarias: Emprego e
Promoción Económica, Muller,
Mocidade e Turismo, as tres primeiras levadas polo BNG mentres que a última é responsabilidade do PSOE. Os obxectivos
do departamento de Emprego e
Promoción Económica son pro-

mover. accións conxuntas cos
concellos da comarca para atraer a novas empresas . e potenciar os sectores próprios da cidade como son as actividades
marisqueiras e pesqueiras.

criar unha grande área de ocio e
deporte na zona de Covas, Esmelle, San Xurxo e Doniños.

Remodelar a cidade

A equipa que lidera Xaime Bello
No caso da concellaria da muller ten un cobizoso plano no que se . .
refire a Urbanismo e lnfraestruresponsabilidade de Maria Carme
turas: abrir a cidade ao mar na
Parada- un dos prirneiros pasos
será realizar un estudo que orien- - medida do posíbel, construir a
te as liñas de traballo a seguir.
planta regasificadora de gas natural en Prioriño e reabiliatar inQuéresé ampliar a casa de acollimóbeis como o antigo hospicio e
da de mulleres maltratadas e leo Teatro Jofre. En canto ao asvar a cabo programas especiais
pecto meioambiental, un dos
de saude. O novo govemo de Fecompromisos máis importantes
rro! quere abrir tamén unha Casa
deste departamento é estudar
da Xuventude; xa existente neutras cidades, ·e comprométese a
planos alternativos ao de Sogama, baseados na Reutilización,
garantir centros de econtro dos
Reutilización e Reciclaxe e a
xóvenes no rural da cidade. En
constitución dun Consello Municicanto a Turismo, quérense potenpal do Meio Ambiente.•
ciar a sposibilidades da cidade e

Milleiros de manifestantes
contra o feche da fábrica
de Tabacalera
Os coruñeses saíron o
Martes 27 de Xullo á rua
para protestar contra o
plano de Tabacalera que
prevé fechar a sLia duas
veces centenária fábrica
da Coruña. Á
manifestación acudiron os
representantes políticos,
· económicos e sociais dá
cidade. Contodo, os protagonistas foron os milleiros
de cidadáns que se xuntaron para defender os 31 O
postos de traballo da factoria. Para rematar a
protesta, leuse un comunicado do comité de empresa no que se denunciaba
que detrás do feche da segunda fábrica máis
productiva da empresa estaba unha operación especula_tiva. No eido político, o
BNG propuxo na
l;>eputación Permanente do
Parlamento a celebración
dun pleno extraordinário
sobre o tema, pero o PP
adiou o debate.•

Vigo e Ponteveclra
demandan mellores
conexións ferroviárias
Os alcaldes de Vigo, Lois
Pérez Castrillo, e de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores exixiranlle ao Ministério de Fomento mellaras
urxentes na liña ferroviária
entre estas duas cidades. Os
governos nacionalistas fixeron pública unha proposta
para que se coloque a dobre
via e se lle dea luz verde a
un novo tren de cercanías,
que faga o percorrido entre
ambas localidades en 15 minutos, xustamente a metade
do que se tarda a día de hoxe. O tenente alcalde pontevedrés, César Mosquera,
manifestou que os
deputados do BNG en
Madrid farán un seguimento
especial no Congreso.•
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MANuELCAO

Este ano, no que se celebra o último Ano Santo do Milénio,
a cidade de Santiago de Compostela está a receber unha
enorme cantidade de visitantes que están a ponto de colapsar
por saturación os transportes e centros de hospedería e restauración. A parte a utilización eleitoralista do partido go,
vemante trasegando cos vellos e rapaces de todo o país coas
continuas viaxes subvencionadas á capital compostelana e a
desconfianza estrutural .nas empresas galegas do sector, con,
vén resaltar aqui a bondade e acerto fundamental da campa,
ña dos Xacobeos 1993 e 1999, tanto desde o ponto de vista
da política turística da Xunta, como da própria sociedade ga,
lega en xeral e da cidade de Santiago en particular.
En efecto, o entramado do Xacobeo é unha política dese,
ñada pola Xunta en 1991 coa intención de acadar aten,
ción e investimentos para as zonas do Norte da Península
nuns momentos nos que o Estado central só tiña ollos para
as actuación focalizadas na Exposición Universal de Sevi,
lla e os Xogos Olímpicos de Barcelona coa correspondente
riada de recursos financieiros para gastos correntes e inves,
timentos. A estratéxia orién tase cara a captación de fon,
dos institucionais intem acionais.
Pouco a pouco, avanza a idea básica de que O Camiño de San,
tiago é a marca máis coñecida e fácil de vender a nível euro,
'---1--~eu e lobal ara tentar converter a nosa terra nun destino a

Cen barcos conxeladores galegas operan nesas augas. Na fotografia, un buque-factorja no porto de Ytg0.

90-H.V.

Un decreto do 23 de Xullo do
Governo arxentino que regulamenta a aplicación da Lei de
Emerxéncia .Pesqueira neste
país, abre as augas da sua xurisdición por riba do paralelo
48 Sula barcos conxeladores
e arrastreiros con li~ncia, ainda que estes terán que pescar
espécies distintas á pescada.
A Lei de Emerxéncia Pesqueira fora promulgada ante esgotamento do caladoiro arxentino da pescada e, segundo denúncia o Centro en Defensa da
Pesca Nacional, n·o decreto
non se estabelecen controis
para garantir a sua aplicación.
"É evidente que a intensa presión
de funcionários e empresários europeus (españois especialmente)
rendeu os seus froitos unha vez
máis", afirmaba unha nota do
Centro de Defensa da Pesca Nacional da Arxentina, unha organización non governamental que
defende á exclusión de todos os
barcos conxeladores e arrastreiros de altura da zona económica
arxentina ao Norte do paralelo 48
Sul. -Para CeDePesca, esta exclusión é a úniea forma de garantir a
rexeneración do caladoiro de pescada e a sua posterior explota. ción racional. Precisamente, no
pasado mes de Xuño as autoridades arxentinas acordaran a suspensión da pesca nesta ·zona
despois dun informe técnico que
indicaba que os recursos estaban
nunha situación de franco perigo.
A exclusión, ademais da frota
fresqueira, afectaba fundamental mente aé>s conxeladores e
grandes arrastreiros, case tc;>dos
eles de nacionalidade galega ou
con capital galego ainda que localizado na Arxentina. Esta coincidéncia levou a unha denúncia de
discriminación por parte_dos armadores destas embarcacións,
que acusaron á frota fresqueira
de xenofóbia. Contodo, non todas
as posturas eran coincidentes. Os
armadores galegas máis implicados na economía arxentina esti-

maban que o banco ten capacidade para a metade da frota, composta na actualidade por uns cen
barcos. As restantes cincuenta ·
embarcacións t~rian que deixar
de operar nesas augas e buscar
novos caladoiros e en calquer caso, as autorid.ades españolas deberían financiar o paro biolóxico.
Para este grupo de armadores o
sobredimensionamento da frota
ven dada porque no seu dia a
Unión Europea e a Arxentina negociaron un acordo pesqueiro que
non se axustaba á
realidade nen á
capacidade do caladoiro.
Non se

A.N .T.

trol que asegure que esa disposición se cumpra".

A medida do Governo arxentino
abo'ndaria na auséncia dunha
política xestión dos recursos
pesqueiros que prexudica os in- tereses tanto da frota f_resqueira
corno dos conxeladores galegas
que queren permanecer no país
austral vencellándose empresarialmente a aquela economía.
lndependentemente do conflito
de intereses entre fresqueiros e
·c onxeladores, o
Governo de Carlos Ménem non
acomete o obprevé
xectivo prioritário
CeDePesca tade conservar os
nengun
mén comparte es- 1
recursos pesta idea, pero non . :11 mecanismo
queiros do calaas estimacións
doiro e prégase
que fan os arma- :11 sério de control
aos intereses esdores galegos lo- -¡ que garanta a
p e cu 1a ti vos da
cal izad os na Ar- 1
parte da frota
xentina, xa que o
conservación
conxeladores
1
organización non
que só quer exdos recursos
governamental
plotar a pesqueiere que non hai
ra en tanto non
· cabida para máis
se esgota total;
barcos que os da
mente a pescada
frota fresqueira
ou mentres a
nacional, porque no momento do
Unión Europea non atopa reubiacorde pesqueiro con Europa o
cación para os conxeladores excaladoiro xa tiña plena capacidacedentários ou decide unha rede operativa.
estruturación.

ter en conta polos turistas que circulan ano a ano polo plane,
ta. Certamente, esa idea parece sólida e consistente e os in,
quéritos realizados confirman que a eleición da Rota Xacobea
pode ser promocionada como mercadoria turística aínda que
ha de ser acompañada por outras políticas que rendibilicen os
rendementos dos desprazamentos turísticos. A resposta acada,
da polo Xacobeo 93 foi de claro apoio moral e simbólico polo
Governo central pero con grandes limitacións en recursos fi,
nanceiros comprometidos. A ctuacións simbólicas como a
consideración de "proxecto de Estado" ou o recoñecimento
Püla UNESO'.) como Património da Humanidade foron acom,
pañadas de apoio moral e mediático da Coroa e pola partid,
pación en actos sinalados dos principais personaxes da vida
política e social española. A capital de Galiza resultou alta.mente favorecida polos investimentos e actuacións realizadas
en infraestruturas e casco histórico e puxéronse as bases para
un modelo de colaboración institucional entre Administra,
cións governadas por grupos políticos diferentes pero que-tra,
ballarian unidos no obxectivo de consolidar o proxecto co,
mun que supoñia o Xacobeo 93 para Santiago e para Galiza.

¡

!
!

Presións europeas
O acorde pesqueiro entre a UE
e a Arxentina, ao entender de
CeDePesca, produciuse polas
presións exercidas por Europa e
pola irresponsabilidade do Governo da República. Agora, a
promulgación dese decreto que
regula a aplicación da Lei de
Emerx:éncia Pesqueira viria a
darse polas "presións de funcionários e empresários europeus".
En realidade, segundo CeDePesca, o decreto desvirtua a Lei de
Emerxéncia Pesqueira porque
permite aos conxeladores "operar
ao Norte do paralelo 48 Sul para
capturar «outras espécies», pero
como de costume, non se prevé
nengun mecanismo sério de con, . . . .1 _

E mentres o Governo arxentino
promulgaba un decreta que facia
unha interpretación laxa da Lei
de Emerxéncia Pesqueira para
as grandes frotas, non hai nengunha medida concreta para aliviar a situación social derivada da
lei, que provocou a suspensión
de milleiros de postas de traballo
entre os mariñeiros da frota fresqueira e ·os traballadores da indústria auxiliar en terra. De todos
xeitos, este decreto incluiu unha
cota de captura de 50.000 toneladas de pescada máis, que se suma á captura máxima permisíbel
desta espécie durante a vixéncia
da leí de Emerxéncia Pesqueira.
Esa cota global será distribuida
polo Con.sello Federal Pesqueiro
entre a frota de fresqueiros con licéncia para p~scada. •
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N on é fácil introducir con
éxito unha nova marca
no turismo mundial,
pero todo indica
que o principal está feíto"

O Xacobeo 99 é a continuación no tempo do mesmo pro,
xecto global no que se empezan a ver os froitos eti cantida,
de e calidade dunha política e unha estratéxia que tenta
consolidar xa a nível planetário a marca turística do Cami,
ño de Santiago. Non é fácil introducir con éxito unha nova
marca no turismo mundial, pero todo indica que o princi,
pal está feíto e só falta mellorar, matizar e reorientar algun,
has actividades e proxectos dacordo cos contínuos cámbios
que se prodhlcen nos cenários políticos e mediáticos a escala
internacional. En calquer caso, felicitémonos polo éxito.•
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Autoridades de Ferrol consideran as declara:cións de Fraga eCouceiro desproporciOnadas

Afalla de meios na ria de Ferrol
principal causa do desprazamento do Discoverer
de o governo "tratan de ·protexerse para non facer o ridículo"
di, "cando se negaron a abrir investigación algunha o ano pasado, tanto no Parlamento galego como no español".

-0-P.C.

A falla de meios na ria de Ferro! e a reducción de custes
en Astano poderian ser as
causas que provocaron que o
vento desprazara con facilidade á Discoverer Spirit. O i ncidente provocou duras críticas
cara a factoria por parte do
presidente da Xunta. Unhas
declaracións coas que se puxo en cuestión a capacidade
do estaleiro e que inciden no
seu desprestfxlo. Tamén Coucelro levantou a voz de alarma ao apontar á posíbel "catastrofe" que se teria provocado de impactar contra Forestal do Atlántico, unha pranta química e de armacenamento de combustíbeis, cuxa
instalación, mesmo a carón
de vivendas, foi avalada e
permitida pola Administración.
O f orte vento que azoutaba a
ria de Ferrol o pasado Xoves
22 de Xullo provocou o desprazamento da unidade de perforacióR Discoverer Spirit, xemelga da Discoverer Enterprise,
famosa por rachar a ponte das
Pias o pasado ano. A plataforma acabou varando frente a
Mugardos, perto da zona na
que se ubica Forestal do Atlántico, o que provocou numerosas declaracións que puxeron
en cuestión a capacidade do
estaleiro.
De feito, ao dia seguinte, un Manuel Fraga indignado saia ao
paso declarando que se procederia á apertura dun expediente
administrativo para depurar responsabilidades.
Para Xosé Díaz, deputado do
BNG no Parlamento galego, re-

En todo caso, subliña que ao
Fraga pór en cuestión as medidas de seguridade coas que
traballa o estaleiro incide no
seu descrédito de cara á opinión púbica, "sobretodo nun
momento no que se prevé abrir
un novo expediente de regulación de emprego e reducir a capacidade da f actoria".

O Discoverer Enterprise auxiliado polos remorcadores.

sulta surprendente o cámbio de
posicionamento da Xunta a res-

peito do incidente coa plataforma Discoverer Enterprise. Des-

Coincidindo coa sua análise, o
portavoz-do governo municipal de
Ferrol, Xosé Lastra, s·inala que
"non se trata de talar de competéncia ou incompeténcia senón de
solventar os problemas técnicos".

En concreto, apóntase a necesidade de dotar das infraestruturas necesárias á ria de ferrolá, para que estea preparada
para as actividades que ali se
realizan. "Cando decidirón
transladar o Alonso de Chaves
non tiveron en conta que en
Ferrol se levan a cabo actua. cións que precisan dun grande
remolcador", di Lastra. O do
Discoverer Spirit seria un deses casos.
Xosé Díaz vai ainda máis lonxe
e sinala que mália ser inxustificábel o que-pasou, "alguén es- tá emperrado en dar unha mala
imaxe de Astano" e mesmo
asegura que coas suas declaracións, "desde a Xunta colabórase co Governo central para
xustificar o desmantelamento
da factoría".•

Alarmismo
Na liña das declaracións realizadas polo presidente da Xunta, o conselleiro de lndústria
daba un toque máis dramático
ao incidente ao especular sobre
a posíbel catástrofe que teria
provocado a plataforma de chocar contra as instalacións de
Forestal do Atlántico, propriedade do grupo Toxeiro.
Resulta paradóxico que Couceiro faga pública agora a perigosidade da pranta, cando foi a
própria consellaria que el preside a que tivo que dar a licéncia
para a sua instalación. Máis
ainda se se ten en canta que
está ubicada a carón mesmo
do núcleo de povoación O Penedo, no concello de Mugardos. Ademais, se tanto perigo

supón un eventual incidente, a
Administración debería ter previsto un pl~no de· emerxéncia
para a zona que ·nestes momentos non existe.
O alcalde de Mugardos, Xosé
Fernández Toimil declara que
"con todos os respetos, son unhas declaracións excesivamente alarmistas". Tamén el aponta
que "semella que hai alguns interesados en que non se fagan
cousas nesta zona".
Na pranta mugardesa hai ·duas
empresas pertencentes ao grupo Toxeiro e várias compañías
auxiliares que empregan a uns
100 traballadores. A pranta produce colas e ten licéncia para
armacenar produtos derivados

do petróleo, nomeadamente
gasolina, gasoil e fuel.
Os directivos da pranta din
que está garantida a sua pleña seguridade e o próprio Toimil subliña que este tipo de
instalacións teñen que cumprir
uns requisitos moi ríxidos que
están definidos a nível internacional. O alcalde de Mugardos
asegura que os tanques están
construidos de tal xeito que
poidan resistir o impacto de un
avión.
En todo caso, Xosé Fernández
Bárcia, concelleiro do HNG na
vila,· aponta a necesidade urxente de mellorar as infraestrutu ras de acceso. Os camións
que transladan o ~ombustíbel

teñen que pasar palas vellas
estradas da zona e "teria que
haber un aceso directo". Desde
a Xunta comprometéuse a
construcción do enlace coa
pranta nas Cagallas. Bárcia
asegura que este proxecto-'1eria que estar rematado para
evitar que se produza calquera
incidente verdadeiramente perigoso na zona".
Para o ,portavoz municipal de
Ferrol tamén seria imprescindíbel acometer de contado un
plano de ordenamento da ria,
tanto para mellorar a sua calidade medioambiental como para garantir a seguridade da zona, transladando ao exterior todas as actividades perigosas
ou contaminantes.•

1 *Mli*3M'11 8SI

Emigración e proxecto de país (I)
Galiza conta cun xigantesco entramado
de axentes económicos e sociais arredor
do mundo que xa quixeran ter as grandes
poténcias mundiais. Refirome a eses dous
millóns e pico de emigrantes galegas espallados polos cinco continentes, pero concentrados principalmente en América e
Europa.

de galegas ocupan posicións importantes
nos centros de decisión política, económica, etc, dos países de acollida.

Por que todo ese potencial non deu até o
de agora maiores froitos? En primeiro lugar,
porque non hai un
proxecto de país, un
proxecto galega, que
Unha boa parte deles teceron unha rede
engrane todo o potende pequenas e medianas empresas e levantaron centros asociativos que constituen - cial da emigración e a
sume como forza sohoxe todo un servizo exterior, un verdacial aos obxectivos
deiro ministério de relacións exteriores
galego, absolutamente desaproveitado ou
próprios de Galiza. A
estreita visión política
mal utilizado en favor dos intereses eleitorais do PP.
do PP galega limitou a
relación coa emigraNos tempos da globalización, Galiza ten
ción a intereses eleitopotenciais mercados abertos en América,
rais. Conseguer que os
con presenza empresarial e social, con soemigrantes voten PP
ciedades galegas que teñen un grande peso
foi o obxectivo que se
específico nas sociedades de acollida, vertrazou Fraga e despois de moitos anos de
dadeiros embaixadores de Galiza no extetraballo na emigración utilizando os cartos
rior. Trátase de xente que coñece ben as
e a representación do Governo galego, o
sociedades onde operan, xent~ ben rela~
PP pode presumir de ter comités do PP en
todo o mundo e lograr unha fonte de redonada cos poderes políticos e sociais dos
respeitivos países. En moitos casos, fillos
serva de votos importante en momentos

en que se esgota o manantial eleitoral no
Os poucos empresários galegas que inpróprio país ... Pero pouco máis que iso ...
vestiron en Galiza da mah de FEGAEX o
O verdadeiro traballo coa emigración está · fixeron en plan especulativq, aproveitando axudas da Xunta. Pero. a rede de
ainda por facer, isto é: integrar a rede
empresários galegas no exterior, maiorieconómica e social da emigración aos obtariamente pequenos e medianos, non
xectivo~ nac.ionais gaencontrou espazo ·na FEGAEX e segue a
legas, a un proxecto
de país que evidente- - andar por outros derroteiros. Pero iso segue aí, intacto, virxe, esperando por memente non ten o PP.
llares cenários. Xa hai tempo· concluiEn segundo-lugar, o
mos que as forzas productivas galegas internas e externas están freadas hoxe polo
PP perverteu boas
ideas, como por
govemo do PP. Só un cámbio político
exemplo o Decreto de
en Galiza pode dinamizar hoxe unha
verdadeira expansión das forzas producGaleguidade, que
tivas sumando ese exército que ten o noconvirte aos centros
so país no exterior.
galegas espallados polo mundo en verdadeiros consulados da
E a terceira razón pola que o potencial
Xunta de Galiza, e os
da emigración non ten dado maiores
froitos, ten que ver coa atitude autista
puxo ao servizo de intereses elecitorais. Ou
das forzas nacionalistas frente ao fenómeno da emigración. O BNG tampouco
o proxecto da Federación de Empresários
ten hoxe proxecto de país para a emigráGalegas no Exterior (FEGAEX), dinación. Non hai mensaxe, non hai traballo
mitado polo sectarismo do PP e conversostido. Non xeramos ilusión no mundo
tido hoxe nun grupúsculo minoritário ao
da emigración. Volveremos sobre isto
que non pertencen xa a maioria dos empresários galegos que andan polo mundo.
nas próxim~s entregas.•

'O PP perverteu

boas ideas, .
como por exemplo
o Decreto
de Galeguidade"
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Asua tilla Susana Garcia Iglesias,
stivo nas xornadas dos
direitos humanos
da-CIG
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Reebok presionou para que Batistuta xogas9 na selección arxentina
-

.

As-indústrias téxtiles
xogan a ser adestra~ores· de futbol
.

.

*

CtSAR LORENZO GIL

Nos últimos tempos, dentro
dos elementos que participan no mundo do negócio do
futbol, os intereses da indústria de roupa deportiva tomaron unha posición determinante. Os clubes perciben cifras multimillonárias por vestir unha camiseta fabricada
por unha grande transnacional e incluso as diferentes
marcas puxan por impoñer
tamén aos que deben vestila.
A semana ·pasada o presidente
da Asociación de Futbol Arxentino (AFA), Julio Grandona, recoñeceu que a empresa de roupa
deportiva Reebok, que paga as
camisetas albicelestes, presionara a este organismo para que se
incluíse ao xogador Batistuta na
selección que desputou a Copa
América. Batistuta, actualmente
no Fiorentina italiano converteuse
nunha enseña desta firma, que
está nunha fase de crecemento e
loita directa contra Nike e Adidas.
O recoñecemento por parte de
Grandona da intervención dunha
empresa trasnacional no deseño
dunha equipa de futbol non é un
tema novo e engade un elemento máis para comprender o estado actual do mundo do deporte.
A verdadeira loita das equipas,
ben sexan os clubes privados
ben as seleccións nacionais está
fara dos estádios. O Real Madrid
asinou un contrato -de máis de
50.000 millóns co Grupo Prisa ·
para lle ceder os 'seus direitos ·
televisivos desde o 2003 até o
2007, isto é, 10.000 millóns por
tempada, a metade do seu orzamento anual. Mais o interese
das televisións esparta outrosanceios que tentan facer negócio con este espectácülo que
nunca axunta menos de catro
millóns de persoas diante da
pantalla en cada partido.

4

.

publicidade sexa totalmente
efectiva, conseguir o que se
chama rios libros de prop~gan
da a ''fotografia perfeita". E aquí
onde as empresas están facer:ido unha presión que roza a indecéncia e na que se mesturan
intereses puramente económicos coa actividade deportiva.
O caso máis escuro e ao tempo
máis evidente ocorreu na pasada fina,I do Mundial de Fráncia
do 98. Naquel partido, no que se
enfrontaron Brasil e Fráncia e
que foi visto por máis de 500 millóns en todo o mundo, xogaban
non ·só dous estilos de futbol antagónicos, senón dous monstros
da indústria, Nike versus Adidas. Nike convertera ao Brasil
na cabeza de ponte da sua invasión no mundo do futbol a Ronaldo no único futbolista que ten
asinado un contrato de imaxe de
por vida. Esta empresa estadounidense gastou moitísimo diñeiro para que a imaxe de Ronaldo
sempre estivese relacionada
con ela. Lago de obter o patrocínio do Brasil, loitou con Umbro
para lograr o do lnter de Milán,
clube onde xoga o brasileiro e
impúxolle que levase algunha
prenda da sua marca cada -vez
que tivese relación con algun
meio de comunicación.

e

A oportunidade de ouro para
conseguir que Nike se beneficiase da inmensa popularidade de
Ronaldo era o Mundial, mais o
futbolista estivo moi gris e en
nengun momento .deu impresión
de ser o mellar xogador do-mundo. Con este escuro panorama
chegouse á final, diante de

Fráncia, ·co anagrama de Adidas
resplandecente no peito. Restaba a derradeira opción para Nike, se o Brasil levaba o penta
para Sulamérica, ainda poderia salvar todo o investimento.
Mais a alarma chegou nas ·horas
prévias ao partido. O médico da
·e xpedición canarinha comunicoulle ao seleccionador, Mário
Zagallo, que o nove acababa de
sofrer un ataque de epilépsia, a
só doce horas da gran final. Zagallo non lle deu demasiada impo rtáncia, despois de todo, o
Brasil chegara até ali sen depender de Ronaldo. Mais os
executivos da Nike non podian
admitir que o seu protexido non
saíse na foto. O próprio xogador
pediu xogar e unhas e outras
presións, que incluíron chamadas desde os Estados Unidos ao
presidente da Confedrac;áo Brasileira de Futbol (CBF), acabaron por colocar ao carioca na
equipa titular. A Nike respirou
tranquila, mais. con todo, Ronaldo fixo un partido ruín e foi Zidane, o emblema da Adidas, o que
gañou finalmente a batalla.
Desde entón, a Nike perdeu posicións na grande guerra que se
está facendo no mundo das
equipacións deportivas, mais o
seu sistema foi adoptado polas
outras grandes marcas. Agora
sae á luz a presión da Reebok
sobre a AFA e en breve algun
executivo futbolístico denunciará
outro intento de manipulación
por parte da indústria. Algun dirixente incluso pensará que este
é un bon sistema de aforrar en
adestrado res.•

Batistuta

coa camisola
da selección
arxentina.

É por isa tan importante a camiseta. Amáis interesada en tirarlle rendibilidade é a indústria
téxtil de material deportivo, que
canta con cinco grandes trasnacionais que se reparten o 70 por
cento do mercado mundial. Desde princípios dos anos 80, cando se impuxeron as finas liñas
nos ombreiros das camisas de.
Adidas, o panorama mudou moitísirilo grácias á televisión. Por
poñer un exemplo, o Athlétic de
Bilbao recebeu 20.000 millóns
de pesetas por deixarse vestir
por Adidas. Nike pagou unha cifra semellante o ano pasado por
poder mostrar o seu estraño garabato por riba do escudo do
FC Barcelona.
A fotografia perfeita
Mais as marcas non se contentan con posuír a imaxe dunhas
determinadas cores e todo o
sentimento que estas arrastran,
senón que p_recis.an,_P?ra q~~ . a .·. ,,, _
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NORMALIZACIÓN LIÑGÜÍSTICA

AMesa eoconcello de Santiago lanzan unha campaña para _
informar áos visitantes sobre oidioma

Galician People spealc galega
-0- A. ESTÉVEZ

O galego é a língua maioritária
do país, é oficial desde o ano
1981 e goza dunha tradición literária desde a ldade Media.
Estas son algunhas das informacións que receberán os turistas de Compostela en bares,
hoteis e oficinas de turismo
con motivo da campaña que
pon en marcha A Mesa pota
Normalización Lingüística en
colaboración co concello compostelán. "En Galicia talamos
galego/Galician people speak
galego" é o lema da iniciativa, que ten como obxectivo
"transmitirlle ás persoas que
visiten a cidade a idea de que
están na capital dun páis
cunha identidade própria e
cunha língua e unha cultura
diferenciadas, co que iso supón de riqueza e pluralidade".
"As persoas que chegan a Compostela , con frecuéncia, non
perciben a existencia da língua
e da cultura próprias. No sector
de hosteleria, polo xeral, pensan
que estes aspectos non inter~
san ao turista e que, incluso, hai
que agachalos. O que pretendemos é que as persoas con cu-

riosidade,
terial
da
as que se
campaña.
fan
perAs postais
g un t -a s,
recollen rinatopen con
cóns da cirespostas.
dade acomAté agora
pañad as
non existia
das palanengun
bras que
material
en galego
que expliestán destinad as ás
case ao visitante a
cores,
á
metereolohistória da
língua e a
xia,
aos
sua situameses, aos
ción. Nas
días, etc.
mesmas
· "A idea non
oficinas de
só é darllas
turismo
a
quen
agradécenamase intenos a inirese
por
ciativa por- unha das postais impresas pola Mesa e o concello de Santiago para infonnar aos visitantes.
coñecer a
cultura do
que non
país nas
son poude enterarse que o galega é unoficinas de turismo, senón tacas as persoas que perguntá.n
ha língua románica. Tamén o
mén convidalos a que as envien
pola língua", comenta Concha
salvamanteis inclue un listado
Costas, presidente de A Mesa.
aos seus amigos para difundir o
dos pratos máis frecuentes dos
coñecemento de Galiza", di
A campaña apresentouse o
Concha Costas.
restaurantes, -en gal ego e in·
Venres 23 de Xullo en.Santiago.
glés. Cincuenta mil folletos situados en expositores de camImplicar aos hosteleiros
Cen mil salvamanteis van ser
pings, hoteis e hostais, e sesen- ·
distribuídos nos restaurantes e
A campaña vai extenderse ao
bares composteláns. Mentres o ta mil tarxetas postais nas casas de turismo completan o maque queda deste ano e ao vinvisitante espera polo xantar po-

A DEPUTADA DO BNG' MARIA PILAR GARCIA NEGRO
APRESENTOU UNHA PERGUNT A NO PARLAMENTO INTE,
RESÁNDOSE POLOS NOVE MILLÓNS DE PESETAS, DE SUB,
VENCIÓN OU PATROCfNIO, QUE A DIRECCIÓN XERAL
DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA DESTINOU AO XONAL ABC.
A RESPOSTA DA CONSELLARIA CONFIRMOU A PARTIDA

DlRIXIDA A ESE XORNAL PARA A PUBLICACIÓN DE "0
ABC DO GALEGO" E RESPONDEU Á DEPUTADA DICIN,
DO QUE SE ENTREGABAN "co FIN DE LEY AR A CABO
UNHAS ACTIVIDADES CONCRETAS COMO SON . A PRO,
MOCIÓN DAS LETRAS GALEGAS E MÁIS A PUBLICACIÓN
DO CURSO DE GALEGO. NON SE TRATA, POLO TAN,

deiro 200ó, no que Compostela será capital cultural europea. o obxectivo é afondar na
in_iciativa implicando aos composteláns. "A campaña completaríase ao convencer aos
proprietários de estabelecementos hosteleiros de que lle
talen aos visitantes da língua e
da cultura própria; que se decaten de que tamén forman
parte do património e que poden supoñer unha surpresa
atractiva para o turista", explica a presidenta de A Mesa.
Nunha carta que o alcalde Xosé Sanchez Bugallo dirixiu aos
hosteleiros pídelles que coloquen nun lugar visíbel os folletos informativos e que informen aos viaxeiros de que poden obter a colección de postais. Na carta, lembra a responsabilidade de Compostela
como capital de Galiza na 'conservación e difusión do património. Concha Costas tamén
subliña o papel dos hosteleiros
na iniciativa. "Coido que se
ven que revirte na calidade
dos servizos e que supón un
atractivo para os turistas, vanse implicar de cheo", di Concha Costas.•

TO, NEN DE PATROCÍNIO NEN DE SUBVENCIÓN". No
SEGUINTE ARTIGO, MARIA PILAR GARCIA NEGRO
EXPLICA DE QUE MANEIRA SE ESTÁN A REPARTIR OS
ORZAMENTOS ADICADOS Á NORMALIZACIÓN
LINGÜÍSTICA, CARTOS QUE "·PAGAMOS" TODOS SEN
QUE ESTÉN A REVERTER NO MAIOR USO DA LÍNGUA.

O GALEGO, A LÍNGUA MÁIS CARA DO MUNDO
MARIA PILAR GARCIA NEGRO

Hai vinte anos, o diñeiro público destinado
ao "fomento da lfngua galega nos meios de
comunicación" era cero, totalmente ine,
xistente. Daquela, acababa de renacer este
semanário (a cabeceira de prensa en galega
do século XX máis antiga) e, na prensa diá,
ria, lembramos como habia exemplares en
que, entre informaci6ns, entrevistas e cola,
boraci6ns, podiamos ler, en galego, un 20%
do xornal. Non por casualidade o idioma do
país tiña entrada na información escrita co-mo tamén na radiofónica. Esta presenza do
galego, simultánea a sua utilización como
lfngua veicular no ensino, na linguaxe políti,
ca do nacionalismo, na actividade cultural
vinculada á exibición da identidade de Gali,
za, en tantos outros eidos asociativos e cfvi,
cos... esta presenza do idioma galego emer,
xente (daquela, si) foi a que provocou a gale,
guización formal (se se quer, ritual ou litúrxi,
ca, como a definiu hai xa ben anos Baldome,
ro Cores Trasmonte) doutras organizacións
políticas e entidades de, pertenza e obedién,
cia estatal. Daquela, o que se "pagaba" ben
caro era o uso normal do galego, o seu apa,
recimento en lugares públicos dos que estaba
absolutamente afastado. Prevía~os que a
"autonomía" galega -ocupada por forzas polí,
ticas ben distantes de calquer vocación ou
aspiración galega- pouco ou nada faria por
elevar a língua do país, á dignidade social e
pública que merecía. O que mal póderiamos
prever era que, andando o tempo, se chegase
a sofisticar e a .perverter de tal maneira (co,
mo a que hoxe padecemos) a s<;>rte do galego.

Unha das cantilenas _m áis repetidas pola
Xunta de Galiza é a que pasa por afirmar
que, desde a chegada do sr. Fraga á Presidén,
cia da mesma, multiplicaron,se ostensibel,
mente os diñeiros ·dedicados á "normaliza,
ción da língua galega". Efectivamente, ternos
orzamentos que andan
por volta dos tres mil
millóns de pesetas para
que se acabe de cansa,
grar a apoteose prevari,
cante dunha política
que contraria escandalo-samente o fin nominal,
mente previsto: a tan
reiterada como ine,
xistente "normaliza,
. ,,. ,,
c1on ...

pagan,se -pagarn<;>.s, é diñeiro público- cuan,
tiosas cantidades a empresas de comunica,
ción españolas que fun mofa, befa, escárnio e
ludíbrio da lexislación básica ao efeito e se
permiten seguir españolizando impunemente
a toponímia e a antroponímia galega. Tal
causa é prática habirual
no xomal ABC, por
exemplo, onde lemas
''La Coruña", "Orense",
"Carballino", "Bloque
Nacionalista Gallego",
"José Manuel Beiras"...
Pois ben, este xornal ti,
vo duran.te uns meses
un suplemento ou edi,
ción para a Galiza, que
desapareceu o 31 de
Decembro de 1998. Ne,
la pubicou,se durante
várias semanas un co,
movedor curso de gale,
go,, do que nos inteira,
mos que foi pagado con
¡nove millóns de pese,
tas! Nove millóns de
pesetas para un xomal que se permite impor,
através do seu libro de estilo, prologado por
Femando Lázaro Carreter (a edición que ma,
nexamos é de 1993), "solucións castellanas"
para topónimos galegos como "Mugía", "El
Bollo", "Panjón", "Puentedeume", ''Rianjo"...
e millenta barbaridades máis.

'Utilización vil
do diñeiro público para
pagaren xustamente
o contrário do que
se anúncia: o irrespeito
meirande para
a língua"

Sirvan de mostra elo,
cuente alguns exemplos.
Chega.mos a pagar, gros,
so modo, cento cincuen..:
ta mil pesetas diárias
"por aparicións ben dosi,
ficadas (que non trans,
miten en absoluto continuidade no uso do
galego nen, moito menos ''bilingüismo har,
mónico") en xornais do noso país. Este serna,
nário, por contra, sob pretextos vários, non
recebe unha soa peseta por utilizar, desde hai .
máis de vinte anos, o galega -e só o galego.
Pagan,se millonadas por (a) meios de comu,
nicación e libros de texto traducidos sen máis
do español. E, para acabaren de rematá,la,

¿Tanto vale a vontade omnímoda do sr.

Fraga para agasallar ao diário amigo con es,
ta prebenda? ¿lmaxinan os leitores o que
calquer centro de ensino ben dispoto, cal,
quer asociación cultural ou de viciños, que
traballan baixo mínimos económicos, pocle,
rian facer con esta cantidade a prol do uso
visíbel e audíbel, público, normalizador, do
idioma galego? ¡Nove millóns de pesetas
para pagaren {pagannos) a ilegalidade ram,
pante, o desprezo de mínimos básicos · de
aparición do galega! Auténtica actuación
de vampiros, que só consenten un uso tópi,
co do galego, ali onde non surta efeito 50,
cial nengun, onde estexa convenientemen,
te encaixado e refutado. "Wtilización vil do
diñeiro público para pagaren xustamente o
contrário do que se anúncia: o irrespeito
meirande para a língua que consideran es,
pécie en extinción...
Onte -hai vinte anos- había tanto (ou máis)
galego escrito e radiofónico (proporcional,
mente ao número de xornais, de páxinas e de
emisoras en funciona.mento) que hoxe. Onte
non pagabamos unha.cadela: era a "emerxén,
cía" do galega. Hoxe, con case vinte anos de
"autoanémia" pagamos -e de que maneira!con orzarnentos de luxo, o confina.mento do ·
galego, pagamos a quen, fachendosa e inso,
lentemente, incumpre a lei mínima, a que dá
direito a que nos chamemos como nos cha,
mamos ... Ollen para outro lado os optimistas,
· anestesistas e benpensantes, a orde oficial e
para,oficial, os comedores do galego. ¡Pobre
língua mortificada con esta oolítica! •
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André Díaz,
t#

camp1on

do$ 1.500 m,tros
O atleta da Coruña André
Díaz converteuse, contra
todos os prognósticos, en
campión de España nos
1.500 metros, cunha marca
de 3 minutos, 41 segundos
e 21 centésimas, o pasado
25 de.Xullo en Sevilla, só
as duas semanas do Mundial de atletismo que se vai
desputar nesta cidade. Por
detrás de Díaz entraron o
gran favorito, Fermín Cacho, e o corredor que detentaba o título, Reyes Estévez. Outros dous galegas
obtiveron medalla na competición de xabalina. O
compostelán Gustavo Dacal foi o vencedor nesta categoria, cun lanzamento de
73, 14 metros. A prata foi
para o coruñés Raimundo
Fernández, que obtivo un
lanzamento de 70, 11 metros.+

Festa das tradidóns
mariñeiras en Rianxo

OAlentejo está a 'importar' omodelo de corrida andaluza, segundo os ecoloxistas

Touradas á española en Portugal
O debate no Congreso

90- A. ESTÉVEZ

O fin de semana pasado estreouse a praza de Póvoa de Varzim, desde hai tempo paralizada, para celebrar unha tourada. Os ecoloxistas e membros
das asociacións en defensa
·dos animais acudiron ali a protestar contra o que consideran
"xogo suxo" e un "espectaculo degradante cos animais".
Sete dias antes, .dúcias de persoas manifestáronse en Aveiro
con motivo das touradas da
feira agrop~~.u.aria Agrovouga.
Vestian camísetas nas que se
podia ler Náo a tourada e tepartian panfletos nos que si,..
nalaban qlie en Aveiro non
habia .tradición de tour:ada.

gueses adoptan os mesmos hábitos que os españois", sinala Laura
Ferreira en referéncia ao "afeitado" dos touros, que consiste en
recortar as pontas dos seus cornos para reduciren o perigo.

No Chiado, en Lisboa, está ubicado o sindicato de toureiros. Os vatados situados a uns metros.do local están CObertQS COS panfletos
dos ecotoxistas ·chamando a mobilización coritra o "xogo _suxo" ~ -- Durante o verán de 1998 saltou a
pedindo a criación duñha comipolémica cando no Alentejo se ce:- sión que investigue o que aconteJebraron touradas espanhola,
ce nos bastidores das prazas dequer dicer, toureiros españois matouros para coñécer o trato que se
taran o animal na area. O Goverlle dá aos animais. No Sul de Porno lembrou aos promotores que
tugal, os ecoloxistas están preocu- .este tipo de corrida estaba proibipadbs pala influéncia das corridas
,da pero. ~ sen embargo, ~stes celeespaño l~s ,-.e $pecialmente no
brároñas igual. Foi entón cando se
Alentejo . ."Desd~ hai uns anos q~,,:,..: int'ioduciu no .congreso o debate
toureiros 'éspañois desembarcan, . .sopre se se debia permitir a marte
en Portugal e os ganadeiros portu- · do ~ tou_ro. A proposta tiña amplo

"Non comprendo como hai xente
que disfruta co espectáculo das
touradas. En Portugal non teñeh
moito. público pero o certo é que
o grupo de persoas que as organizan move moitos cartas", comenta Laura Ferreira, da Associa9áo de Amigos de An;ma;s do
Porto. Esta asociación participa ... ·
nas manifestacións xunto a .ou'tr,as como a Associat;áo Ecológi, ca. Alternativa Planeta Azul ou o

a

• •,t

·~·

.!

' ~·

DA
TERRA···
AstBA.LláAD'A

.

d':a:

~

- ·:" J\Ünciar a ero. o pasado dia 12
,: ' ~. d~~ Xullo dous traballadores de
-'s:;¿ren sufriron un accidente de
·· ., , < tr~ballo que lles provocou quei~
·f.riaduras de l.º e 2~ grao.

Segtrnq@ narta :a secretária

co~

Jri?rcal de ·servizos da central
-,
·
¡·
M · d T án ·
·-:' _- '. q~ci~na ist~,- ana o r ~ª.º
, Fernandez os dous compane1.;.

apoio, incluso boa parte dos deputados do Partido Socialista, cuxa posición oficial era manter a
proibición, apoiaban as corridas
españolas. Finalmente, para alívio dos ecotoxistas, a medida non
saiu adiante e a lexislación portuguesa continua proibindo a morte
na área. As asociacións de amigos de animais subliñan o poder
económico dos ganadeiros e dos
afeizoados dispostos a pagar milleiros de escudos por asistiren a
unha corrida. "O feito de que, má~ ·lia estar proibida, trouxeran os
toi.Jreiros españois para mataren
"' á animal na praza amasa o interese que teñen nese espectáculo",
· sinala Laura Ferreira. •

A central fixo a denúncia ante
a Inspección de Traballo para
que se .investigue se hai negli~
xéncia. "Tamén esperamos. que
a sua vez a empresa investigue
. este accidente, xa que o cadro
tiña tensión e os mandos estaban <liante cando ocorreu o ac~
cidente".

M-0id0a9sf..e(Msaodv0imseAn0t?1.mlan.1ts~)r._na~i~I)ª. 1·.. ,:: :. ;,,,
~' ·s_!;.·e ·- g· ._·.·u· ·r
~~~ :1·!
· d· 'e(. ·--,;·~(~5
r,~~pP.~P~~~~ ~~bal~~t:!-9-P-,!J-~ - ..!\rCld lembra que . só en \In
_
· subta8to eléctricó-, -camoiábañ~ ,. . mes como · o de Marzo houbo
d
.... ~
se térrrikos con tensión, feito -1.636 accidentes ·na província
·.,D;i.Jf'a rhe verán, as touradas
totalmente proibidó por lndus~ · de " Pont~vedra, dos cales· 42 -fo~ i
'.sucédeñse eff Portugal. Ali non
tria e pola lei de prevención,
ron graves .e 4 mortais¡ ."a ma.iO~
está permitido que o touro mocuriosamente os traballadóres
ria por non gardar as mínimas
rra na area. O toureiro vai a caestaban facendo as suas tarefas
normas de Seguridade e Pre~
balo -son os chamados cavalei<liante dun enxeñeiro e dun en~ - vención". O Martes 27 de Xu~
ros- e pica o animal; déixao
cargado". Ademais de subliñar - llo falecia un viciño de Monda~
malferido pero marre, despois,
que o accidente poderia ter
riz que traballaba n\.tn banco
no rríatadoiro. "A diferéncia enA empresa Eulen encarrégase do
con~ecuéncias máis graves, in~
móbil dun serradoiro de pedra
tre matar a0 tauro ou non na
i:nantemento no Hospital do
dica que na empresa Eulen "sede PorÍtevedra. Caíronlle duas
area está en que se fai público 0
Meixoeiro e desde hai oito anos
gueñ a tratar aos traballadores
pedras emiba. O dia antes, doüs
espectáculo da sua morte. Mais, '
ten múltiples denúncias ante a
como xente asoballada sen di~
traballadores tamén eran feri~
en todo caso, 0 padecimento do
Inspección de Traballo por non
reito a defenderse nen a protes~
dos na Póvóa do Caramiñal ao
animal e o seu destino son o mescumprir as mínimas normas de
tar baixo ameazas de despido,
cairselle enriba a carga dun ca~
mo. E só se pode comparar este
feíto coa brutalidade da ldade
seguridade, segundo ven de de~
sancións, etc".
mión de madeira. •
Média", sinala Laura Ferreira.
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O mundo tradicional do
mar estará de festa os
vindeiros 5, 6, .7 e 8 de
agosto en Rianxo. Con
este IV.Encontro de embarcacións tradicionais a
vila coruñesa pretende
promocionar e protexer a
cultura e a indústria tradicionais das costas galegas. As celebracións
tentan abranxer as diversas faces da vida mariñeira. Asi, haberá unha
Mostra do Médio e do Património Marítimo, regatas en embarcacións tradicionais, tanto de veta
como de remo, e débatirase a construción naval
de baixura. Por outra
banda, amosaranse os
bailes e cantigas relacionadas co mar, asi como
alguns retallos de temas
mariñeiros na literatura
galega, especialmente
rianxeira como Castelao
e Manoel António. Tamén
haberá representacións
doutras culturas tradicionais mariñeiras como a
das Astúrias, Portugal e a
Bretaña.+

Celebración · ,

do 25 de Xullo
en Barcelona
Antón Fernández e Paco
Castro, que dirixen o programa radiofónico "Gal iza ...
· algo máis" de Sants-Mont- .
juTc, organizaron este ano na
taberna escocesa ''The
Clansman", de Barcelona,
unha festa cori motivo da Dia
da Pátria. Músicos galegos,
irlandeses e catatáns xuntáronse até a madrugada." Sinalan que "a experiéncia foi
tan boa que xa ten pensado
repetila en vindeiros an·9s
engadín9olle a posibilidade
de contar:con grupos galegos", din. Ademais o Centro
Galego de Barcelona e a
Asociación de Amigos do
Camiño de Santiago organizaron as misas
tradicionais. +
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O confort e servicio deste -novo tren é comparábel ao mellar hotel. Poderá cear carta, durmir
relaxadamente, darse unha ducha ao- despertar e almorzar antes de chegar ao destino. Como poderá .
GRANDES LINEAS - comprobar, ternos todo o preciso para que a súa vfaxe entre Galicia e Madrid sexa un soño. Infórmese
. RENFE en RENFE e Axencias de Viaxes.
..
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Fomento non presuposta nen sequer ali~a de Valladolid aMadrid

A alta velocidade ferroviárió ·
.

.

Catro xuíces
do Constitucional
recoñécen que HB fora
condenada sen probas

.

con Portugal e Europa aprazadCI.sine die
'

Portugal e Europa son obxectivos estratéxicos para Galiza,
na opinión do eurodeputado
do BNG Camilo Nogueira. E
conforme a esta opinión, o ferrocarril de alta velocidade debe
concebirse en función destes
dous obxectivos. O corridor
Atlántico entre Ferrol e Lisboa
e unha liña de alta velocidade
que conecte o país coa Fran- za serian as duas prioridades.
Dentro desta preocupación polos camiños de ferro, o parlamentário nacionalista en Bruxel as interpelou á Comisión
Europea sobre os prazos de integración da Galiz'- ia rede
transeuropea de ferrocarris de ,
alta velocidade. Nogueira denunciou que a incorporación do
noso país ás devanditas redes
non "parece estar contemplada
nas previsións técnicas e pres u postári as correspondentes
ao Plano da rede transeuropea
de ferrocarris no horizonte do
ano 2010".
Curiosamente, as .interpelacións que faga o deputado nacionalista haberá de respostalas unha vella coñecida dos
sectores produtivos galegos,
como é a ex ministra popular e
hoxe Comisária europea, Loyola de P~lacio, que comparecerá diante da Comisión de
Polfüca Rexional e Transporte.
Nogueira, ademais, interesarase sobre as "propostas [que]
apresentou o Estado español
ante a Unión Europea" en matéria de transporte ferroviário
para Galiza. Con probabilidade
a comisária recoñeza que España non realizou propostas
neste sentido. En realidade, o
Governo español tan -só fala
dun proxecto de liña de Madrid
a Valladolid, para a que tam- pouco hai prazos nen orzamentos.
Con respeito ao eixo de alta
velocidade ou de velocidade
alta Lisboa-Porto-Vi_go-Compostela-A Coruña-Ferro!, o eurodeputado galega, formulou
unha interpelación tamén dian-

te da Comisión de Política Rexional e Transporte. Camilo
Nogueira, ·no texto, lembra a

- "extraordinária importáncia
eco.nómica dun espazo interestafal que reune .!l catorce

millóns de habitantes nunha
fundamental fachada atlántica
europea".•

Catro maxistrados do
Tribunal Constitucional, co
seu vicepresidente Carlos
Viver á cabeza,
recoñeceron, mediante un \
voto particular incluído na
senténcia sobre a Mesa
Nacional de Herri Batasuna,
que a condena decretada
polo Tribunal Supremo, por
un suposto delito de
colaboración con banda
armada, non estaba
suficientemente
argumentada coas probas
necesárias. Ao mesmo
tempo, sóubose que outros
tres maxistrados eran
partidários de non cambiar
nen unha coma da anterior
senténcia do Supremo e
manter a orde de prisión
para os abertzales. •

Odiário Egin poderia
reabrir en Setembro

O Consello de Ministros celebrado en Compostela, coa presenza do rei, tivo carácter deliberante. Na fotografia, o Executivo Cen·
tral co rei e Fraga diante do pazo de San Xerome.

Consello de Minist~s en Compostela con
promesas pero sen cartos para executalas
O Consello de Ministros celebrado o Sábado de Xullo en ·compostela coa presenza do rei, serviu para o Executivo central realizar unha série de promesas en
matéria de infraestruturas na
Galiza para as que non hai partidas orzamentárias. Igualmente,
estas non aparecen reflectidas
no Boletin Oficial do Estado.

Segóvia-Valladolid". O prazo
de concesión da contrata para
a construción da autoestrada
de peaxe entre Compostela e
Dozón rematou dous dias despois do -Consello de Ministros
sen producirse decisión algunha por parte do Executivo.

O Governo tamén anunciou un
Plano de Desenvolvimento ReA dicer de Aznar, Galiza terá
xional para o periodo que vai entren de alta velocidade e a autre 0$ anos 2000 e 2006 que terá
tovía de Compostela a Dozón
unha dotación orzamentária de
será obxecto de concesión de
vinteseis billóns de pesetas. Socontado. Pero as promesas do bre este anúncio, o deputado napresidente do Governo central. . cionalista en Madrid; Francisco
Rodríguez tamén interpelou ao
non son máis que palabra§.
Para o tren de alta velocidade
Govemo e fíxoo para interesarse
non cartas e só hai un cativo
sobre a participación da Galiza
estudo prévio de ."optimización
nese plano e en concreto sobre
funcional da nova liña Madridos "investimentos que prevé rea-

lizar o Govemo en matéria ferroviária e no que atinxe ás obras
hidráulicas e de meio ambiente".
Sobre os investimentos en matéria ferroviária á Xunta emitiu
un comunicado que pretendía
cubrir as cotas do Governo central pero que deixa ás claras que
non hai proxectos para o ferrocarril galega, ao recoñecer que
de momento só se realizarán
"estudos de demanda/rendibilidade".
En calquer caso, o Consello
de Ministros celebrado o Sábado 24 en Compostela, concretamente no Pazo de San
Xerome, non tivo carácter
executivo, senón que foi un
acto- "deliberante".•

A Audiéncia Nacional
considera que non hai
motivos suficientes para
manter o peche do xornal
basco Egin, asi como o
resto de meios
vencellados á sua
empresa editora. Este
meio de comunicación foi
clausurado o pasado 26
de Febreiro, acusado de
estar financiado por ETA
e de ser portavoz e
instrumento desta
organización nas suas
actividades. A Audiéncia
considera que o xuíz
Baltasar Garzón debe
revisar o caso o 1 de
Setembro e aclarar se
Egin, unha vez aberto,
pode volver ser un
voceiro da organización
independentista. Os
avogados defensores
pediron a reapertura do
xornal por mor do "clima
de trégua no que vive
Euskadi". Poslbelmente, o
diário Egin volva a
editarse no vindeiro mes
de Setembro. •

·EuskalHerritarrolc
·asina unha declaración
contra a violéncia
nas ruas
\

·Hierárquicos, antidemocráticos, excluíntes
A política é a forma máis concentrada da
economía, dician os clásicos do marxismo.
Todo é matéria, mesmo isto que escrebo. O
problema é que a estas alturas ·de desenvoJ,
vimento da civilización ocídental (non es,
taremos xa na fase superior de desenvolvimento do imperialismo?) a tendéncia xeral
dos que fabrican o pensamento único apon,
ta cara a disociación da política e a econo,
mía. Pódese debater de todo, menos de eco,
nomia, o cal ven a significar que non se po,
de debater de nada, tampouco de econo,
mía, tampouco de política.
A requintada operación ten unha dupla face. Por unha banda, instituese o dogma de
a independéncia dos bancos estatais e, nomeadamente, do Banco Central Europeo,
que pasar a ser int?cábel. A economía pasa

a ser matéria só cognoscíbel para mentes
privilexiadas, membros da autodeita t~c,
nocrácia, mandarinato ao que ninguén ou,
sa discutir nada, quen sabe o que realmente se agacha tras o sortiléxio do índice
Nikkei, sen irmos máis lonxe, que estraños
atavismos de medo e incerteza ou pánico ·
ao descoñecido non inducen nos nosos
miolos ignaros. Por outra banda, actores da
cena política insinuan acordos políticos
para non facer política cos cartas. Por
exemplo, os partidos españois amagan cun
convénio para os ·nacionalistas non pode,.
ren influir nen unha migalla no novo deseño do sistema de financiamento. Curioso
Estado das autonomías no que aquelas organizacións políticas que se constituen nos
seus verdadeiros motores, as nacionalistas,
non son chamadas a entender respeito das

suas finanzas. A economía volta a ficar á
· ~arxe. Seica é un asunto demasiado sério
para qué se fale nas institucións democráticas e, ainda máis, para que del debatan os
povos que, queiran que non, constituen o
Estado.
,
Se na política non se pode falar da distribu,
ción dos recursos -sempre limitados-, a fqr~
malidade dá democrácia fica gravemente derramada. De que se .pode falar entón? Pois
basicamente de negarlle a voz aos que non
deben falar. De negalos como suxeitos activos da democrácia. En Europa, só falan os
tecnócratas, non os cidad~s nen os povos.
No Estado español, só falan os que conciben
o convívio entre as nacións da Península en
"termos hierárquicos, antidemoqáticos e,
aqui si vale a palabra, excluíntes. •

A coalición eleitoral basca
Euskal Herritarrok asinou o
27 de Xullo, por primeira
vez na sua história, unha
declaración oficial na que se
condena a violéncia "que
teña como fin intimidar e
coartar a liberdade do
indivíduo de escollar a sua
opción política, ao tempo
que manifesta o seu
interese por manter a paz
en Euskadi e posibilitar o
desenvolvimento de todas
as opcións democráticas".
Este manifesto resultou
aprobado por unanimidade
nas Xuntas Xerais daDeputación de Araba. A
decisión foi acollida con
optimismo polo resto das
forzas .políticas.que - • _
compoñen estas Xuntas. •
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conhecer o que lle sinalam na
parede, cadros qüe contam os
,_ nomes. dalgum't1as igr~jas do ..
país, pois vem em ingles, tamem en trances e mais em espanhol, non figura ~m galega, já
que seica os galegos nom preci-sam conhecer a súa história, xa
!les chega cene padecela..

17 de Xullo,
25 de Xullo,
ou a noite e o dia
Esta é unha conclusión moi clara á que se chega logo de ver a
asisténcia ás convocatórias
efectuadas polo PP e o BNG,
respeitivamente nesas
datas no Monte do Faro e
no diada Pá- Está claro que o
tria en Santia- proxectodo
go.

Monforte de lemas é governado
por un alcalde do PP, penso eu,
e ja que lago,
tem sentido:
Para ele Galiza nom existe.

Emingles,

Boto umha ol- tamemen
hada desde o
alto da torre e francés emais
vejo igrejas, em espanhol,
mosteiros centros da 3ª ida- non figura em
de, (mesmo da galego.
Caixa de Cata1uny a), fonte
da que algus
bebem e engulem ate-se- fartarem,-em-cada
co.mício. Encho os meus pulmóns de ar galega e cuspo no
chao, mentras maldigo a quem
mexa na máo que !he achega o
condúmio.+

BNG ilusiona
cada vez máis.

O 17 de Xullo,
os dirixentes
do PP asistian
atónitos a escasísima participación ·na
¿ro maria? popular do monte do
Faro. Do fracaso rotundo daban
boa fe as caras que lle quedaron
a eses que contaban con cuarenta ou cincuenta mil persoas e que
ao final só quedaron en escasos
catro mil. Unha das claves deste
fracaso podémola topar en que o
PP xa non ilusiona e ninguén ou
case ninguén, o seu discurso xa
está caduco, a mesmo xente do
seu partido empeza a sentir vergoña da forma que teñan de actuar, do gran dano que lle causaron e están a causarlle a Galiza.
Este acto pódese calificar como
anúncio do día do xüizo final que
vai ser nas próximas eleicións
autonómicas; os deuses da mitoloxia van escomenzar a desatar a súa fúria, que se vaian preparando para as tempestades
que se lle aproximan a modo de
congresos extraordinários , liortas internas, etc. De seguro que
máis de un se vai facer o harakiri ante a magnitude que van alcanzar os acontecementos. Até
o mesmo Castelao vai votar unha man para fundir a quen usaron o seu nome en van tratando
de deshonrar a sua figura e a
súa memória. Hai un dito que di
que hai que deixar aos mortos
que vivan en paz. .. Negros, negrísimos nubarróns se cinguen
sobor do ceo do PP. Os fortes
ventas xa escomenzan a azoutar pola costa, especialmente en
Vigo , Pontevedra e Ferro!, os
efectos de seguro que van ser
devastadores para o PP.
Esta vez non os vai librar nen o
mesmísimo apóstolo, aoque se
fartaron de rogar a modo de oferendas e pregárias, e outra vez
o refraneiro volta a ser moi sábio
ao dicer "as oracións dos burros
non chegan ao ceo", o mesmo
dia que a escasos metros, vintecinco mil persoas acudían á manifestación convocada polo BNG
no Dia da Pátria Galega.
A teor do visto está claro que o
proxecto do BNG ilusiona cada
vez máis, todo o contrário que o
PP. O 25 Xullo foi unha mostra
de que a sociedade galega xa
ditou senténcia, unha senténcia
condenatória e firme contra o PP
e contra a que non cabe recurso
algún, o único ficar para a oposición polos séculas dos séculas,
a redimirse dos seus pecados.
coma se dun purgatório se tratase; nesta senténcia pódese
aprezar nos seus fundamentos
que a sociedade galega mostrou
o seu desexo de soterrar/ para
semre o clientelismo e o caci.quismo de .Gqli:z,,a. par.a ,sero.pre.
~v·. ~~f:-J~! 4J~ .: ",!!f>·t~ ~ ·1··~,:. :'J(\."'t_;; ,..,
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1 Pasou o 25 de
1
1 Xullo. O rei puxo o

1 acento en que ·
1 Galiza era "unha
autonomia tolerante"

XosÉ MANuEL LóPEz lGLÉSIAs

(MADRID)
O dito, o discurso do PP equiva~
le á noite, unha noite lúgubre,
sen ningunha luz á vista e o
BNG representa o frorecer dunha nova e democrática Galiza o
poder do pavo para o pavo.+
GREGORIO MONTILLA FDEZ.

(MERZA)

25 de Julho
na minha Terra
Sei que estam no ano 99 porque o sistema faino saber co do

"Xacobeo", seica é o último do
milénio. Saio de Madrid co meu
carro cara ao lugar onde nascím, deixando tras de min quilómetros de autovía;· chámame a
voz do día grande, vendo pota
estrada algúns peregrinos ca
macuto- ao lombo. Vou parar a
Monforte porque é.ató onde tenho a minha casa. Hai tempo que
nom vou ao castelo de San Vicente e surpréndeme aberta a
t6rre da homenage, quera botar
umha olhada e ver que é o que
vendem: é o de sempre, pequenas cousas do campo amanhadas para turistas. Tras minha
escoito talar a un ingles coa súa
mulher, non vai ter problema em

HBi@INHlptMijhii!il

Crónica
25 de Julho, Santiago. Os falangistas hacem guardia junto a los luce,
ros na pra~a da Universidade. Alertam do perigo do nacionalismo e
do reintegracionismo, e denunciara que o BNG nom respeita as
normas do ILG,RAG . Como afinam! Lerám a Mendez Ferrin.
Marchando, umha de currilheiradas! Radiante Encama na ofrenda
ao patrom de Espanha! Para que logo falem das/dos do Nom e di,
gam que nom tenhem argumentos! Com o traje tradicional da .m.u,
radana, elegantfssima, moreníssima e delgadíssima, deu,lhe. no~ fu,.
cinhos e na peineta a todas e fixo palidecer de inveja a ºrainha e a
mismíssima Anne lgartiburu, os fémures com melhor guami~om de
Euskadi. Mentras Ana Botella, que ainda nom sabe sentar,s~, entre
grana e ombreiras oferecia um generoso cruzamento das. pernolas ao ·
apóstolo, que nom é de pedra. Na Quintana, sessom verrnuth. Rau,
da qual vedette entre actos, deslumbrava de novo a omnipresente
Encama, já de sport e de mani, para que todo o mundo saiba que
aqui o mesmo se frite umha gravara que se plancha um ovo.
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As duas· primeiras verbas deste
titular ben podian glosar o deba. te que no seo do nacionalismo
galega se estaba a producir cara finais da decada dos 80.
Mais hoxe, ainda que semelle
paradóxico, o debate que parece ocultarse, cando menos en
certas manifestacións, non é como declaraba Xosé M. Beiras
naqueles anos que o noso país,
a nosa pátria, a nación galega
estaba a soportar un xugo político que a abocaba a ser unha
sempre eterna colónia do imperialismo español, ou ben como
se mantiña naqueles mesmo
anos, dende outros posicionamentos do nacionalismo galega,
que Galiza non podia equipararse á definición que económica e
historicamente se facia de país
colonizado, senon que máis ben
achegabase ao que se deu en
definir como hazóns sen estado.
Hoxe, en pleno auxe histórico
galega, cando
o nacionalismo se apresenta
unido; cando .a sua forza política
máis representativa se situa como segunda forza no Parlamento Autonómico, ho 'Parlame,ntiñó
de Carton', can.do esa forza pólítica acada o seu maior éxito
eleitoral nunhas eleicións municipais, e nunhas eleicións europeas ~obtendo representación
por· primeira vez na história),
cando todas as organizacións
que actuan no campo do na- ·
cionalismo aunan os seus esforzos para facer medrar a nasa digan idade. como nazón e como
pavo, dámonos de fronte coa
maior contradición, case que
coa única que histórica e politicamente podiamos topar como
nacionalistas, como patriotas
galegas: que Galiza deixa-se de
ser un povo, non xa colónia ou
champú coma nos oitenta, senon que Galiza deixase de ser
de se u , que co m_o 9a1 ego.s i a$__

editorializou
insistindo na
"universalidade" do
Día de Galicia. Son
avisos ne·cesários
ante-o exceso de
galeguismo que nos
invade. Xa está ben
de que os nasos
paisanos viaxen a
1 Alemaña ou a Suiza
e traten aes
europeos de
inferiores. É hora de
acabar coa
marxinación do
castelán nas
cidades. Sesenta
anos de
nacional1smo galego
son demasiados.

Os nunca ben
ponderados rectores
de Faro de Vigo tiñan
depositada toda a
sua confianza en
· Carlos Príncipe que
lles prometera unha
concesión de cable
por aquí e outras
cousiñas por alá. Os
Robres parece que
nc;:>n dan u~ha, porque

. , 90 _11aciqnalismo

Mas a semana estivo marca9a pola como~om mundial pola morte
de JFK 11 (Oh John,John, onde estás? Regressa, por favor! - reza a
nota do ramo de flores que pousa umha adolescente clónica), a que
lhe seguiu a constemai;om plarietária pola de Hassam· 11. Honra,
rom,no os líderes da NATO, apesar das suas viola\:ons dos Direitos
Humanos e da limpei;a étnica do Sahara (ou talvez por isso), men,
tras do protectorado multi,étnico de Kossovo escapam os últimos
sérvios. Chorou,no a carne de naufrágio, os futuros afogados na fu,
gida do paraíso alauita aos que ninguém chorará. Nem sequer a
morta iguala. No Morrai;o, os marinl?.eiros agardam o desmantela,
mento da frota que faena em Marrocos, mentras o Borbom chora,
como irmao menor, por um dos homes mais ricos do mundo. Ah!
Estivo Encama em Rabat?+ .
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;¡¡;;;;;;;;;
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Colónia, champu
ou España

e El Correo Gallego
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1 antes apoiaran a Abel
1 Caballero para
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1 presidente da· Xunta.

1
1
1
1
1
1
1

renunciasemos á nazon galega.

Turistas casteláns

en Santiago, o Dia da
Pátria, vendo pasar a
manifestación: "Que é
l.
isto? Nunca
1
ouviramos talar disto
nos meios de
comunicación· ?"
lnvertindo a vella
frase de Baroja,
poderiase dicer que o
españolismo cúrase

viaxando.

En Valéncia un-can
1 rottwailer matou a
1
1 unha nena de tres
1 anos no xard ín da
1 sua casa. O ano
1 pasado producíranse
1 outros dous casos
1 semellantes. Que a
1
1 burguesia acab~
1 comida polos seus
1 próprios animais
1 guardián~ (pitbulls,
1 dogos, dobermans,
: etc.) constitue toda
1 unha metáfora social.
1 Hitler foi o can de
1 presa da burguesia
1 alemana.

1
1
1

O de buscar os
cadáveres de JohnJohn Kennedy e a
sua muller no fondo
do oceano foi un
despilfarro. Sobre
todo tendo en conta
que volveron tirar as
cinsas ao mar.•

te dt,m tirano xenocida, o rei de
Marrocos, a a min,__eomo gale_:__
· go e súbdito español, dame
nexo escoitar os panexíricos
_que, desde os mei0s de comunicación próximos ao poder ou
directamente por boca dos líderes políticos estatais que
presumen de democráticos, lle
adican ao falecido.

Gonzalo

Galiza -cando menos é a única
interpretación que podemos extraer da presenza de 5 concelleiros/as do BNG de Compostela na 'Oferenda Nacional ao
Aposto!' (lembremos Patrón de
_España, tamen coñecido como
'Santiago Matamouros')- deixou de ser un povo, unha nación, unha colónia ou un champú para pasar a .ser España; si
España e non 'Hespaña' como
escribía e definía o sempre
presente Castel ao cando
se refería a·a Rexeitamos á
Estado Espa- presenzade
ñol, sí esa España que nos representantes
escraviza, que do BNG na máis .
nos condea a
viver como salientábel
unha nazón exaltación do
subsidiada,
esa España imperialismo
que fecha as español
nos as fábri• ·cas, esa España
que
arruina o·naso
agro, esa España que nos impón a cota !actea, esa España
que fai da nosa pátria, do noso
pavo unha nazón sen fúturo,
esa España que nos condea á
miséria e pouco a pouco vainos
matando.
Desde un ponto de vista nacional, desde o recoñecemento
da existéncia de Galiza .como
nazón, como povo non se pode
entender, nen -e disculpademoito menos compartir que cinco representanrtes da forza política hexemónica, cando menos
eleitoralmente, do nacionalismo
asistan a un acto que por riba
do seu significado relixioso é un
acto politice -historicamente así
foi e hoxe non é diferente- de
. negazón da nazón galega, de
opresión da nosa cultura e dignidade política en definitiva un
acto politice que tivo sempre como principal obxectivo apagar
, os anceios de liberdade, de liberazón donoso povo.
Non! Non podemos compartir,
nen entender esa. actitude, non
estamos a discutir a necesidade
de articular unha fronte interclasista que permita a liberazón
nacional da Galiza, estamos a
discutir precisamente a existéncia da Galiza como povo diferenciado, estamos a ~nterrar a

Cun pouco de rigor e seriedade
hai que concluir que o finado
Hassan 11 foi un xenocida. Ou é
que xa esquecemos a súa teima de aniquilar a un povo para
aumenta~ a base de deserto o
território do seu império? Esquecemos o desaloxo e o. exílio
forzado do povo saharaui?.
Qué diferéncia obxetiva hai entre o seu comportamento cos
saharauis e o do governo iugoslavo cos albaneses do Kosovo para que o Tribunal Internacional de De Haagen non o
procesase?
O triste é que, ás veces, teño a
impresión de que boa parte
das críticas ao réxime marroquina que saen de moitos líderes de-opinión españois están inspiradas por un certo tufo racista e herdeirb da tradición da
"reconquista", e non por unha
solidaridade cos distintos pavos musulmáns do Magreb, os
cales están soxulgados por un
tirano títere dos USA e da
"Grandeur" Francesa.

nosa pátria, a nosa dignidade e
a todos/as os/as galegos/as que
levamos anos, séculas, loitando
por unha Galiza de seu, é pior
estamos a enterrar -e non no
Panteón de Galegas Ilustrespara sempre a Rosalia, Castelo,
Boveda, etc .. , xa non sebemos
que pode quedar por derruir
despois de maltratar, humillar e
esquecer a memória viva do noso povo.
Como militantes do BNG de
Compostela, ademais de amo:.
sar a nosa crítica, o noso rexeitamento á presenza de representantes do BNG na máis salientábel exaltación do imperialismo español, desexamos que
a presente analise serva para ·
abrir no seo da nosa organización o necesário, sereo e im ~

-

presc[ndibel debate poi ítico que
permita clarificar ate onde chegan os, abrigados, compromisos
institucionais e donde escomenza o ~rriscado e perigoso camiño que nos leva ao camposanto
onde, e tristemente, co noso
consentimento irnos enterrar o
que constituie a principal, por
non dicer a única, razón de ser
do noso povo, da nosa nazón,
que non é outro que a defensa
da nosa identidade nacional, do
noso direito como galegas/as a
decidir o noso fúturo, en definitiva a defensa do lexítimo direito
a existir da pátria galega.
Para rematar, lembrar ás únicas
verbas que ano tras ano o noso
candidato á presidencia da Xunta repite no seu discurso do 25
de Xullo: 'Os/as imbeciles e escuros están doutro lado da Praza da Quintana". Nada trocou o
suficiente como para mudar ista
afirmación; no BNG como ·organizacionnac1onaJiSta non pod-e haber imbéciles e escuras.
Non renunciamos
lega•

á pátria

Coido que no conxunto do Estado está por
facer
un
exercício de
a u t o c r í t i c a Ofinado Hassan
poi a activida- ll fo'
de colonial
1un
Española no - xenocida.
Magreb, unha
reflexión sobre o futuro
dos "Presídios" de Ceuta e Melilla, sobre
a nosa incomprensión do universo cl)ltural islámico, (o Islam é unha relixión 600 anos
máis moderna que o Cristianismo e con algúns valores de
igualdade e de irmandade superiores aos da filosofía Católica que inspira a nosa cultura) ,
e un mea culpa sobre un fondo
de racismo que hai nas relacións entre as doas bandas do
Estreito de Xibraltar.
Como exemplo deste racismo
encuberto está a campaña que
puxo en marcha o PP para derrocar e facer inviábel o proxecto político aparentemente
integrador de Aberchan en Melilla coa excusa do seu compañeiro ae viaxe do GIL, (como
van consentir un Alcalde "mauro" na "españolísima" Malilla?).

ga-

X. A.Nxo NOCEDA CARBALLO;
JoAM Luís FERREIRO CARAMÉs,
· XOSÉ MAio ABEIXÓN, RAMóN
MACEIRAS LóPEZ, PAULO P.
RUBIDO B4JlA, BEATRIZ .LIXO
FERNÁNúEZ, TERESA
RODRÍGUEZ VILASECO, LAURA
BuGALLO SÁNCHEZ, XosÉ
CASTRO V ÁZQUEZ, XosÉ
ANTÓN PEDREIRA MIRAS,
XULIO M. FERNÁNDEZ
REQUENA, ANA Mª AGUIAR
MARTÍNEZ.

Sobre a marte
dun tirano
No dia de hoxe todos os noticiários dan a boa nova da mor-

Desde Galiza, e en xeral dende España, ternos que facer
un estarzo de coñecemento e
de comprensión dos pavos e
culturas do Magreb, (non dos
estados actuais, tillos do imperialismo árabe primeiro, turco
despois, europeo no século
pasado, e ianqui na actualidade}, e un esforzo de solidaridade para que os distintos pavos
poidan construir as súas nacións en liberdade, en progreso e en democrácia, pero tamén con respeito á súa historia, aos seus valores e a súa
relixión, e probabelmente baixo fórmulas republicanas de
Estado. Aquí vai a miña solidariedade cos pavos do Magreb
para .o derrocamento da dinastía Alauí.•

V.

RIVAS

·Guieirg··.
A NOSA TERRA
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Imperialismo
luso
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VÍTOR VAQUEIRO

~o no xomal o resumo dunhas

declaracións do deputado nacionalista Camilo Nogueira que, aínda
que non é o único galego (di,se dos
naturais da Galiza) que senta nos
escanos do Parlamento Europeu, si,
en troca, é o único que exerce de
galego. A situación que en Europa
personifica Camilo reflicte, mesmamente, a que se dá no interior do
próprio País. Nacer, nacimos todos e todas, ·naturalmente- nesta Fisterra atlántica. Non todas -e todos,
obviamente- exercitan coa mesma
intensidade a defensa da T erra.

Os traballos de reconstrución
pasaron par moitas dificuldacles.
Ao remate, o coro volve estar
na Catedral de Compostela.

-0- CÉSAR LORENZO GIL

A Xeración Nós debullou moitas horas do seu enxeño imaxinando as formas que teria esta
mostra do esplendor románico
de Compostela. Agora, despois
de catrocentos anos de pescudas e recuperacións, o Coro
que esculpira o Mestre Mateo
no 1200 volve brillar no interior da catedral. Tivo que ser a
iniciativa privada, da man da
Fundación Barrié, e con conflitos constantes coa lgrexa, a
que erguese de novo esta xoia
artística galega, que foi botada
abaixo polos ciúmes entre o arcebispo e o cabido catedralício.

A Catedral de Santiago de
Compostela garda segredos en
cada recanto dos seus corredores, baixo cada pedra do seu
pavimento, dentro de cada páxina da sua longa história. Un
desees segredos máis famosos era
o aspecto que tifia o Coro Pétreo, que o Mestre Mateo, o
mesmo que edificara o Pórtico
da Glória, construíra no interior
do templo ao redor do ano 1200.
Este coro foi destrufdo en 1603,
por ord~ do arcebispo Xoán Sanclemen te, en cumprimento das
novas normas do Concílio de
Trento sobre a xerarquia que se
debia seguir na colocación do prelado no coro, incompatíbeis coa
construción medieval, que o igualaba en posición ao cabido ..O crime artístico espallou todas as pezas e desde aquela aproveitáronse
para decorar outros elementos da
catedral e incluso formaron parte
de esculturas afastadas de Compostela. No seu lugar, Sanclemente mandou levantar un coro sometido á regra xerárquica.
Agora, grácias aos traballos dos
investigadores Ramón Otero e

Ramón Yzquierdo, o Museo da
Catedral posue unha reconstrución case perfecta, constituída
por elementos orixinais e por recriacións plasmadas por estes estudosos nos seus traballos prévios
de catalogación. Esta obra de recuperación estivo financiada pala Fundación Barrié de la Maza e
inscn'bese no intento de recobrar
todo o património catedralício
abandonado ou descoidado.
O malogrado coro era unha continuación da narración simbólica
do Pórtico da Glória. Se neste se
representaba o triunfo de Cristo
na apocalipse, cunha figura central do fillo de Deus arrodeado
polos profetas e os evanxelistas, o
coro, que agdra se pode volver a
ver en todo o seu esplendor é unha metáfora da Civitas Dei da que
falaba Agostifio de Hipona. O
Mestre Mateo quixo facer unha
reconstrución da Xerusalén celestial nos dinteis dos sitiais onde os
clérigos do cabido compostelán
cantaban as louvanzas ao Ceo.

postos por López Ferreiro habían
ser fundarnentais no futuro dos
traballo~ de recuperació~: _
Durante a primeira metaae do século, historiadores e amantes da
investigación arquitectónica escribiron ensaios e recensións sobre o coro do Mes- tre Mateo e as consecuéncias da sua
desmembración.
Persoeiros tan relevantes na historiografia galega, como
os compoñentes da
Xeración Nós ou o
Profesor Filgueira
Valverde, apuntaron hipóteses sobre
a forma final que
teria esta construción.

palia 85.

Toda a información que consegu iran axuntar
Otero e Yzquierdo públicase no
ano 90 e toma
corpo a idea de
reconstruir totalmente o coro. is.:
to será posíbel finalmente grácias
ao financiamento da Fundación
Barrié, que lle dá
luz verde ao proxecto no ano 95,
coa condición de
que estea rematado para o ano xubilar 99. O
pasado 24 de Xullo, a montaxe
final era inaugurada e Compostela recupera~a o esplendor
desta obra perfecta, mostra do
enxeño do Mestre Mateo.

metáfora
da Civitas Dei
da que falaba
Agostino
de Hipóna

O traballo de recuperación
Foi o coengo e historiador López
Ferreiro o que primeiro se interesou polo paradoiro do antigo coro e, tras as suas ihvestigacións
nos documentos da catedral e as
excavacións no interior do templo, consegue achar as primeiras
pezas extraviadas. Os alicerces

Pero a verdadeira revolución neste lento xogo de unión das pezas
do crebacabezas do coro deuse no
ano 1978, cando, embaixo da escaleira de pedra da Praza .do
Obradoiro, que estaba en obras,
se atopa o grupo máis importante
de elementos do coro. Este descu-

ron case catro séculas e a história
da localización dos restos e dos
planos orixinais da obra pertence
máis a un xogo de crebacabezas
que a unha investigación científica. Alguns elementos estaban xa
perdidos ou formaban parte dalgunha estrutura que as fixera totalmente suas, como a fachada da
Porta Santa da catedral, que ten
vintecatro figuras do coro.

o

o coro é unha-

En 1953 Pita Andrade publica os
debuxos que conse guira facer do
coro, seguindo a
documentación e os elementos
que ainda se conservaban en pé.
Mercede a estes deseños Chamoso Lamas reconstruíu un sitial do coro, a primeira mostra
deste tipo, que se expuxo no
Museo da Catedral durante vários anos. Por fin se podia admirar un anaquifio _do coro do
Mestre Mateo en Compostela.
Logo, en 1970, a colaboración
entre' Pita e Chamoso deu como
resultado a reconstrución de
dous sitiais máis, co gallo da exposición The year 1200.

Os traballos de recuperación dura-

brimento deulles pé aos investigadores Otero e Yzquierdo a que
iniciasen os estudos pertinentes
que acabarían plasmados n·a reconstitución do coro. Os traballós
destes dous expertos teñen seu
prim~i'ro froito coa reconstrución
de tres sitiais, que viron a luz na
exposición Euro-

Dos 32 sitiais orixinais, 17 foron
restaurados e o resto reconstruíronse seguindo o estilo da obra
medieval. Na obra, recuperada
para o património histórico galego case catro séculas despois da
sua destrución, pódese admirar a
calida:de da escultura do Mestre
Mateo, que inzou o coro de figuras dunha plasticidade asombrosa e dunha estrutura arquitectónicá perfecta. Non en van, cando a derruíron no século XVII, o
historiador Castellá Ferrer, deixou escrito que "se desfixo o
máis lindo coro antigo" que habia na Península'>.•

m i a que lera unhas
declaracións na imprensa. Con efeito, nelas Nogueira subliffaba a necesidade de contarmos con conexións--efrcaces, rápidas-e-modernas
co sul da Franza -lea-se lrún, Hendaia, A Xunquera, porque unha vez
alí todo é máis sinxelo- ou co viciño
Portugal. Lendo as frases do
eurodeputado eu lembraba unha
conversa tjda hai anos cun pequeno
empresário, exportador de flores do
Baixo Miño que aseguraba que non
podía (aínda que a calidade do seu
produto era sobexa) pensar en competir en Europa, tendo en conta o
feito de que os exportadores holandeses colocaban as suas flores en
Zamora nun tempo inferior en tres
horas ao que a süa emptesa tardaba
en coloca-las. lmaxinemos o noso
exportador qúerendo competir noutros mercados.
0mbora, na mentalidade
centralista, sexa ou non xacobina,
a formulación de que nos resulta
urxente a chegada a Porto ou a
París vén sendo incomprensíbel.
Se ollamos un mapa de comunicacións do Estado Español figurarase-nos, facendo abstración da simetría, unha roda de bicicleta: un
centro do que parten os raios respectivos que unen a capital coas
províncias (que, certamen te, é o ·
lugar onde moran os provincianos)
e que levan (os raios, non as províncias) os significativos nomes de
Nacional I, II (non confundir coa
obra do mesmo nome da autoría ,
do Perich) VI, etc. Madrid resulta
ser, para quen posúe ideoloxia uniformadora, non xa o embigo do
mundo, senón o mesmo embigo do
Universo.
Á s declaracións de Camilo vi,
ñan acompafiadas, na mesma páxina do mesmo xomal do mesmo dia,
dun insidioso comentário'no que se
criticaba que o noso deputado utilizaba o portugués para a súa actividade parlamentar. O gacetilleiro
nun desmarque pola esquerda que
xa lle houbese gustado a Haim Revivo acusaba a Nogúeira de botar-se
nas mans do imperialismo portugués. Un aspeito positivo que ten o
pensamento reaccionário español Caro Baroja dixit- é que, falecido
Xan das Bolas, nos fomece <lestes
pequenos gags que, sen chegaren á
categoria dos espallados por Allen,
Groucho, Lloyd ou Keaton, posúen
o seu mérito e chegan a mudar en
prodixiosa unha conversa que, ao .
primeiro, suspeitabamos ateigada de
ares anodinos.•
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de Bretaña
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O vindeiro 6 de Agüsto celébrase
a Festa do Lugnasad en Bretaña,
no concello da Pastoriza, -ainda
que ¡:xJr erro se informase que ia
ser ·o dia 1 en ANT nº 891- e no
seu marco vai ter lugar o I Encan.,
tro Bretón, de catro a nove datar,
de. Nel haberá conferéncias sobre
música e lfngua bretonas nas que
participarán membros dos comités
de irmandade galaico,bretóns, co,
mo Antón Ferreiro e Xaime Félix.
Nas conferéncias participan Ge,
rard Lilieure, Belén Martin, Mon,
cho Failde e Xosé Lois Garcia Ro,
dríguez. "Pro¡:xJñémonos que estes
encontros den pé para recuperar
as tradicións esmorecidas ¡:xJlo pa,
so dos séculos asi como a protec,
ción do conxunto cultural, etno,
gráfico e patrimonial de todos os
povos bretóns", din os
organizadores, da asociación Au,
ruxeira e da Liga Céltiga Galaica.
A música chega á noitiña con
Nardés, de Burela, Os Carunchos,
de Vigo, Braendiam, de Chantada,
Pinto·d 'Herbón máis Luís
"Carunchos" e o gaiteiro escocés
lain Me Dougall. •

• Dezaseis anos
de festa na
carballeira de Zas
Para os responsábeis do Festival
de Zas, chegar a esta XVI edición
.débese a un conxunción de boa
música e dun fermoso lugar para
disfrutala, a carballeira. Este ano
cantan para a festa, que se cele,
bra o Sábado 7 de Agosto, coa
música de Luar na LulJre e Rare,
folk. A fin de semana anterior, o
31 de Xullo, celébrase tamén un
festival folc en Mazaricos. •

• Quico Cadaval
dirixe A cor das
cerejas no Porto
O Mércores 27 de Xullo Quico
Cadaval estreaba A car das cerejas
na Sala das Artes de Valongo, vi,

..
•

:····································································~································

Miguelanxo Prado
protagonizará as Xomadas de Banda Deseñada

Ainda están pendentés de
confirmar algunhas
exposiciót).s para as XI Xoma,

das de Banda Deseiiada de Ou,
rense, que se van celebrar do ·
1 ao 9 de Outubro, pero xa se
sabe que o debuxante Migue,
lanxo Prado vai ser un dos
protagonistas. Nos Xornadas
vanse expoñer os orixinais
dos seus deseños para as séries
• de animaéión Men in Black e
:. Os vixilantes do Camiño, pri,

.

meira na animación galega.
T amén expoñerase nas
· xornadas unha mostra retros,
pectiva de Vaquer, debuxan,
te hapitual de El Jueves co seu
personaxe Johnny Roqueta.
Entre outras exposicións, po,
derase ver o traballo dos au,
tores nóveis cos orixinais do

Concurso Galega de Banda
Deseñada e dos novos
debuxantes portugueses que
participaron no Concurso de

Banda Deseñada de. Matosin,
hos. A longametraxe de ani,
mación Las aventuras de
Pumby será estreada na
sección audiovisual das xor,
nadas, onde tamén haberá·Iu,
gar para homenaxear a Tintín
no seu setenta cumpreanos.
A animación galega vai estar
presente cos debuxantes Xo,
an Carlos Abraldes, Francis,
co Bueno e o seu ttaballo na
produtora T angaraño. •

• Estrea de

A rosa de pedra

.

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

Grandes compositares tocaranse,
todos os Mércores do riles, obras
dos autores máis famosos da mú,
sica clásica: Brahms, Mozart, Pa,
ganini, etc. Os Luns os concer,
tos serán de grupos cubanos e ca,
ribeños como Nueva e Vieja Tro,
va, Boleros e Jazz Cubano. Estes
concertos cubanos completaran~
se cunha exposición da arte cu,
bana contemporánea.+ ·

Quico Cadaval.

la a dez quilómetros do Porto. A
peza, da autoría de Rui Café, diri,
xida por Cadaval, continuará as
representacións o V emes, Sábado
e Domingo. O día 12 de Agosto
viaxa ao festival de Castro d 'Ai,
re, na serra de Montemuro. A
obra está interpretada ¡:xJr Isabel
· Ruthe Costa e Junior Sampaio,
con quen Quico Cadaval estabe,
leceu contacto a raiz do encontro
de contacontos na Galiza hai
dous anos. "É unha reflexión so,
bre a integración do imigrante
marroquí que ousa contar histó,
rias portuguesas. A obra en con,
xunto é unha homenaxe á lfngua
portuguesa", explica Cadaval.t

• Músicas clásica
e caribeña no

-Museu Granell
Cos nomes de Grandes composi,

tares e Música popular cubana e
caribeña principia a
programación de Agosto no Mu,
seu Granell de Compostela. En

• Capercaillie
no festival
de Santo Esteva
Os afeizoados á música folclórica
teñen unha cita co VI Festival de
Música Folc de Santo Estevo na
localidade ourensá de Nogueira
de Ramuin. O Sábado 7 de toca,
rán Beladona (Galiza), Balandrán
( Astúries) e Capercaillie
(Escócía). Ao dia seguinte a mú,
sica continuará cos galegas Ara,
bot e Leilia, cos portugueses da
Brigada Víctor Jara e cos murciáns
Cuadrilla de Manuel Luna. Como
vén sendo habitual, parello aos
concertos celebraranse os cursos
de música tradicional cÍa man da
Aula de Músit.a Tradicional Go,
mes Moúro, e unha exposición de

grandes da cidade a oportunidade
para promocionala de cara a ser
declarada Património da Huma,
nidade pola UNESCO. Branca Ro,
dríguez Pazos animou ás
asociacións culturais a contribuir
con ideas ao programa de activi,
dades do San Froilán, cuxa comi,
sión de festas quedou constítuída
o Mércores 28 de Xullo. +

Petos e Cepillos de Ánimas. A
organización instalará un peque,
no escenário para os músicos es,
pontáneos.+

• Festa de San
Froilán, festa da
muralla de Lugo
A celebración das festas do San
Froilán a principios de Outubro é
a data axeitada para manifestar o
valor que para os viciños de Lugo
ten a sua muralla. Alomenos asi
o manifestaron os reponsábeis de
cultura do concello, Branca Ro,
dríguez Pazos e Inácio Rodríguez
Eguíbar, quen ven nas festas

O pasado V enres 24 estreouse no
Teatro Principal de Santiago a
película A rosa de pedra, dirixida
por Mariuel Palácios. A película,
parcialmente financiada pola
consellaria de Cultura e pola Te,
levisión de Galiza, constitúe un
conto visual ambientado na capi,
tal galega. Baseado nun libro de
Manuel Rivas, a fita arnosa como
a cidade de Santiago vai afectan,
do á existéncia dos protagonistas
que chegan a ela para realizar un,
ha reportaxe de moda. Á estrea
acudeu a equipa de realización ao
completo, incluídos os actores
Marta Belaustegui, Paulina Qál,
vez, Xosé Bemal e Laura Ponte.•
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Muxicas celebra

os vinte anos
de xira
Os doce temas do seu disco Natu,

ralmente son os que Muxicas
Branca Rodriguez Pazos.

seleccionou para celebrar os vinte
anos na música. Na xira deste ve,
rán queren voltar aos lugares que
os viron nacer como grupo, locais
pequenos e pubs especializados na
música tradicional. Comezaron a
viaxe ¡:xJla Galiza neste mes de
Xullo, que remata o Venres JO en
Vigo, no pub A Pedr~ e odia 31,
no Camaguey de Pontevedra.
Agosto levaraos a Lugo, Guitiriz,
Ponteareas e Mondariz. T eñen xa
data en Ou~ense para Setembro
no pub O Mudiño . •

•Cita co rock independente no Félix Rock
Os vin9eiros 15 e 16 de Agosto celebrarase o festival de' rock independente Félix Rock na chaira de Saiáns en
Vigo. E a cuarta edición deste festival do Sul do país, que conta coa colaboración económica do concello. O
primeiro dia, Domingo, actuarán Hechos contra el Decaro, Deviot, A palo seko, Los ezquizitos, Kamikazes, KG~
BEN, Spiral Fish e Man.as del ritmo. O cartaz do Luns 16 encabézao Motorhead e acompáfiao Soziedad Alkoh6li~
ca, Tarántula, Kabuto ]r. e O pequeno Baltimare. A entrada anticipada para os dous días custa 3.000 pesetas e
na billeteira 3.500. Para acudir unicamente un dia o prezo é de 1.000 pesetas e de 1.500 respeitivamente. +

.- Q:uiekQ.

ANOSA TERRA

.

29 DE XULLO DE 1999 • N2 893 .

CULTURAL

11

prendente. "Xinetes na tormenta" adéntrase na vida· mariñeira
relatando a primeira saída ao
mar. E logo e,sta "O meigallo da
Malmaison", o outro título que
máis interesa, mellor resalto.

Esperabamos
,,.
ma1s ...
Titulo: Ela, maldita alma.
Autor: Manuel Rivas.
Editorial: Galaxia.

Manuel Rivas comezou facéndose
cun nome próprio no panorama
narrativo a partir do "realismo urbano" de finais dos oitenta e princípios dos noventa. Adiviñábase
un narrador hábil e de sensibilidade esperta. Mais o seu teito fabulador (polo de agora) habia vir
nos noventa, En salvaxe compaña
e ¿Que me queres, amor? mostráronnos cal era a sua real capacidade de fabulación. Despois chegou
a aposta de O lapis do carpinteiro
que nós defendemos como a novela máis compacta do autor: a
acción era fácil de seguir, e a complexidade que en En salvaxe compaña supuña a voz lírica ficaba superada. Despois de recibir un Prémio Nacional de Narrativa, era
unha aposta moi arriscada e valente esta novela de amor. E xa
advertimos do morbo que a partir
de entón rodearían as publicacións do "fenómeno Ri vas" -de
fenómenos ternos que falar, e
nunca pexorativamente, porque a
expectación que desde aquela o
envolveu a tal nos obriga.

Ela, maldita alma é un corucunto
de trece títulos que tan ben seguen a fórmula do conto, como se
deciden pola do relato breve. Os
dous do remate son os que máis
se aproximan a este último modelo. Sen embargo todo o anterior
responde mellor ªº conceito de
conto. Dentro da indefinición
que reina nos xéneros prosísticos,
é moi frecuente que nengunha
das duas fórmulas sexa seguida
con fidelidade, e que as duas se

Así, despois de ver cada un dos

Manuel Rivas.

mesturen na estratéxia narrativa do autor. "Chato A' Rubia", por
exemplo. Nun primeiro momento estaremos tentados a referirnos
a el como relato breve, pero a estratéxi a narrativa empregada
lémbranos moito a do conto, sobre todo a do conto pertencente
á oralidade, e é que hai aquí unha
indubidábel influéncia da oralidade, moitas veces semella que
Rivas literaturiza cousas das que
tivo notícia. "A vella raiña alza o
voo" é a história de duas famíl.ias
enfrontadas, un enfrontamento
no que teñen moito que ver animais e prantas. A simbiose homepranta-animal é o máis suxerente
tematicamente, as descricións
son o mellor; pero a acción ant&
xase moi vista. "A noite en que
fun ás mozas" ten comezo típico
de conto pero acaba cun remate
de relato, un tanto descorazonador. Son os dous primeiros títulos
e marcan o clima das expectativas do leitor. O terceiro, que dá
título ao libro, é unha reflexión
sobre a alma, unha pequena Rexenta galega. "A traxectoria do
balón" é o descobremento da enganosa condición humana. Segue

"A barra de pan'', outra volta coa
protagonista infantil, unha história real, só que protagonizada por
un soldado, unha história cotiá
bastante comun. Menos mal que
despois vén "A rosa de pedra",
unha auténtica preciosidade, cun
índice de literaturización moi forte, agradábel
e ben resolto.
É aquí onde
Rivas dá a au- Hai un
téntica medi- relato-canto
da e, despois
de lelo, mari- precioso,
naremos en outro
porqué o an- bastante ben
terior non é o
máis que un resalto e
indeciso re- once que
medo seu. "O non aportanloro da Guai-:- nada:
ra" é unha
breve e curiosa instantánea
na que se repasan duas traxectórias vitais diverxentes, sempre con ese pauso
nostálxico, lírico, tan característico do autor. "Camiño do monte"
tamén ten como centro outro loro, . con tema tamén nada sor-

títulos (xa falamos tamén dos
dous que rematan o libro, e, en
todo caso, non farian senón
confirmar a nosa percepción)
concluimos que hai un relatoconto precioso, onde o autor dá
o do de peito como narrador,
outro bastante ben resolto e once que non aportan nada á narrativa de Rivas. A esta altura, e
co prestíxio que acadou despois
do Prémio Nacional; Rivas debe
coidar máis aquilo debaixo do
que pon o seu nome. Está ben
aproveitar o momento, e que
dure, pero sen alimento todo remata prematuramente, o leitor
chegará a se sentir estafado. Somos, contodo, dos que eremos
firmemente na sua valía como
poeta e narrador, é un cesteiro
con moi bons vimbios e fará boas cestas cando non teña apuros.

Á marxe (e a propósito). Un xa
vai farto dese hiperrealismo que
enche de nomes casteláns a literatura galega: está ben que a
realidade lingüística se transcriba: pero unha cousa é a realidade, outra a realidade lingüística e
outra a literatura. Con que rostro irnos esixir que nos respeiten
se somos os primeiros en cair na
trampa, se nós mesmos lles damos a razón inzando de barbarismos (máis ou menos sentimentais, pero só iso) a nasa escrita?
A ver, literariamente en que se
diferéncian, por exemplo, Blas e
Brais? E, para unha posíbel segunda edición, revisar o uso dos
pronomes é moi urxente. •

conta de libros
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Unha antoloxia
musical da poesia
César Morán volta a xuntar música e
literatura ~o libro Rio de son e vento, editado por Xerais acompañado
dun CD. A anto~
loxia preparada
por Morán fa¡ un
repaso no tempo
á poesia galega,
desde a epoca medieval ainda que
prestando máis
atención á poesia
contemporánea. ·
Asi introdúcese ao leitor
á xeración do 36, aos po- '
etas da posguerra, á renovación que
supuxeron os anos setenta e ás novas
voces dos noventa. De cada autor,
inclúese unha breve reseña. No CD,
a música acompaña os versos de Rosalia, Manuel António, Garda Larca,
Cunqueiro, Pilar Pallarés e Xela
Arias, entre outros. •

Sátira do mercado
Vivir e pensar coma os parcos é o
título do ensaio interdisciplinar de
Gilles Chatelet, profesor da Universidade de París
VII, que publica
Laiovento. Vaia
por diante que o
autor non ten nada
~n contra destes
animais que lle serven para describir
con abondosa ira- ·
nia a vida do home
despersonalizado
nesta sociedade chamada do benestar.
Non en van o subtítulo do traballo
reza Da incitación á envexa e ao abu-

rrimento nas democT-ácias-mercado.
Chiitelet arremete contra os que dan
unha xustificación "pseudo-libertária" á democrácia-mercado. Esta traducido ao galega por Mª Luz López e
Consuelo Vercher. •

O credo
de Ursula Heinze

XOSÉ M. EIRÉ

F E R R O S
Quen sexa gustante do enxeño
en combinación co humor branca e ds veces
critico, que apre,cie a ruptura co senso recto
das palabras, atopard neste conxunto
de formas e definicións dislocadas un
excelente pasatempo.
·

23

O DESINTE6RISTA

"A porta/da vida está trancada/o portal/da morte está aberto". O
Ursllll Heinze de LomUO
Credo de Ursula
CREDO
..,m<bmlHeinze é unha
viaxe xeográfica
e temporal na
que amasa, como
neste poema Escuridade, que a vida ten só unha
páxina que escreber. O conxunto
® _...,.,- de poemas está traducido do alemán
ao galega por Ramón Lorenzo e Ediciós do Castro
oferece a versión bilingüe. As
ilustracións son de Isaac Díaz
Pardo. t

L-W.m••••.-

Aoredor
de Sofía Casanova
·O volume que Rosario Martínez publica bai~o o título
·
Sofia ·Casanova.
· Mito y literatu. i:a é únha
;,ersión resumida
do seu traballo
doutoral sobre a
escritora da Coruña, nacida en
1B61. Os seus inícios como poetisa,
o seu matrimónio
con Wicenty Lu·--- - ·--toslawski, a sua vida en Polónia, os
anos de Madrid, a• sua visión da Revolución Rusa e a sua posición ante a
11 República son algwJ.s dos capítulos
desta biografia editada pola Xunta. •
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Ü COQdeL
o interese da montaxe decae de xei,
to alarmante, por mor da incapacidade narrativa d~s autores -a dirección é compartida entre Greenaway e Saskia Boddeke- que te_ñe_n
70 minutos para representar 100 obxectos de todas as formas expresivas
imaxinábeis, caendo no s,i mples
enunciado e (mini) ilustración. Tamén produce cansáncio o xeito de
apresentar cada unha das cen partes,
coa voz infantil entonando os 100
números e o nome de cada obxecto.

Obxectos para
representar
ao artista
r

Título: Cen ohxectos para representar o
mundo.
Autor: Peter Grennaway.
Lugrar: Coliseum da Coruña.

Peter Greenaway, eterno neno terríbel da arte inglesa, máis coñecido polas suas fitas ("O contrato do
debuxante", "O neno de Macon",
"The pillow book"), pero tamén
p.intor, autor de instalacións de
video e exposicióris multimédia,
ven de apresentar na Coruña, os
dias 19 e 20 de Xullo, unha "Ópera obxectual" estreada no ano 98
e de título "100 obxectos para representa-lo mundo".

11

~l

A orixe do proxecto parece estar ligada ao lanzamento por parte da
NASA no ano 1997 de duas naves
V oyager que contiñan imaxes e sons
que representaban ao ser humano,
coa esperanza de que algunha forma
de vida extraterrestre que as atopara
fora quen de localizarnos e saber de
nós . Greenaway xustifica o
seu proxecto
como unha lis- Pasada
ta persoal das a surpresa
cen cousas ou
da posta
feítos ·que simbolizan para él en escena e
o noso mundo, comprendidos
aceptando que a; mecanisma;
a sua lista é
tan parcial e de
discutíbel co- información,
mo poida ser a 'o friterese
da NASA ou
calquer outra. decae.
O curioso é
que no 92 xa
rivera exposta
en Viena unha escolma de obxectos
· que coinciden en moito coa aquí
a.presentada, como a equipaxe ou
unha avioneta acidentada. Tampouco é nova a estruturación da
obra en cen fragmentos, pois a sua
fita "Conspiración de mullkres" estaba 'dividida nese número de partes, prologadas polos seus correspondentes títulos.

disposto, como é usual no seu autor,
como unha obra que combinara distintas linguaxes e formas de expresión; nunha interdisciplinariedade
que funde o teatro e a literatura co
cinema e a ópera. O que atopaba o
espectador no auditório era un escenário no que tanto os lados coma o
fondo e máis a frente servían de
pantallas para proxectar diapositivas e frases de texto que corrian dun
lado a outro da "pantalla". No interior deste cubo de imaxes están pe- ·
chados catro personaxes. Dous deles
representan a Adán e Eva, e van
coñecendo o mundo que os rodea a
traveso do percorrido polos 100 obxectos escollidÜs. Atopamos tamén
outros doiis personaxes que dan información ou complementan,.as accións dos protagonistas pasivos' desta lección sobre o noso mundo. Ao .
seu redor atopamos parte dos elementos a representar (o paraugas,
un tabuleiro, luvas), mentres que
outros son postos en escena polos
actores-(un bico, soño), ou experimentados por estes (a neve, o arco
da vella, o cinema).

o

fororr dunha grande beleza formal,
cos seus xogos de luces e sombras,
asi como a posibilidade de seguir a
narración, de forma independente,
a traveso da explicación oral, as
asociacións libres que se representaban (en forma escrita ou de imaxe) nás pantallas, ou a actuación 1
dos cati:o personaxes: Os problemas
estaban no <loado que era perderse
entre tantos pontos aos que atender, 6 feito de que toda a información non visual era apresentada en
inglés, e certa incapacidade para ligar de forma coerente e consecutiva a lista dos 100 obxectos.
P_or outra banda, unha vez que pasou a surpresa pola posta en escena e
comprendidos os mecanismos de información (ao redor do obxecto 15)

5. HOSPEDES
DO MEDO

MALDITA ALMA

Manuel Rivas.
Galaxia

Anxo Franco.
Embora

PROFITA
CONTRA O PODER
Xosé Chao Rego.
A Nasa Terra

4. DICOONARIO IX)S
SERF.s MÍTICOS
GALEGOS
Vários autores.
Xerais

NoN frCCrÓN
1. A CONDICIÓN

STAR

HOMOSEXUAL

Xosé Miranda.
Xerais

Xosé Chao Rego.
Galaxia

5. BREVE HlSTbRIA

4. Os sÉcmos

2. A.

Mercedes Queixas Zas.
A Nasa Terra

DANIEL
CASTELAO

DA LÚA

X. Carlos Caneiro.

DA LITERATURA
GALEGA

Manuel Rei Romeu.
Libraria:, consultadas:

Deixando a un lado o que é a semente do proxecto, o mesmo está

A representación, non cabía esperar menos, desenvolveuse cunha
precisión absoluta, comezando .e rematando có escenárto a esc;uras e a
lista dos 100 oqxectos proxectada
na tea frontal. Cerros momentos

LIBRARIA

PAPELARIA

Cartabón (Vigo). Couceiro (A Coruña). Índice (Ferro(). Mic/wlena (Puntl·vcdr.1).
Pedreirn e A Palat'rn P erducla (Santiago). Sauto (Lugo). Torgl1 (Ourcnse).

·
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// canta de discos /

forma rítmica de recitar os textos (rap),
a utilización dunha forte base rítmica
sincopada -baseada no tema de James
Brown "funky drumer"-, e un uso moi
imaxinativo do xiradiscos, chegando ao
punto, coma no tema "The adventures
of Grandmaster Flash on the Wheels of
Steel", presente nesta recopilación, de
criar con el un collllge rítmico a partires
de todo tipo de sons e músicas.

PEDREIRA
HOME SANTO

3. PRISCILIANO.

DO SILENCIO
Xosé L. Méndez Ferrin.

3. MORNING

SS. TELE S8 S4 03. ·FAX S8 09 84

Vinte anos

do clube Sugarhill
DE COMPOSTELA
Título: Sugarhill Club_Classics.
Grupo: Vários.
Edita: Sugarhill,Castle-Mastertrax.

Sugar Hill Record.~, selo dirixido por Sylvia Robinson, foi o protagonista indiscutíbel dos primeiros anos do hip hop.
Un xénero musical caracterizado pala

A Asociación Cultural de Guitiriz dalle
todo o protagonismo deste número á música tradicional, co gallo da celebración
do Festival de Pardiñas. Deste xeito, palas
páxinas da revista desfilan o deseñador do
cartel, Carlos
Navarro, o
pregoeiro,
Paco Martín
eo músico
Xosé
Manuel Budiño, os grupos Shebeen,
Os Redulos,
MendiAlde,
,Dervish, A
Quenlla,
Ith e Calclaloba.
Ademais, dá canta do
certame de vídeo, que inclue proxeccións
de todo o mundo, entre as que destacan
Arrebato, de lván Zulueta, O tesauro de
Sierra Madre, de John Houston e Sacrifrcio,
de Andrei T arkovski. •

ANosaTerra

2. No vENTRE
Xerais

Número 43 . Agosto de 1999.
Coordena: Alfonso Blanco.
Edito: Asociación Cultural de Guitiriz.

XURXO MARTÍNEZ BRAVO

Espiral Maior

frCCróN l. ELA,

A información apreséntasenos de
forma fragmentada, mediante iinaxes representativas do obxeto, a reacción dos actores, a música, as definicións escritas e máis as opinións
sobor de cada obxecto que nos dá o
narrador omnisciente do listado.
Cada obxecto -preséntanse npr. malmente entrelazados- son enunciados pola voz do narrador, numericamente nas pantallas e polo cántico -no estilo relixioso renacentista- dun neno. Recurso utilizado
polo autor nas suas últimas fitas.

Deixo para o final o "feito escandaloso" da representación. Porque,
ademais de que Eva e Adán apare.zan espidos, debia haber algo provocador. O obxecto 66 é unha boneca,
que os protagonistas utilizarán como
se fose a sua filla, perfecto. Pero resulta que o número 68 é un neno, e
a Greenaway non se lle ocurre outra
cousa que sacar unha pobre crianza
de verdade ao escenário para mostrarllo un pouco aos espectadores.
Agradécese que o neno non chorara, pero resulta difícil de entender a
razón de ser deste efectismo, o que
lle poida aportar (aparte destas liñas) á obra e á sua comprensión. En
resumo, unha representación onde o
formal e o estético primaron sobor
da coesión narrativa e o ético, tan
atractiva coma eivada. +

Xermolos

Este disco agrupa os temas máis exitosos do selo, co gallo do seu 20 aniversário, nunha colección de ritmos que
abranxen (ademais do que é
estritamente hip.hop) funk, electro (unha espécie de funk electrónico que se
emprega para bailar "break dance") e
go go, derivación do hip hop, ainda máis
rítmico e que ~ó se pratica na cidade de
Washington. E unha música vitalista,
festiva e cunha mensaxe positiva; o son
das ruas, transitando do funk a un novo
estilo musical que se convertiría no
máis importante que ten xurdido no
último cuarto de século.+
X. MARTÍNEZ BRAVO

Guia dos libros novas
Ng 9. Xullo e Agosto de 1999. Prezo 300 pta.
Dirixe: Xavier R. Madriñán.
Edita: Noroeste edicións.

lnclue cáticas dos libros O nacionalismo
na era tecnolóxica, "Longa noite de pedra"
no mosteiro de San Salvador. Represión e
reclusión en Celanova ( 1936-1943) , Producir noticias, A psiquiatría na medicina popular galega, O fútbol na sociedade galega,
Malaria sentimental, O vixfa no centeo, Os
cadernos da ira, Memorias dunha vaca e O
rei Lear, entre outros. Tamén hai siti para resefiar as novas edicións da revi ta
A trabe de ouro e Boletín Galega de Literatura.•

Revista Galega
de Educación
Número 33 . Maio de 1999. Prezo 1.000 pta.
Dirixe: Manuel Bragado.
Edita: Edicións Xernis.

Este número está adicado monograficamente aos vínculos entre a educación e
os direitos humanos. Os artigas máis destacados son os
de Xesús Jares,
Educar dende e
para os dereitos
humanos e de
Adolfo Pérez
Esquivel,
Educar para a
paz e anonviolencia. No
apartado de
experiéncias
práticas, ten
interese
¡Unha oase
de paz en Israel!, de Anne Le Meignen. En canto .aos
recursos, hai que salientar o traballo de
Miguel Vázquez Freire Cine e dereitos humanos. O entrevistado desta edición é o
Secretário Xeral de Amnistía
Internacional, Pierre Sané.+
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O último
. .

mencionar a composición do xu,
ri: António Bonet Correa, Juan
Manuel Calvo Serraller, Miguel
Fernández Cid e Bernardo Pinto
de Almeida. T _o das elas prest[,
xiosas personalidades da história
da arte, do mundo da crítica e da
dirección de Centros e Museos
da Arte. Responsabilidade deste
xuri son :;is obras adquiridas polo
Museo Unión Fenosa. Segundo
comprobamos, elixiron entre as
obras de linguaxe máis novidosa
das correntes artísticas contero,
poráneas.

/

en cr1ac1on
,,,. .
art1st1ca

Título: Mostra Unión-Fenosa.
Autor: Vários.
Lugrar: Estación Marítima da Coruña, Xullo e Agosto.

Van dez anos desde que se con,
vocou con carácter de bienal a
Mostra Unión Penosa na Coruña.
Esta que durante o mes de Xullo e
Agosto se pode ver na Estación
Marítima da Coruña é pois a VI.

Dentro da Mostra están represen,
tadas todas as poéticas actuais, po~
lo que a Bienal, serve tamén para
reivindicar o que se leva feito e
ver por onde intenta ir a criación,
causa na que axudan os cadros eli,
xidos.

Se nun prindpio só convocaba a
artistas galegas -lémbrese que fe,
nosa foi empresa galega- logo ci,
tou a artistas do Estado Español,
para agora abarcar tamén a cría,
dores portugueses. Están pois con,
vacados nesta Mostra todos os ar,
tistas ibéricos. Non deixa de traer
isto á memória aquel renacer da
arte española, onde participaron
artistas galegas.

A. importáncia da Mostra Unión,

..

Cita ós 12,30 no Muiño ozul, de Xesus Carballido (1995}.

mo, que entre as obras escollidas,
o Museo de Arte Contemporánea
de Unión Fenosa adquira algunha
delas. A~emais das axudas para

bolseiros que se convocan en cada
Mostra.
Pero tampouco se pode deixar de

.
.•.•
:••
.

Dille Berce ao lnimigo

•

O galeg·o non ten Xustiza.

..

A consellaria de Xu tiza presidida poi: Xesus Palmou bota a :

DoutorDeus
Xabier López López

andar un novo sistema informático para a xestión da sua' ;
administración. Todo el está en español. Transferidas as , !
competéncias xa hai ben de anos, a Xunta continua sen re- :
xistar na nosa língua todos os dados que manexa dos seus ' J
administrados. Pela contra, en Euskadi e~.ataluu:1
]'a~ <!
mesmo fin criaron sistemas próptfos
~eeoller "
u~l
línguas. Diferéncias de peso. O depQrtamento d
. 9tt
preferiu aplicar directamente ó prQgrama .; 9,.p ~Mi
·. · ' ~,, ;¡
hwticia qQe impede 9 uso_ d\'! ~·cialque ,, ··"' ·'""

que

do espaüol. Como (esposta, -

Eirrgüístic~t deD;unªiou~o f. · ·

moda, "é o que se leva". T amén
- isto está presente.
Se ben poderiamos divagar sobor
das distintas correntes estéticas
nas que se basean, desde a abstra,
ción, pasando palas derivacións
dunha arte construtivista ou ac,
ción painting, penso máis impor,
tante citar alguns dos autores pre,
sentes, para dar idea da importán,
cia da Mostra.
Hai xente veterana como o madri,
leño Vaquero Turcios -1934- até
xente tan nova como Mónica
Alonso -1970- .da Fonsagrada.
Aqui están pr"esentes galegas tan
importantes como o noiés Alfonso
Costa Beiro -1043- ou o mindo,
niense Xosé Artiaga -1955-, o co,
ruñés Manuel Badia - 1944-, a c°'
ruñesa Bea Rey -1941- ou o pon,
tevedrés Manuel R. Moldes
-1949-. O que chama a atención
é a cantidade de xente nova e que
o seu nome xa soa nos ambientes
-art-ís-tioos,sen-T--atian-a- Meclal,--eiaCoruña -1971-, ~a Garcia Pan
da Coruña -1951-, Tono da Co,
ruña -1967-, X. Carballido do
Carballiño -1954-, etc. Pero ta;
mén apontar a preséncia de xente
da nación portuguesa tan apreza,
dos na Galiza como Manuel Patín,
ha -1949- residente en Naró ou
Teresa Frazao de Lisboa -1950-.

- - - -1

Ao par do seu chamamento, a ca,
da máis amplo, está o seu asenta,
mento como tal bienal, e que coa
de Pontevedra, convocada pola
Depuración, é o evento artístico
máis importante que se fai a data
fura, dentro da nosa nación.

Fenosa ven dada pola ampla res,
posta que recebe. Este ano partici,
paran perta de novecentos artis,
tas. Logo pola importáncia dos
nomes que asinan as obras, o que
fai, como decia o comisário da
Mostra Luís Mi! Caroncho, que o
listón estea moi alto. E por últi,

Nesta aldea global que habita,
mas, cuxa primeira característica
é a comunica,
ción, non ne-, cesariamente
volverán exis,
NaMostra
tir centros
onde peregri~ están
nar para ver o representada
que se está _a
s todas as
facer. Toda
poéticas
persoa que
gaste da arte, actuais.
ten
nestas
mostras
a
oportunidad e
de ver o últi,
mo na criación. E quizais este se,
xa o problema da arte contempo,
ránea, que debate sotto voce. En,
tre os criadores estase a cair nun
manierismo, porque a comunica~
ción é máxima e os artistas viven
nunha sociedade aparentemente
plural. Iso implica producir aque,
lo que, como se di no mundo da

25

l!
:!
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metlusa

&olQi.iibkinoo

Para remate, salientar o magnífico
catálogo editado que recolle as
152 obras expostas, asi como inte,
resantes traballos de Bonet Correa
sobre Castelao e o periódico lu,
gués La Vanguardia Gallega, ou o
os de Miguel Femández Cid, Juán
Monet ou Pinto de Almeida. Está
editado en trilingue galega, portu,
gués e español.+
XESUS PIÑEIRO

-

r
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OPtNIÓN

ISTO NON É lJNHA PIPA, MAIS TAMPOUCO UNHA
HISTORIA DÁ LITERATURA
ALGUNHAS PUNTUALIZACIÓNS SOBRE O MANUAL DE DOLORES VILAVEDRA
Capelán,

,Jl' /

Para Femando V. Corredoira, Xosé Mª Dobarro e Antón
potas luces compartidas e a esperanza dun futuro teórico.

Es imposible al historiador hablar de la literatura de un país
rualquiera, sin darle a conocer al mismo tiempo bajo el dobre
punto de vista civil y político. Esto es más necesario en Galicia,
porque se ignoran sus ánales, los pocos libros que acerca de su
historia se comocen son incomplerísimos, y lo arrasados que se
. hallan entre nosotros los estudios históricos, hacen imprescindibles
aquellas noticias, sin las cuales seria incompleta la idea que se
diese del estado intelectual de este país en sus diversas épocas.

. ERNESTO

V ÁZQUEZ SOUZA

;..,

MANUEL M. MURGUIA,

--..

-

1862.

Un dos máis coñecidos cadros do pintor filósofo
René Magritte xoga co paradoxo de deseñar un,
ha pipa e indicar que o que vemos é só un ca,
dro. Do mesmo xeito e, para achegarnos a ver,
dade, a nova Historia da literatura galega que Do,
lores Vil~vedra publica na colección de rila,
nuais de Galaxia, debería modificar o seu título
cunha proposta do tipo: Manual básico de Litera, ·

tura Galega, Literatura galega, manual; Dos Tro,
badores ao Presente, Achegamento á literatura Ga,
lega ou ben incluír en nota: "lsto non é unha
historia da literatura".
Sen preténdermos ofender nen cuestíonar o ri,
gor do traballo da profesora compostelá gosta,
riamos de ser capaces.de convidar a unha refle,
xión sobre a actual falla de perspectivas I)O es,
tudio da Historia da Literatura galega. E evi,
dente que aínda a precariedade domina as <lúas
liñas de traballo previas fundamentais á abor,
<laxe dunha Historia da literatura: carecemos
tanto da estructuración teórica dunha Historia
da literatura e da cultura galega como carece,
mos das monografías e biografías complemen,
tares ás qu~ recorrer.
Hai un ano sorprendíanos a pouca innovación
teórica no enfoque da Historia da Litératura
Galega, editada en fascículos pola ASPO,
ANT. Aínda que haxa que advertir que o re,
sultado da suma dos fascículos non é unha
verdadeira historia da literatura senón dunha
· sucesión de monográficos -moitos deles, iso si
de indubidábel cualidade- non obstante atri,
huíamos a ausencia de revisión da periodiza,
ción tradicional á falla de coordinación entre
os autores e ao propio carácter divulgativo
dunha temática coñecida.
A publicación do manual de Galaxia (Marzo,
1999) continúa a mesma liña sumativa, subs,
tituíndo fascículos por capítulos. Tampouco
innova enfoques, estructuración, nen revisión
de presupostos cronolóxicos. E o que pode ser
admitido nunha obra de circunstancias, desti,
nada ao grande público, tómase inadmisíbel
nunha obra arroupada polo contexto académi,
co universitario no que nace e ao que, en
principio, vai destinada. A pretendida "Histo,
ria" toma así un carácter de manualiño no·que
se resumen uns contidos a xeito de aponta,
mentos tradicionais. Un manual con complexo de secundaria que non pode ser tomado
nen resposta ás necesidades e rigor que o mun,
do universitario galego demanda.
A base da reflexión sobre a literatura galega
contemporánea continúan a ser as premisas
establecidas polo fundamental Carballo Cale,
ro. Aínda a nosa admiración polo meritorio
do acopio e organización da materia, é pertinente observar, que os seus traballos, espe,
cialmente a súa Historia da Literatura galega
contemporánea, quebran a liña de traballo em,
prendida pola xeración de Carré e aparecen
enfocados desde unha perspectiva de selec,
ción baseada na cualidade (subxectiva) das
manifestacións literarias producidas en gale,
go. Feito que lle nega, a pesar da grande suma
de datos, o carácter de historia da literatura á
súa monumental contribución e fa¡ dela máis
un manual de literatura para "gourmets"que
r

'>

'Aanális.e
da literatura
galega foise
centrando
na estilística,
esquecendo
a realidade
sociolóxica e
socio,
económica"

un traballo destinado a explicar os procesos
históricos ·que levan a retomar, potenciar e
despregar, como bandeira de oposición políti,
ca, ·unha lihgua e unha cultura aparentemen,
te inexistentes.
~
Prec~samos advertir que non pode ser incons,
ciente esa priorización de elementos estéticos
sobre os sociopolíticos, por un intelectual da
talla e da importancia xa na preguerra de Ri:.
cardo Carballo Calero. Só advertimos que es,
tamos moi precisados dun traballo analítico e
crítico sobre a elaboración e' escollas da Histo,
ria da literatura de Carballo. Análise que inci,
da nas presións exteriores, nas autocensuras,
ninguneamentos de figuras fundamentais e no
sesgo orientativo que contén: Nado, como as
achegas de Filgueira Valverde ou Femández
del Riego dunha identidade xeracional na que
se recolle a perspectiva das elites culturais do
país a respecto do feito cultural, inseridos no
franquismo. Como advertencia ao uso dos ma,
teriais que conteñen, insistamos en que se ne,
gan, en todas elas as manifestacións que non
contribúan a fornecer a perspectiva "lexitima,
dora" do Culturalismo, pasándose· por alto as
manifestacións ideolóxico,político,estéticas
que non se axusten ao programa total no que
se desenvolven, o sistema creado pola xera,
ción "Galaxia" (Cova Céltica, Carré Alvare,
llos, Seoane, Celso Emilio, Blanco. Amor,
Mourullo e Ferrín)

Desde esta perspectiva, a investigación adoita
limitarse ao terreo cultural, lingüístico ou esti,
· lístico: analisa os autores .e as súas obras, as in,
fluencias que exercen éntre eles, a trasmisión e
recorrencias temáticas duns libros a outros.
Prescíndese, asemade, de toda teorización sobre
movimentos ideolóxico, literarios, sob a excusa
de evitarmos confluencias coa literatura castelá.
Este tratamento esmigalla as ideas do seu con,
texto histórico concreto, deslígaas dos sistemas
de pensamento do que forman parte, e favorece
unha concepción imanentista (comezada por
Carballo Calero e extremada por Tarrío e Vila,
vedra) que se limita a considerar as xéneses de
aspectos concretos. Non nos sirve esta metodo,
loxía para o noso propósito de relacionar a visión do proceso (de construcción nacional) co,
as súa concepcións da sociedade. Tal obxectivo
requer unha óptica máis globalizadora.
Revisar·os supostos que considera aceites a pro,
fesora Vilavedra é prioritario se queremos co,
mezar a elaborar un discurso explicativo sobre
a literatura galega. Desenvolver isto, non pode
ser, por límites o obxecto <leste artigo. Precisa,
mos dunha relectura do establecido e dunha
constante revisión d~s supostos dados pola nosa práctica anterior. E preciso estructurarmos a
través de enfoques l!láis amplos a análise do feíto literario galego. E fundamental a revisión da
bibliografía galega que habitualmente manexa,
mos. Os estudios anteriores están excesivamen,
te lastrados por determinadas liñas de investí,
gación baseadas nunha tradición reduccionista
para o estudio do libro galego.
Esta perspectiva xeral, que poderíamos deno,
minar clásica, foi centrando a análise do libro
na estilística, esquecendo maioritariame~te a
realidade sociolóxka e socio,económica que
arrodea ·a producción, especialmente a partir
da etapa industrial, difusión e realidade física
do libro impreso, os soportes materiais (edito,
ras e imprentas) e o (prólogos, notas edito,
riais, dedicatorias, infqrmacións autoriais, re,
señas, notas de prensa, etc.) e peritexto (pé de
imprenta, formato, portada, calidade do mate,
rial: papel e tintas, .composición, tiraxe, colee,
ción na que se insere, catálogo, prezo, etc).
Esquece, así mesmo, a formación ·de núcleos e
redes de espallamento, as ideoloxías 'e grupos

sociais que definen as manifestacións culturais
galegas.
Por outra banda, o turbulento da historia de
Galiza, da España contemporánea, ten produ,
ciclo unha evidente distorsión á hora de proce,
der a catalogación de obras nos traballos xa
existentes. Esta realidade, sumada á práctica
de aproveitamento de bibliografías, ten produ,
ciclo, e é demostrábel na mera confrontación
coas propias realidades textuais, tres fenóme,
nos singularmente importantes e que son habi,
tualmente desbotados nas investigacións. En
primeiro lugar o escurecemento e falta de inte,
rese de determinados bibliógrafos por determi,
nadas obras, coleccións e autores que son pro,
dueto de realidades sociais e políticas moi dife,
rentes ás ·dos momento de fixación dos corpus
bibliográficos (os casos de Couceiro Freijomil
e Filgueira Valverde son ben relevantes); en
segundo lugar, a tendencia da bibliografía ga,
lega para centrarse na producción só en lingua
galega, autocoutándose a percepción dos fenó,
menos editoriais como conxunto fenómeno
que é sumatorio co anterior, (casos de Carba,
llo Calero e Femández del Riego) ou aposto
ideoloxicamente (Francisco Rodríguez, X. L.
Méndez Ferrín, H. Monteagudo, Freixeiro Mato); e en terceiro lugar o asentamento dunha
serie de tópicos en canto a periodizacións, gru,
pos xeracionais e definicións, baseado na au,
sencia de revisión e de material crítico de inte,
rese para períodos de especial importancia
conformadora das claves identitarias da nosa
literatura 1880, 1916 e nunha xustificación ca,
ra a normalidad e desde o feíto literario (casos
de Basilio Losada, Méndez Ferrín, Dobarro
Paz, A. Tarrío e os contemporáneos de ANT,
ASPO ou o máis recentes de Dolores Vilave,
dra e Mercedes Queixas).
Nas actuais contribucións, percíbese unha ex,
cesiva orientación cara á divulgación do co,
ñecido máis que á investigación ou a apertura
de novas perspectivas. Continuidade repetiti,
va nas achegas das novas xeracións que, en
vez de plantexar novas liñas, manteñen esa li,
nealidade estructural canónica, case catequé,
tica, sen amosar as evidentes secuencias e
quebras, popularizando o seguidismo nas pe,
riodizacións e xeracións como progresión. Co,
mo evidencia a moi coidada edición na colee,
ción de breves de A Nosa Terra, (QUEIXAS
ZAS, Mercedes, Breve Historia da Literatura
Galega, Promocións Culturais Galegas, S.A.
Vigo, 1999).
Estas circunstancias, que obviadas no presente,
implican unha moi seria dificuldade á hora de
fixar cronoloxías, editoriais e imprentas na súa
realidade física. O seguimento das bibliografías
clásicas para a confección de bibliografías e repertorios (caso dos actuais repertorios que con,
fecciona o Instituto Ramón Piñeiro ou o de,
partamento de Literatura da Universidade de
Santiago) ten producido unha perpetuación de
erras e de vaguidades que fan do universo do
libro galego entre 1800 e 1936, un mundo
complexo, de realidades contradictorias e pou,
co fiábeis para o investigador e o persoal cat:a,
logador de Bibliotecas e Arquivos. Con impar,
tantes repercusións á hora de analizar o proce,
so e a.situación actual.
O "complexo de manual de secundaria" que
afecta a este tipo de obras prodúcenos un desa,
sosego constante. Deberíamos comezar a despe,
gar dese ermo ·de traballos de circunstancias e
teorizar, a serio, e dunha vez. Sobre todo cando
se ten detrás o capital, o apoio académico e os
medios precisos unha Historia da literatura ga,
lega. O problema que apresenta este manual é a
continuación dun impasse que precisa ser quebrado hai varias décadas.•

Guieir.Q
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O Xoves e Venres, 5 e 6 de Agosto, no Campus Sul de _Santiago actuarán Skomaboi1, ~ esquerda, Psicofónica de Conxo, no centro, Fermin Muguruza, á direita, e Mercedes Peón, abaixo, entre outros.

Reixa reivindica a música galega con Galicia Beibe
" Vai ser unha reivindicación
do galego como língua idónea
para o pop e para o rock". Asi
define o creador de Galicia
Beibe, Antón Reixa, este es ..
pectáculo. Durante dous días
actuará unha escolma de diver..
sos grupos e de estilos da cu[..
tura galega e foránea. A mestu..
ra é a nota diferenciadora. En
primeiro lugar, mes tura de xé..
neros: Reixa ideou Galicia Bei..
be como un acto de integra ..
ción: música, teatro e "perfo..
manees". En segundo termo,
porque non só participarán ar..
tistas galegos, ainda que, iso si,
todos actuarán en galego.
Fundir estilos. Esta é a bandeira
dun home que tanto canta ou
escribe poesia como traballa en
prensa, rádio e televisión. E Rei ..
xa quere imprimirlle este cuño a
Galicia Beibe. Unha marca que

tamén é de protesta: "A falla da
consolidación dunha indústria
cultural galega que acolla toda a
forza musical actual de Galiza,
bó é que festexemos xuntos ese
espazo de liberdade e de creati..

vidade que representa a música
galega", comentou Reixa.

As actuacións teatrais virán da
man do actor Carlos Blanco e
do dúo satírico Mofa e Befa; .

mentres que Marisol Manfurada
contribuirá coas suas "perfor ..
manees". E unindo todo o espectáculo estará a música que
non parará de soar durante as
tres horas de actuacións previs .. .
tas para cada un dos dous dias, 5
e 6 de Agosto no Campus Sur
de Santiago.

pos de pop .. rock galegas, pero só
durante eses dous dias e co nome
de Banda Suevia: O grupo reto ..
mará algúns dos temas que lle de..
ron s0na, mesmo nas tabernas
onde se chegou a escoitar aquel
"Fai un sol de caralla" referíndo.se á banda máis corrosivamente
resentida do país.

Esta música omnipresente será
do máis plural. Dende as distin..
tas variedades de rock dos Skar..
nabois, Xenreira e Os Diplomáticos
ata a música máis tradicional de
Mercedes Peón, pasando palas
apostas máis innovadoras de Psi ..
cofónica de Conxo ou o pincha..
discos vigués Pintxa Pez. Con to ..
do, destaca a "seudovolta" de Os
Resentidos exclusivamente para
este evento. "Seudovolta" por
canto que Reixa actuará xunto
con algúns dos ex .. integrantes d&quel que é un dos mellores gru ..

Coa Banda Suevia estarán outros
grupos que interpretarán algúns
dos éxitos de Os Resentidos. Ar ..
tistas foráneos como Joaquín Sa..
bina ou como Amparanoia cantarán Galicia, Sitio Distinto e Ga..
licia Express respectivamente.
Outros cantantes estranxeiros
que participarán en Galicia Beibe
soµ Loquillo e Fermín Muguruza. Todos en galego, pois detrás
do espectáculo está unha reflexión para acadar "unha igualda..
de lingüística na música moder..
na", afirma Reixa.. •

Lors DIÉGUEZ
Descansaban os peregrinos en Vi ..
llafranca dos Montes de Oca nun
hospital que os monxes de santo
A n tónio Abade governaban e
cantaron o viaxeiros Laffi e Kü ..
ning xa clásicos na história do
Camiño. Era sede episcopal a vila
e gozaba de donación reais e ou..
tras prebendas. C itaba..se a serra
como "nemus Oque", ou "auca", a
nosa oca de hoxe. Era a pata da
oca o símbolo das irmandades de
canteiros, e na zona todo se refe..
ria a el: a Virxe patroa, o rio, o
monte ... Mais os viaxeiros, que es..
trean a mañá na nova andadura
con mentes de presenciar ás cinco
da tarde a movida do sol nun ca..
pitel de san Xoán de Ortega, ape..
nas estiman vestixíos do seu po ..
derio. Do mosteiro de san Felices
-antes de iniciar a subida- só que..
da a ábside sobresaíndo con triste..
za na chaira queimada, con lápida
que recorda ao fundador de Bur..
gos, Diego Porcelos. Meten ..se, lo ..
go, polo rio Oca até a ermida de
Nosa Señora, de pouco interese
artístico. Desde ali van andando
deica La ·Hoz para recoñecer o ro ..
<::hedo fendido polo rio en profun..
do cavorco. O encanto desta
grande obra natural foi roubado
ao construiren o encaro, mais cerrando os ollas para el ainda se
pode desfrutar unha miga. Pagou
a pena, e os -viaxeiros, co paseo,
ainda que cansos, quedan frescos.
O baño selvaxe e libre de miradas
lambeu.. Ues po e suor.
En Villafranca apenas quedan

O sol en Sa11 Xoán de Ortega

án de Ortega, e interpretan toda
a cena como unha alusión bfuli..
ca á explicación de por que a
Virxe quedou en estado sen
"obra de home", tal o sol atrave..
sa o vidro sen r.ompé-lo nen lu..
xá.. lo. E complican ..se as ínter..
pretacións do fenómeno natural
pala data en que se produce, exa..
tamente nos dous días anteriores
e posteriores aos equinócios de
primavera e outono, (o sol, mede
neste tempo en igual duración a
noite e mais o dia) daí que a xen..
te, coñecedora xa do que o párroco de San Xoán de Ortega
descobriu, se amoree en máis nú..
mero cada an:o no decurso das
datas 'indicadas. Non cabe dúbi..
da de que o fenómeno resulta
singular e Saef aproveita..o para
botadles aos amigos unha chea
de conclusións máis de tipo cien..
tífico que relixioso, pois insiste en
que todo se reduce a un problema
de observación astronómica que
os arquitectos medievais domina..
ban á perfeción. "E a lgrexa -dísempre foi moi cuca para incidir
con iso no control sicolóxico da
sua grei. E que ben o soubo a.pro..
veitar a cabrona". Os viaxeiros
dan-lle afirmativamente á cabeza
mentres agardan ·que o mar de
xente vaia collendo cara a Bur..
gos. A espera alegran-na coas histórias que, no bar da hospedaría,
contan uns peregrinos. A visión
do raio do equinócio debeu-nos
volver tan comunicativos que ás
once da noite seguen ainda con..
tand<;> milagres do Camiño. •

sen embargo, quedou despropor..
donada. O .de Ortega foi aluno do
da Calzada e con el aprendeu o
ofício de pontífice e arquitecto
palas tetras de Burgos e La Rioja,
entre milagres e xexuns.

unhas casas con negócios que pa,recen ser de temporada, e ruínas
do hospital, e igrexa nova que di..
rixe o Camiño cara ao 'monte en
busca da fonte Mojapán e a ermi.. ·
da de Valdefuentes. Os viaxeiros
acadan-nas pola estrada, e· no
porto de La Pedraja falan do gozo
que debia encher os peregrinos
medievais despois de sufrir a que ·
~e lle~ faría anguriosa subida.
Con sobra de tempo chegan a
' San Xoán de Ortega. Botaran mal
as cantas, pois a diferéncia do ho..
rário solar co oficial equivocou ..
nos en duas horas sobre as cinco
sinaladas polo sol. O equivoco ti..
vo a avantaxe de permitir.. lles a

Nun súbito comeza a encher..se a ·
igrexa de xente e soa música na
nave. Os viaxeiros callen sítio
diante do capitel da ábside es ..
querda que representa en tres
partes a cena da Anunciación e
Nacimento controladas por un
vello pensativo que no ángulo do
capitel, apoia o cóbado nun ca ..
xato en forma de tau. Ás cinco
en ponto entra o raio de sol, hu..
mildiño, pola -xaneliña esquerda
da fachada e vai dar ao pé da alta
coluna que sostén o capitel. A
xente comeza a se -inquedar e o
cura a predicar sobre os misté ..
ríos. Segue entrando ela en en ..
xurrada, empurrando asi á que xa
se topa dentro. O raio comeza a
subir pola parede até chegar ao
capitel. Lago, ali, como se fose
movido por ordenador, alumea
os pés do Anxo, e sobe máis, até
dar nas vestiduras da Virxe. Nun
momento, foca totalmente a fi ..
gura intermédia do San Xosé da
tau como se el fose o "chico de la
película", pois despois, o raio co ..
meza ~ baixar e apenas alumea a
cena do Nacimento. Din alguns
que o San Xosé é, realmente, a
pétrea fotografía do escultor, Xo-'

visita da igrexa de vagár e sen
apenas xente. A entrada dos peregrinos polo Camiño é a máis inte..
resante e íntima, pois cadra ela
pola parte das ábsides altísimas
ateigadas de perfeitísimos canzo ..
rros con numerosa caras. No-inte·..
rior, o retablo das ánimas é tan re..
al que lles causa pruído. Outros,
con histónas de santos, ·suavizan a
emoción. A sepultura do balda..
quino, gótica, non os entusiasma,
e non se debe iso á obra en si, se..
nón á teima que teñen nesta zona
dos santos constructores en dupli..
car os seus sartegos. 9s máis antigos e orixin~ son os románicos,
que en Ortega situaron, como en
San Domingos, na cripta. A tapa,
.
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BoROBó

Onde Unamuno soltou o chorro de humor
Antes de que Alexandre Rodríguez Guerra publique a magna
tese sobre Miguel de Unamuno,
Galicia e os ga"legos, que hai pouco presentou na Facultade de
Filoloxía, da Universidade de
Salamanca, atrévome a facerlle
algunhas miudas aportacións a
ela, que quizabes a enriquecerán ... miudamente.

M

ese xulgada e premiada con
obresainte cum laude, por
n tribunal no que figuraba
Xesús Alonso Montero, contén
enteira a correspondencia que os
galegos do seu tempo mantiveron
con Unamuno. Recolle as cartas,
tarxetas e telegramas que douscentos sesenta e dous distintos
paisáns nosos lle escribiron a Don
Miguel. "Os escritos epistolares
deles alcanzan a cifra de 778, o
que case supón unha media de
tres por cada remitente galego".
Se é cerro que Unamuno es<;:ribeu unhas sesenta mil cartas na
súa vida, o que supoñeria unha
marca mundial na literatura epistolar, parece que súa comunicación postal cos galegos enchería·
unha mínima parte de seu acervo
misivo, anque contestase ·a todos
os seus comunicantes.
Ainda si é inxente o volume da
tese -que me facilitou Alonso
Montero- no que se encadernan

istas 78 cartas, postais, etc., enviadas polos naturais de Galicia
(Dato, Menéndez Pidal, Madariaga incluídos) ao inmortal Rector de Salamanca; anotadas e
precedidas dunhas minibiografías
de cada correspondente. Traballo de Alexandre Rodríguez que
ven a ser secundario, respecto ao
que fixo no primeiro volume, ao
investigar exhaustivamente toda
a obra unamunesca, apañando
cantas referencias se fan nela á
historia e literatura galaicas, aos
asuntos e cuestións da Galicia, a
nosos políticos e escritores.

C

omeza a enorme tese polas viaxes de D. Miguel
polo noso país, que seu
autor documenta non soio na
escrita unamunesca, senón tamén nas noticias na prensa e
noutras informacións sobre iles,
aparecidas en diversos libros.
Fontes documentais que utiliza
asimesmo nas seguintes seccións
da tese a mantehta de Galicia e
os ga"legos vistos por Unamuno e

Os ga"legos e Unamuno.
A 5ª sección está composta pola
bibliografía, o Corpus unamuniano, e as publicacións periódi- ·
cas consultadas. Entre istas figuran moitos periódicos santiagueses desaparecidos; mais, inexplicablemente, non se canta, entre

i-les, La Noche, anque si un semanario clise -nome, que ven ser
o efímero suplemento literario
do xornal;- sen dúbida, o de
maior densidade en canto ás artes e letras de Galicia. No que
sinaturas ben coñecidas trataroncon frecuencia do viaxeiro Por
tierr_as de Portugal y España.
pouco tiven a sorte de que
odríguez Guerra fixara a súa
nción hemerográfica nos
repetidos artigos que escribín
adrede da .relación de don Miguel con certos conspicuos paisáns; coma foron Valle-Inclán,
Augusto G. Besada, Camilo Bargiela, Otero Acevedo, Perfecto
Feijó, García Martí, aparecidos
en diversos xomais, e reproducidos nos Papeles semanales de Borobó que hai nove anos publiquei
en El Ideal Gallego. E logo algún
máis, aquí dA Nasa Terra; acerca da vinculación de Unamuno
con Bargiela, concretamente. ·
Se os lera, Alexandre Rodríguez
toparía :-entre algúns outros datos que non cita- a resposta a
súa pregunta sobre o libro de
Camilo Bargiela que iste pensa,
ba titular Fantasmagorías, e para
o cal escribeu o prólogo don
Migüel. Pero o libro non se publicou, e o prólogo ficou in4dito, in,
forma Alexandre na iruéente te-

se, e logo interroga; ¡onde e~ta

rán un e outro?
Pois ben, en poder da amabilísima viuva de D. Valentín Paz
Andrade; quen me facilitou a
fotocopia dos manuscritos, pra
integrar na miña anunciada e
nunca publicada biografía do
cónsul tudense. Xa indiquei
reiteradamente que dun Valen,
tín conseguira ises orixinais das
mans dun curmán de Bargiela;
que era oficial de Prisións no
cárcere vigués, cando alí estivo
preso unha tempada o inxel
abogado e polígrafo.

º

prólogo de Unamuno,
efectivamente, tal como
sinalaba ao impar biblia,
tecario do Ateneo, Bernardo G.
de Candamo, abre a billa e solta
o chorro do que sobre o humo,
rismo tiña que decir. Xa ponde,
reí istas elucubracións de D. Miguel arredor clise fenómeno, o
que confirma a capacidade humorística do xenial novelista de
Amor y Pedagogía. Contradicindo nisto ao que sostería en O se,
gredo do humor, ao mozo que lle
escribe xa o 4,m, 19}5, a carta
máis angustiosa e agoreira de to. do o epistolario galego: Celestino Femández da Vega, predecindo medio século antes o escenario da súa propia morte. •

FRANCISCO

O ciclo agrario, co seu tempo de
semente, de maduración e de recolección, é como un espello da
propia vida, con días de sol e de
chuvia, de fríó e calor, de pragas,
de preocupacións, de coidados e
prevencións e, finalmente, se todo
se fixo como era debido e o tempo axudou, de recollida dq &nito.

E os romanos, a medida que ían
ampliando as fronteiras do seu
imperio, tamén ían asegurando
a benevolencia dos seus deuses,
erguéndolle templos ou telebrándolle festas para honralos
alí por onde ían.
Así foi en Castromao, onde as lexións do imperio, ademais de facer un tratado de hospitalidade

VIDAL

para que a boa Ceres non se esquecese da semente que xerminaba na terra, e logo, no que no
calendario actual ven sendo o
día dous de agosto, os romanos,
e os paisanos de Castromao, ce,
lebraban unha grande festa de
gratitude, porque ao final do ciclo, nos campos xa domaban as
espigas e o pan estaba asegurado
para un novo ano.

maioría dos procesos de semente, cultivo e maduraión corríxeos a man esperta do labrego, pero outros, só a
benevolencia do ceo e dos deuses
que o rexen, é quen de facer florecer o·froito no tempo sinalado.
O ciclo ·agrario é como unha
historia de amor, que non acaba
no día en que o froito saia á luz,
despois de meses de aloumiños,
coidados, ciumes e envexas, senón que seguirá durante o outono e o inverno, preparando a semen te para o vindeiro ano; ·
nunha especie de sintonía entre
o home e a natureza; pero, asemade, tamén a razén de que as
crenzas relixiosas non dubidasen
nunca en poñer por diante algunha divinidade que rexese tan
delicados e primordiais asuntos.

A.

E

ra a grande -festa an'-:lal do
"Aniversario de Ceres", a celebración das vantaxes acadadas co retomo de Proserpina e
a bondade da súa nai. Era ? grande festa estival do mundo agrario, .
na que as matronas, vestidas de
branco, lle ofrecían á deusa os primeiros- froitos dos campos, antes
de comezar a sega. Era, en fin, a
festa das colleitas, contra a que
non puido ninguriha crenza posterior e sigue sendo unha das poucas celebracións nas que ningún
santo protagoniza a procesión.

cos nativos, ensináronlles as virtudes dos seus protectores, claque·les a quen era conveniente tratar
con cerra delicadeza para obter os
beneficios da colleita, nese ciclo
vital que comezaba xa no mes de
febreiro, sobre aterra fría e infecunda do inverno, coa procesión,
de Pros_erpina, a filla de Ceres,
raptada por Hades, a quen o pobo, en alianza coa desesperada
nai, reclamaba para que fose devolta á terra e así, a deusa da agricultura devolvese aos campos a
quentura da vida.

Os paisanos do castro, se:i. desbotar nunca aos seus p :opios
deuses, deixáronse con vencer
con aquelas novas divbidades,
tan caprichosas e ciiimentas,
pero, polo visto, tamén moi
agradecidas, pois se fixeroh
prosperar aos romanos ata con,
vertelos no pobo máis grande e
rico do mundo coñecido, ben
poderían axudarlles a eles a acadar a fortuna dos aliados do
deus máis poderoso.
1

As festas continuaban en abril,

Porque en Celanova, cando ago,
ra-, a primeiros de agosto, volven
saír pola noite os paisanos con
grande estrondo de música e
cánticos, coa polas e ramallos
adornados con fitas de cor, froitos e velas acesas penduradas das
ramas, igual, talmente, que aquela procesión nocturna da que nos
dá conta Estrabón, que se facía
en febreiro para chamar a·Proserpina, non teremos <liante unha
siJilple festa de verán, teremos a
transmisión directa, a través de
. máis de dous mil anos, dunha das
máis grandes celebracións esti,
vais do imperio Romano.• .

Anxo Franco
'Precísase recuperar
o espírito
da República'
Rematei A quinta de Saler, de Riveiro Coello. Estou con Morning
Star, de Xosé Miranda e Esplendor
de Portugal, de Lobo Antunes.
Que recomenda ler?
O devandito A quinta de .Saler,
porque é de xustiza ler a un autor
que condensa tanto esforzo nunha
obra que resulta mesurada e fresca
a un tempo. Riveiro merece a sona
que non lle dan os críticos.
Na sua novela Hóspedes do medo,
auna história e literatura. Como
conseguiu equilibrar ambas disciplinas no relato?
·

Custou un grande traballo e cando
a publiquei non estaba demasiado
convencido do resultado. Considero
que a literatura non precisa de moita información histórica, pero tamén cómpre que o leitor teña dados
suficientes para non andar desorien,
tado. Un, ás veces, ere que se sabe
todo, pero hai moitos sucesos que
son descoñecidos para o público.
Ferrol é o verdadeiro protagonista
do libro. Que fuco para reconstruir
unha cidade que xa non existe?
Utilizar a memória. Grácia ás
lembranzas das persoas que viviron aquela época puiden reproducir os sucesos que se contan no libro e os recantos da cidade que
hoxe xa non existen. O relato oral
foi a mif'ia arma máis valiosa. O
xomais servíronme para confirmar
e ampliar a información que aca,
da!Ja-nas conversas con xente que
viviu hai 65 anos.
A época que se narra remata co
desencanto do franquismo, que
caeu coma unha lousa sobre Ferro!. Recuperou a cidade o espírito efervescente da República?
Nen o recuperou Ferrol nen Galiza.
Vivimos na era da imaxe e precísase tempo para que haxa cárnbios estruturais dos comportamentos cívicos. Nesa muda, Ferrol non é un lugar excepcional, ainda que ten características peculiares, corno un
emprego do español na cotidianidade moito maior que noutros lugares
e unha preséncia do rural moi escasa, pero os resultados das últimas
eleicións deixaroñ claro que estamos á altura do resto do país.•
Historiador e escritor. (Ferro!, 1958). Autor

de Hóspedes do medo.
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O Trinque

FuUmontis
Non todo o cinema
consiste en persecucións
de coches, nen todos os
guións son navideños. En
Búscanse fullmontis sae á
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luz o máis descarnado
da sociedade. Un grito
desde o bairro madrileño
·de San Blas, humorístico
e-axitador. +
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• PÁXINAS COORDENADAS POR ANDRÉ LUCA •
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Son

numerosos
os festivais
de música
que se
celebran
pola nosa
xeografia
adiante.
En BRETOÑA
teñen a
Festa Celta
na que
participa
A Ouenlla,
a quen,
tamén,
poderemos
ver no
Festival de
Pordiñas,
en GUmRIZ.

Cangas

EnOLEIROS
pode remos
escoitar

• EXPOSICIÓNS

a Luar

RETRINCóS DE CuBA

á esquerda,
Mike
Oldfield,
abaixo,
eaos
irlandeses
7"e Corrs.

na Lu&re,

Fotografias de Xico Peña no
bar Asubio até finais de Xullo.

Catoira
•FESTAS
ROMARIA VIQUINGA

Bretoña

Cambados

•MÚSICA

•FESTAS

FESTA CELTA
DOLUGNASAD

DoALBARIÑO

O Venres -6 de Agosto.
Nesta 11 edición ternos, ás
catro da tarde, colóquios
a cargo de António Garcia Garcia, Manuel Aneiros Loureiro e André Pena Graña. Emílio Pérez
encetará a tarde tocando
o birimbau, comándolle a
vez, á noitiña, a Banda de
Gaitas da Pontenova,
Reviravolta, A Quenlla,
Xosé Manuel Budiño e
Driade.

Até o 1 de Agosto, con actuacións a partir das 10 da
noite na Praza de Fefiñans,
nas que tomarán parte Cristina Pato, Xacarandaina,
Danza Invisible e Loquillo.
• EXPOSICIÓNS

MAsIÁ
Expón, na galeria Borrón 4,
até o 19 de Agosto. De
Martes a Sábado de 11,30 a
14,00 e de 18,30 a 21,30 h.

Os actos xa empezaron pero odia grande é o Sábado
31. Grupos folclóricos, desembarco viquingo e, ás 21
horas, o festival con PapaQueixos, Diplomáticos do ·
acordeón e Sabela.

A Cor,uña
• EXPOSICIÓNS
ELSA MARTÍNEZ

Retrato dunha paisaxe e Galeria dos esquecidos son duas
séries de Elsa Martínez que
podemos ollar na galería
Pop Art (Outeiro 284).

obra na Biblioteca Pública

Miguel González Garcés .

Noia

GREGÓRIO FERRO

•MÚSICA

Óleos, debuxos e gravados,
procedentes da Catedral de
Santiago de Compostela e
das Reais Académias da
História e de Belas Artes de
San Fernando e douttas institucións, compoñen a mas- .
tra de Gregório Ferro
(1742-1812), na Fundación
Barrie até o 19 de Setembro.

NALUA

EsCULTURA ESPAÑOLA
CON DEBUXO

Oferece unha escolla <fa

fü;

Carte eira
IEK'_

IEfK'.

O BICO DE XUDAS. Un atraco, unha
muller asesinada, un senador corrupto.
Americana de acción e intriga. Aceitábel, sen
exixéncias.
~

LISBOA. Acción e suspense na aucoestrada de Badaxoz. Federico Luppi non salva
est filme de incongruente guión e no que prima
o aburrim nto. Carme Maura pasa toda a película
baixando as bragas, polos motivos máis diversos.
~ NOTTING

HILL. Un mozo normal
(Hugh Grant) nam6rase dunha actriz famosa (Julia Roberts). Pastel para maiores de 75 anos
(o estilo é contemporáneo ao de Sissí Emperatriz)
ou para persoas con depresión. Hugh Grant aproveita para desquitarse do mal trato que lle deu a
prensa cando o pillaron cunha prostituta. O me,llor: a simpatia que transmite o actor inglés.

Oleiros
•MÚSICA

Pardiñas. Música celta e a

MIKE ÜLDFIELD,
Mostra de Artesáns de
LUAR NA LUBRE E
InstrumentOs Musicais, xunTHECORRS
to con mostras de pintura,
escultura e fotografia. O
O británico Mike Oldfied,
Sábado 7 actuarán Shebeen
os irlandeses The Corrs e os
de Irlanda, Caldaloba, Ith,
galegas de Luar na Lubre
Os Redullos e Os Xermoactuan na Praia de Santa
los (grupo anfitrión). O
Cristi_na o Sábado 31, á
Domfugo 8, pód~~ ·eséoitar - noitiña, con entrada de
a Xosé Manuel Budiño,
balde.
xunto cos irlandeses Dervish, os galegas da Quenlla
FIANAROCA
e Mendi Alde de Euskadi.
VI

RAMóN AsTRAY

A Fundación Caixa Galicia,
na _sua Sala de Expo.5icións,
mostra esta colección
pertencente á Fundación do

Instituto de Crédito Oficial.

BÚSCANSE FULLMONTIS. Menos
edulcorada que o filme ingléS que lle serve
de motivaci.ón e máis na liña de Kem Loach. O
paro tratado con humor e realismo. Os poucos médios e a inexperiéncia do director non lle quitan
mérito a este que pode ser o mellar filme do mes.

O grupo folc actua o Sábado 7 de Agosto, ás 10
da noite, no Paseo Marítimo.

~

COIDO QUE SI. TriángUlo amri~
clásico, coa particularid8fl~ d~ qufsei ~ti~
senvolve entre homosexuais. Un
qut! ~'':;:
xeitou a outro nos tempos do inst.itutb y;olve .··~ ·
anos despois decidido a aceitar a relación, ~ro i:
atópase con que o seu anterior pretendente
ligado cun repoludo galán de tv. Ambienre" <le"~.,,
xolda, no que destaca o excelente gasto musical' ·
gay, polo menos cando se trata de bailar, , ,~"

mozo

esta .

Nela contémplanse as relacións entre deseño e escultura e a evolución desta ao
longo do século XX. Con artistas como Gargallo, Picasso, Gris, Gaudí, Miró, Dalí, Granell, Chillida, Alfaro
Palazuelo, Antonio López,
Tápies, Arroyo, Víctor Mi- .
ra, Barceló e moitos outrbs.
Até o 31 de-Agosto.
JOAQUÍN SOROLLA

A obra realizada por Sorolla
para a Hispanic Society of
America por encai:go do his. panista A.M. Huntington.
A Fundación Barrié 1 oferece
a contemplación deste Sorolla pouco coñecido, até o 12
de Setembro .
•MÚSICA
ROSAN A

Noite de folc o Venres 6 de
Agosto, ás 10, no Parque
de Luís Seoane.
• EXPOSICIÓNS
M~LÓN CON XAMÓN

Vinte artistas lucenses, pintores, escultores e ·fotógrafos, xuntáronse para darnos
a canecer os seus últimos
traballos na sala Bacabú.
MARGACOND~

Oferece unha mostr~ da
sua última obra na Biblioteca Pública. '

Estará na noite do Venres
30 de no Coliseum. A entrada custa 500 pesetas.

0 CARTELISMO
NAÜALIZA

Ferrol-

Até ·a 27 de Agosto, nasala da Fundación Caixa Galicia. Os cartazes do país,
desde as prixes até o 36.

• FOTOGRAFI~
RUTH M. ANDERSON

M..oaña

Pla'cas recollidas na Galicia
entre 1924-1926, durante a
viaxe desta americana polo
país, na Sala de Exposicións do Centro Cultural

• EXPOSICIÓNS
EN DEFENSA
DALÍNGUA

Ourense
• EXPOSICIÓNS

Guitlri:

Carteis da Mesa pala Normalización Lingüística no
Cafe-teatro do Real duran·
te todo o mes.

•MÚSICA

•TEATRO

FESTIVAL DE PARDIÑAS

MUNDO

Torrente Ballester.

Que chega á XX edición
con concertos de balde e
zona de acampada, na fin
de semana do 7 e 8 de
Agosto no Balneário de

MARGA CONDE

Iste Venres 29, ás 20,30 ,
inauguran, no Ateneo, unha mostra de retratos surrealistas de Marga Conde.

PLÁSTICA GALEGA
O transformista Mundo e o
seu espectáculo Unha noite .
Vicente Blanco, Meréedes
con Cocó estarán no CafeLence, Álvaro Negro, Santeatro do Real o Sábado 31
dra Nogueira, Paulo Orza,
. a partir da meianoite.

'

'

.. •""

., . . ...

o.

~~

<(

, O.
("') __,
o.__,
co~

z~
N

'

ANOSATERRA

ozw
o

o.

- ~~

'I?CeR

-

30
=

"

,

··························~················································
Guillermo Pedrosa e Xosé
Qtrlos Seoane mostran, na
galeria Marimón, as suas
obras até o 30 de Xullo.
•MÚSICA
CHOUTEIRA

O conxunto folc retorna
con grande éxito da sua
xeira por Portugal, para actuar, o Venres 30.
•TEATRO
ÜNHA NOITE NO
PÓRTICO DO P ARAISO

Exposición
de Peter
Greenawoy
na Casada
Parra de
SANTIAGO.

Os Martes, Mércores e Xoves os Monicreques de Kukas actuan na Praza de San
Martmo ás 23 horas. Entra·das á venda, até as 19 h., na
Oficina Municipal de T urismo e logo na PraZa de San
Martií'ío antes da actuación.

Convocatórias
CuRSO DE "MARKETING
LINGÜÍSTICO

PRÉMIOS ÜURENSE
DE BANDA DESEÑADA

· A Coardenadora de Trabo.IIadares de Narmalización Ungüfsrica organiza un curso
de marketing lingüístico de tres días, que
comeza o 24 de Setembro na Faculdade
PRÉMJO LITERÁRiO ÁNXEL. FOLE
de História de Santiago. O curso "trata·
se dun abnxunto de estratéxias e técnicas que permiten a posta en prática das · Convocado por Cai.Jql Galicia e máis
o xomal El Progreso, outorga un miaccións necesárias para aumentar a acei·
llón de pesetas a traballos referidos a
tación dunha ideia ou prática social polo
calquer aspecto da vida e obra do es·
público definido como obxectivo. No
critor Xosé Trapero Pardo. Os orixicaso concreto do marketing lingüístico, as
nais (inéditos de 100 a 200 fólios meideias ou conduras específicas cara a líncanografados a dobre espazo por unha
gua que se queiran fomentar constituen
cara) han chegar por cuadriplicado e
o produto social". A matrícula custa
baixo plica ao departamento de obra
10.000 pta. (6.000 para sócios, estudan-

Chega a IX edición dos prémios de
banda desefiada queyorganiza a Casa
da Xuventude. Será do 1 ao 9 de Outubro dentro das Xomadas de Banda
Deseñada, Festa Galega do Cómic.
Un dos prémios, o adicado ás mellares iniciativas na BD galega se decide
segundo as propostas da afeizón. O s
que queiran enviar o seu voto poden
facelo a: Casa de Xuventude. Celso
Emílio Ferreiro 27. 32004 Ourense.
Tamén por fax 988 249 930 e correio
electrónico casaxou@teleline.es.
Considerarán os votos chegados antes
do 3 de Setembro.

Poio

rores, con diferentes formatos, desde o escultórico ao
de superficie plana, realizados en cerámica, madeira
ou metal musical. No Pazo
de Bendaña.
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tes e parados), e fica abena até o 15 de
Setembro. Maior información nQ De~
partamento de Ungua do Concello de
Santiago, telf. 981 524 209 ou no Servizo de Normalización Lingüística do
Concello da Estrada 986 570 165.
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NOVAS DOAZÓNS

COLECCIÓN
CAIXA ÜALICIA

No Auditório de Galicia,
podemos ollar esta mostra,
unha escolma de máis de
sesenta obras de escultura
e pintura.

:t.-.d hrt• tto:OUth

....

fo~

ÉTNICA
DE ARTESANIA

Encóntrase instalada na
chaira da Chousa, en Combarro. Até o 30 de Agosto.

tros..-(';1 c11

rro '"Mt~ot o! ·
had il.\'-M)'• ~i~
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No Museo Granel! podemos
contemplar a colección de
Eugenio Granell composta
por un cento de obras en- .
tre os que destacan artistas
como Picasso, Laxeiro,
Urbano Lugris, Miró e
moitos outros.

RAMóN MANZANO
Na galería José Lorenzo, podemos admirar unha mostra
de pintura meticulosa e
chea de realismo máxico.
Até o 2 de Agosto de 11,30
a 14ede 17,30.a21 h.
CAMIÑODE
SANTIAGO VIRTUAL

Pontevedra
• EXPOSICIÓNS
MANUEL DIMAS

Utiliza novas técnicas como a estampación industrial e aerosois. Na galería
Anexo até o 12 de Agosto.
PALOMA CABELLO

Oferece unha escolla das
suas pinturas e collages na
galería Sargadelos.
LOLA G. SAAYEDRA

Na Sala Teucro podemos
contémplar unha escolma
dos seus últimos traballos.
ARTE DO CíSTER NA
ÜALIZA E PORTUGAL

Mostra na que se combinan imaxes de edificacións
e pezas reais pertencentes á
orde do Císter. Museu de
Pontevedra.
As HABITACIÓNS
DOHEROI
Continua no
Audit6rio de
Golizae na
igrexa de
San
Domingos
en Santiago
a exposición
da colección
Pakhett,
Dou&le

Trouble.

Na galería Sargadelos, encóntrase a mostra do escultor Juan F. de Laiglesia
que leva por título As habi-

tacións do heroi.
TUS! SANDOVAL

Case meio cento de traballos de Tusi Sandoval forman esta escolma de pintura no Teatro Principal.
RE.BOIRAS

Exibe a sua obra · na Sala
de Esposici6n de Caja Madrid.

SIMÓN PACHECO

Rehabilitación leva por título
a mosrra·de Simón Pacheco,
que se pode ollar na sala de
exposicións de Caja Madrid.
•MÚSICA
BRITISH ROCK
SINPHONY

O concerto do Venres 30
reunirá a Roger Daltrey,
solista de Who; Eric Bur·
don, líder de The Animals;
a vocalista Thelma Huston ademais dos filias de
Peter Towsend e Ringo
Star. Na praza de touros.

Ria.n xo
•MÚSICA
CHOUTEIRA

Concerto folc, o Sábado
31, onde se poderemos es·
coitar a nova formación de
Chouteira, cun novo trio de
metais co que andan a pre·
parar o seu próximo disco.

Riba.deo
• EXPOSICIONS
Os OFíCIOS

Na Casa de Cultura, mostra de fotografías sobre Ofi-

cios tradicionais galegos.

Santia.go
• EXPOSICIÓNS
ÜRANELLE
A ARQUITECTIJRA

Xogo de suxeréncias, búsqueda da relación entre o
traballo do pintor surrealista e a arquitectura. No Pazo de Bendaña.
ARTWORKS

O director de cinema Peter
Greenaway expón na Casa
da Parra, até o 28 de Agosto.
LIBROS DE ARTISTA

De máis de un cento de au-

Unha nova forma de via·
xar polo Camiño e o tempo sen ter que moverse de
San Martiño Pinário. Até
o 31 de decembro.
DOUBLE TROUBLE
COLECCIÓN PATCHEIT

O humor e o dobre sentido
son a clave desta colección. Case 300 obras de artistas internacionais na
que está presente a arte baseada en ideas como o movimento dadá e o seu contraponto americano flu.xus.
Desde as roáis.coñecidas fi,
guras como Marcel Duchamp, Man Raye Joseph
Beuys aos artistas máis po·
lémicos da actualidade:
Chris Burden, Mike Ke~
lley, Charles Ray, Cindy
Sherman e Kiki Smith.
Unha coprodución do Mu.seu de Arte Contemporánea
de San Diego e o Auditorio
de Galicia. No Auditório
de Galicia e n aigrexa de
San Domingos de Bonaval
até o 5 de Setembro.
KUKA CEBALLOS

A libraría María Balteira
acolle unha mostra dos
seus óleos.

KUMBHA MELA:
PASOS CARA
A INMORTALIDADE

social de Caixa Galicia ou ao xomal
El Progreso (Progreso 12. 27001 Lugo),
antes do 31 de Marzo do ano 2000.
PRÉMIO BLANCO TORRES

O Concello de Cuntis xunto coa Universidade cÍe Santiago de Compostela
convoca o premio de Xornalismo de
opinión Blanco Torres dotado cun millón de pesetas. As persoas que queran
participar deben presentar os traballos
en galego publicados en meios escri·
tos, audiovisuais ou electrónicos sobre
temas de actualidade ou de interese
xeral. Non hai limite para a extensión. O prazo para presentar os traballos remata o 30 de Setembro. •

menaxe á

mus1ca de

Jimmy Hendrix.

PLÁCIOO DoMINGO E
AINOA AR.TETA

O tenor e a soprano acomP,aña n á Orquestra da
Opera Nacional de Sofia
que dirixe Eugene Kohn, o
Sábado 31 ás 9,30 da noite
na Praza do Obradoiro.

Exposición de fotografias
acompañada pola proxección continua de transparencias do israelita Shimon Lev. Kumbha Mela
(ou festa da cántara) comemora unha mítica pelexa entre os deuses e os demónios pola posesións da
Cántara do néctar, eséncia
da inmortalidade. Aré o 5
de Setembro no Museo das

Ainoa
Arteta,
na foto, e
Plácido
Domingo

cantan,

d:
da Orquestra
da Ópera
Nacional
deSoña, en
Compostela.
GCOiiipCIÍ

Peregrinaeións.
•DANZA

A composición de T chaikovski interpretada polo
Ballet de Moscova, Venres
30 de Xullo ás 9 da noite
no Auditório da Galiza.
F ANTASIA GALAICA

O Ballet Nacional de España interpreta esta peza,
xunto outras catro coreo·
grafías, o Domingo e Luns
1 e 2 de Agosto no Pazo de
Congresos .
•MÚSICA
ÓSCAR D'LEON

O Venres 30 ás 11 da noite
na Praza da Quintana, dentro do festival Músicas do
Mundo. Entrada libre.

MÚSICA POPULAR
CARIBEÑA

O Museu Granel! instalado
no Pazo de Bendaña, arte·
lla durante o mes de Agosto un ciclo de música popular cubana, con concer·
tos todos os Luns do mes
de 9 a 11 da noite. Actuan
Nova Trova (dia 2), Jazz
Cubano (día 9), Vella
Trova (dia 16), Noite de
Boleros (dia 23) e Noite
de Feeling (día 30).

LES T AMBOURS
DE BRAZZA

A banda do percusionista
máis popular do Congo,
Emile Biayenda, xunta a
18 persoas sobre o cenário, para traballar ritmos
tradicionais e orixinais
combinados cunha potente sección de rap. Por primeira vez na Galiza, dentro do Festival Músicas do
Mundo, na Praza da Quintana ás 12 da noite do Sábado 31. De balde.
TROVA CAMAGÜEÑA
O Sábado 31 á 1,30 da noite
na Praza do Toral. De balde.
NIGEL KENNEDY

Toca o violín xunto coa
sua banda o Sábado 7 ás
.11 da noite na Praza da
Quintana. A sua discografia compre'n de desde o
Concerto para violin de Elgar, até o Hendrix: concerto in suite f orm un ha ha'-

GRANDES
COMPOSITORES

'
T amén no Pazo de Bendaña,
todos os Mércores de Agosto, de 8 a 9 da noite, oferecen concettos dentro do ciclo Grandes composit.ores. O
dia 4 act:lla o cuarteto Familia Moriatov sobre pezas de
Brahms, Albioni, Strauss e
Britten. O 11 o Trio Lira
cun programa de Schubert,
Mozart, Boccerini e Lebar.

1
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• Antoloxia da Literatura Galega
do Centro de Estudos Galegas da
Universidade de San Petersburgo.
A Asociación Máximo Gorki ten á
venda os 4 tomos editados en billingüe galego-ruso . Marqués de Valadares 14-1 2 • Oficiona 5. De 5 a 8 do serán . Teléfono 986 224 457.
• A ANÁ-ANOC vem de publicar a
sua nova web, aínda provisória, cóm
informac;om sobre a assembleia, novas, campanhas, correio electrónico
(ana-anos@hotmail.com), e demais.
O
seu
endereºo
é
www .terravista.pt/Meco/3865.
• Esquerda Nacionalista-Mocidade
sacou o número seis da sua publicación Manesquerda. Contidos : Participación política e Galiza Nova; Mesa
redonda coas/os anteriores portavoces nacionais e entrevista ao actual
portavoz ; Globalización, democrácia
e mocidade; Suárez Picallo : o deputado da emigración; artigo sobre Salvador Allende .. . Interesadas e interesados envíen 200 pta. en selos ao
apartado de correos 384 . 15780
Compostela.

Xelmírezou
a glória de
Compostela
segue a ser
representada
na igrexa
da Compañia
de Santiago.

O dia 18, o violinista Mijail
Moriatov interpreta E. lsaye
e Paganini. Finalmente o 25,
actua o duo Breton con músicas de Bach, Soloviov,
Mozart e Lebar.

BOLSEIROS
DE CAIXA ÜALICIA

Mostran as suas obras na
sala da Fundación (Pol icarpo Sanz 22), até o 29 de
Agosto.

•TEATRO

VÍCTOR REIS
XELMÍREZOU
AÜLÓRIA
DE COMPOSIELA

Baixo a dirección de R.
Vidal Bolaño e cun extenso reparto, o Centro Dramático Galego representa a
obra de Daniel Cortezón,
na igrexa da Compañia.
Recuperación dun interesan te texto para o tempo
do Ano Santo. De Martes
a Sábado, ás once da noite,
até o 3 de Setembro.

A Rede

Na Casa Arines (Praza Almeida) encóntrase a mostra <leste pintor portugués
baixo o título Románico,
Gótico e Manuelino nos Ca-

minhos de Santiago.
• FOTOGRAFIA

A MEMÓRIA REVELADA
A Casa das Artes mostra o
Arquivo Pacheco, fotografias centradas nos persoeiros e lugares vigueses deste
século. Até o 29 de Agosto.
R uTH

fotografias realizadas durante a sua vixe pola Galiza.
Sala de Esposicións do Cen-

tro Cultural Cai.xavigo.
•MÚSICA

ALÉN

FEDERACIÓN ECOLOXJSTA

http://web.jet.es/feg/index.httn

A

organización da que forman parte as
mái sobranceiras organizacións ecQlo~
xistas galegas dá coma das suas campa-

flas, dos ~'eus documentos, informa sobre

a actualidade, a sua axenda e a Plataforma Lt,Jso-Galaica. Tamén oferece ligaz9ns con ourras páxinas. +

O grupo folc actua o Xoves
29 de Xullo, ás 11 da noite,
no pub A Vela (Praia dos
Olmos).
R OSAN A
Sábado 31 ás 11 da n o ite
e n Castrelos. Entrad a a
500 pta sen .asento.

ROCK AT LÁNTICO

A Coso dos
Artes de
VIGO acolle
o arquivo
fotográfico
de Pacheco.
Á direita,
unha fábric~
de sifóns
pertencente
a esta
colecci6n.

Vigo
• EXPOSICIÓNS

Novas CAM1Ños

• Profesor de formación vial e diplomado en maxistérlo, 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 ¡azz da colección
Time-Life, sen estrear. 950 pta. un idade. 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 988
213 7 42 horário de traballo . 988 212
252 horário de comidas e noites. 619
171 371 horário de traballo se non
nos encontras podes deixar recado
no atendedor automático.
•Véndese atlas lingüístico galego:
vol ume 12 (dous tomos), volume 2g
{un tomo) 30 .000 pesetas. Interesa-

• Galiza Nova de Ferrolterra, pon á
venda camisolas en branco e negro coa lenda "Simboloxia Fascista fora da Galiza" e deseño de Leandro Lamas . Remiten-se contra
rembolso de 1.500 pesetas, gastos
de
envio
inclu idos . (Tallas
MUXUXXL). Escreber a Galiza Nova,
Galiana, 71 . Ent. Eqda. 15402 Ferro!.

• Grupo lnde~ndista basco pide
exuda económica. Quérennos pechar a. sede e ternos que pagar, no
prazo de 3 meses, unha sanción de
750 .000 pesetas . Por iso pedimos
axuda, mandada os donativos a través de xiro postal. Graciñas. BarakaT aldea . C/Ekonom ia 17-4 iz . C .P.
48902 Barakaldo (Bizkaia)

• O Colectivo Heliofilas ten á venda
manteiga de Karité recén chegado
do Senegal. Se queredes recebar 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.

• Véndese gaita galega, 45.000
pta. Interesados chamade ao teléfono 981 213 803.

• Gostariame coñecer amigas e
amigos comprometidos no amor a Galiza e a sua liberdade. Manu, 33 anos.
Apartado 135, 36.860. Ponteareas.

• Alugo piso na Guarda, equipado e
amoblado . Tres cuartos, ben de prezo
ademais de céntrico. Razón nos telfs.
986 611 560 ou 619 916 594.

• Alúgase apartamento en Camota a
carón da praia, completamente equipado. Telf. 981 761 144 a calquer hora.

• Permuto praza de Galega (Ensino Médio), na província da Coruña
por outra na província de Pontevedra. Interesados chamar ao teléfono
986 204 774. Gratificarase.

• A Assembleia da Mocidade Independentista editou o Nº 4 da sua· revista
nacional Terra Livre, com artigos sobre a Reorganiza<i<>m da organiza<i<>m
juvenil catalana Maulets. Encomendas
ao apartado 2.103 de Compostela.
• Cursos de verán de idioma ruso.
Nos meses de Agosto e Setembro ,
impartiremos istes cursos a todos os
niveis, no noso local de Marqués de
Valadares 14-1 2 , ofic. 5. Tamén ternos cursos de veran nas Universidades de Moscova, San Petersburgo, e
en famílias . Máis información no teléfono 986 224 457 de 5 a 8 do serán.
• 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.C .D. lavadores . Información: Tlf. 986 379 618.
• Alúgase entrechán na zona Medusa. Lugo. Tel. 982 204 076.
• O grupo de expressom poética e
audiovisual Além do Cócito informa
que: 1) Para conseguir o nº 3 do nosso vozeiro só hai que enviar un seto
da quantidade suficiente para que o

• Queres ajudar-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 Ab"use, poemas de Emma
P. Lombardia, resenhas literárias... colabora com a publicaqao mais subversiva do panorama fanzineroso!!!
• Grupo Independentista do povo
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 cartas, número cíe talla e ·o vaso enderezo e en 1Odías recibirédelas .
Baraka-Taldea. C/Ekonomia nQ 17-4 iz.
CP 48902 Baracaldo (Vizcáya)
• Material sobre Zapatismo e Madres da Praza de Malo. Libros·, música, camisetas ... Solicita catálogo a Augasquentes. Centro Cultural Zapatista.
Apdo . 4.046 A Coruña.· Envía un selo
de 35 pta. e recibiralo no teu enderezo.
• Alúgase casa, temporada verán,
no porto do Freixo, Serra de Outes.
Telf. 981 765 089, calquer hora.

M. ANDERSON

Galicia 1924-1926 é o tema
da mostta composta por 63

G ALEGA

• Xoven de 34 anos desexa coñecer xente con inquedanzas nacionalistas e que estexa sensibilizada con temas como o da língua, para
intercambiar opinións e facer amistade. Xoán 981 577 008 Rua de Teo, 3g
Compostela.

enviemos a: Café Trincheira. lrmandinhos 15 baixo. 36201 Vigo-Galiza. 2)
O manifesto Mal-Dito está esgotado,
mas sairá publicado integraniente nó
nQ 5 da revista Terra Lívre da AMI. 3)
O grupo Além do Cócito apoia a convocatória unitária do independentismo
galego o 25 de Julho em Compostela.

dos contactar con Xosé Manuel Alvarez. Apdo . 1227 Ourense.

O Venres 30, ás 11 da noite
na Praza do Rei, con entrada

de balde, actuan os Zen do
Kabut.o JR de Vigo e
T riceraptos da Coruña.

Porro,

V íCTOR MANUEL
O Verues 30 ás 11 da n oite no aud itório de Castrelos. 700 pta. con asento.

rre (Castellón) ou Embrace me Ocean (Santiago),
até completar a lista duns
vinte grupos, maiormerite
galegos, "A desbandada rural das bandas máis destrois
do panorama musical nasional e intemasional".

DEVANGOGH

E grupo invitado, tocan o
Sábado 7 de A gosto ás 11
da noite en Castrelos. Entrada de balde.

Joao

Afonso, o Xoves 29
ás 23 horas , na Praza do
Reí. Entrada libre.
•TEATRO

PARA CRIANZAS

FRE1xo RocK
Fest ival Punk-Rock-Ska,
que se celebra do 13 ao 15
de A gosto no Freixo (Valadares ). Por ali pasarán.grupos como Tiro na Testa
(Lalin ), El Ultimo ke Zie-
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Do Luns 2 ao Venres 6, con
actuacións ás 7,30 do serán
na Praza de Compostela. Entrada libre. Actuarán por esta orde: Pin y Pon (Madrid)
con El Chow ... ; Títeres Cachirulo (Sant iago) con A
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Dez xornais do Estado xa desaparecidos.

SOLUCIONS
AO CALDO DE LETRAS

Melga.'{o
. •FESTAS

DA CULTURA

LIBROS
SOBRE O CAMIÑO

te epígrafe acóllese a exposición bibliográfica que podemos contemplar na Casa das
Artes, organizada pola Asociación de Amigos dos Pazos e a Federación Española
de Asociación s de A migos
do Camiño de Santiago.

Z E

A Y E T A S W P U E B L O

Ameazas e promesas da arte electrónica. N a Casa das
Artes até o 15 de A gosto.

Mil anos de historia. . . mil libros para coñecela. Baixo es-
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guerra das galic'sias; Tanxarina (Redondela) con Contaloucos o Mércores e con Titi.r idrcus o Xoves, e Marimba

Marionetas (Madrid) con
Juan sin miedo.

Do 13 ao 15 de Agosto, na
ribeira do Miño, XVII Festa
da Cultura. Exposicións so-.
· bre o Património histórico,
Camiños de Santiago, artesania e Feira do Vinho Alvarinho. Na no ite do 14,
Ceia Medieval no castelo
coa "interpreta~o do episódio da lnes Negra, pelo T eatro do N oroeste que recriará
a luta entre a heroína Portuguesa e a Arrenegada". Na
noite do Domingo 15, actua
o popular grupo pop de Rui
Reisinho, os GNR. +
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Coas gañáncias do tabaco cubano criou unha granxa-escola en Ribadeo

A história·do indiano Pedro Múrias
-0- ALEXANDRE XIRÁLDEZ

Hoxe a Cuba foxen os turistas para torrarse ao sol. Antes deles foron revolucionários enchoupados de soños
redentores e, antes ainda,
cruzaron o Atlántico os fuxidos da fame na busca da fartu ra americana. Pedro Múrias e Rodríguez estaba entre estes "indianos" que cambiaron penúria por traballo.

Tamé n dicían (mesmo es t á
escr it o no famoso Pac t o de
Ajuria Enea) que est aban dispostos ao d iálogo cos grupos
de apoio á vio lencia, se cesaba a actividade, pero hai máis
de un ano que ET A non mata n in secuestra e para setembro c um prirase u n ano do
anuncio dunh a tregua indefinida, e os partidos centralistas seguen n egán dose a senta rse n un mesmo foro con
Herri Batasun a.

Nado no 1840, Pedro Múrias
deixou de mozo o seu Ribadeo
natal para adicarse ao tabaco
na Habana. Consonte afirma
Daniel Hortas nun libro sobre el,
Múrias aprendeu o ofício e fíxose "torcedor'', como lle chaman
ali aos que Uan os cigarros.
Naquel entón .a indústria cubana
de tabacd' estaba en pleno auxe;
Europa é Estados Unidos demandaban máis e máis cigarros
da "pé.rola do Caribe". Múrias
aproveitou o momento e despois
duns dez anos pasou de empregado a empresário. A comezos
dos 70 fíxose coas suas primei-.
ras fábricas, entre as que sobranceou "La Meridiana", un dos
edifícios máis destacados daquela Habana colonial.

D

icían que o terrorismo
non tiña sentido, porque, no marco político .
democrático, se pode defender
calquer plantexamento político, por radical ou extravagante que apareza a algúns, pero o
caso é que, en plena tregua do
terrorismo, os plantexamentos
dos nacionalistas vascos cara a
autodeterminación despertan
todo tipo de ·anatemas dos integristas "constitucionais" ,
empeñados en demostrar que a
súa Constitución ten límites
infranqueábeis.

O pavillón central do recinto garda certo aire tropical.

xoso do maior adiantamento da
gráns e silos. Logo estaba o
pavillón central onde residían
sua páfria"; de feíto, especificou
os internos, o ximnásio, unha
que habiar:i de ter primacía de
escola de primária e outra esentrada na granxa os mozos da
pecial para os residéntes. As
sua parróquia, logo os de Lugo
instalacións mesmo incluían uh . ·e, despois destes, os das ouobservatório meteorolóxico.
tras partes de Galiza.

Foi un "indiano" con todas as
da lei. Marchou e non olvidou.
Mandou facer na terra que o
pariu para que non houbese
que fuxir de volta e para que
se lle recoñecese o triunfo fóra. E como os filántropos ricos,
gustaba de que se recordase
quen era o benefactor: Pedro
Múrias e Rod ríguez . Foi as i
que xunto cos cartos mandou
orde de que os alumnos e os
profesores da sua granxa acodesen aos seus cabodanos e
de que na igrexa que pagou na
Devesa se situase a sua imaxe
no retablo. A Fundación cum pria con cartos e facia cumprir
aos que axudaba.

Múrias comprendeu que na Cuba da época o tabaco era ouro,
pero un ouro que había que se- · A escola da Devesa toi a insíg• .1.11ndiano" de lei
nía das 57 que había na Mariña .
mentar, fransportar dende as
Non só levou a sua aldea no coe do' arredor das outras 300 que
prantacións e, por último, ''torrazón, senón que lla fixo levar ao
mandaron facer os "i,ndianos"_no
cer''. Partindo do final, o noso
resto de Galiza. Na actualidade
carón do peito a moitos outros: A
home abrangueu toda a proDevesa, como se chamaba a
ducción. Conseguiu cultivos de . moitas .c;lestas escolas_apodrecen éomestas-polos fentos e as
sua.parroquia natal, era o nome
seu , unha liña de transporte
dos mellores cigarros de fabricasilvas, p~rdidas no· olvido. Murmarítimo ata A Habana e mescharon ·ao finaren os cartos en- . ción Múdas. Esta marca chegou
mo adquiriu participacións nos
viados polos emigrados e coa
a custar 2, 1 pesetas, amáis c:ara
ferrocarris cubanos. Con razón
construcción de novas escalas
da época. A sona da Devesa
as vitolas dos seus cigarros
polo réxime franquista.
chegou a ser tal que a denomimarcaban "de Múrias".
nación empregouse ata a RevoDurante a guerra da indepen 1u ció n por outros fabricantes
Foi un triunfador, dos que se· As granxas, escalas e mansións
déncia cubana defendeu a poerixidas polos galegas de Cuba
despois da morte de Múrias.
sición española e a sua condi chaman feítos a si mesmos, ata
tiveron ·o seldl toque
a sua imaxe elegante apareceu
ción de latifundista.
de grácia coincidinFoi no caserío de
en tarxetas postais. Sen embardo coa Revolución
Puerto Dimas , congo, padecía o mal -da emigraCubana do 1959. O
vertido nun verda ción forzada: a saud.ade da sua
deiro forte, onde interra. Mal que ben, ricos .ou po: ·Estado-Español non
quixo finanzar estes
ventou un canón de
bres, os emigrados· axuaaron
centros de ensino
madeira para suplir
no que puideron ao seu país.
que anteriormente
Pero foron aqueles que amasaa carencia española
cubrían os cartos
de armas. O canón
ron cartas os que deixaron tras
de emigrantes code si obra suficiente como para
non aturaba máis
mo Múrias. A granque uns poucos disseren homenaxeados.
xa da Devesa parou
paros, pero a sua
no 60 ao remataren
A granxa escola
invención amasa o
as remesas da Funinxenio deste maridación Pedro ·MúÉ o caso de Múrias, que legou
ñán.
rias e non se puido
no seu testamento tres millóns
reabrir ata o 93,
de pesetas de entón para ·consA biografia de Múcando a Xunta decitruir a Granxa Escola Agrícola de
rias serve para ilusd i u convertela en
Santa Eulália da Devesa, en Ritrar un período da
Centro de Formabadeo. A escala comezouse a
história .de Cuba e
ción Profesional
edificar no 1922, dezaseis anos
da de Galiza. Como
Agrária.
despois da marte do seu mentor,
moitos outros galea imaxe doutra belga que era
gas emigrados tra:Múrias non esquedas máis avanzadas de Europa.
ballou arreo, pero el
ceu que o seu befoi dos poucos que
nestar se cimentaA integración e a incorporación
fixo fortuna. Veuse
ba sobre a mágoa
de novas técnicas agrícolas
envolto nos conflitos
contribuiron a modernizar a Madunha partida e
da illa e non esquequería evitar que a
ri ña luguesa dos anos vinte.
ceu Galiza, especialxente do seu lugar
Así, no aspecto agrícola o commente .a sua benseguise o seu capl e ~o contaba con fábrica de
querida Mariña luqueixos e de manteigas, maquimiño. Como recolle
guesa, onde permanária, cortellos para gado vaDaniel Hartas, Múnece a sua obra e o
O b usto de Pedro Múrias preside a pra za ce ntral da granxa que
CÚQ¡; e po rcino, almac~ns de
rias estaba "desemandou construir.
seu nome. +

E agora mesmo, despois de que
Euskal Herritarrok se sumou a
unha desas declaracións contra a violencia nas Xuntas Xerais de Alava, ainda sae o ministro port avoz do Gobemo
central a dicir que iso non é
suficiente, que fai falta unha
declaración máis solemne e
definitiva (como cando pedían
a ET A, unha vez declarada a
tregua, que demostrasen que
non ían matar).
Así andan os centralistas a
bloquear o proceso de paz en
Euskadi, sen mover ficha
(por empregar a expresión. favorita de Aznar) e escandalizándose cando a moven os
demais. Incapaces de artellar
unha convivéncia estatal que
contemple os dereitos da diferentes nación , contemplan
calquer alternatica como o
"coco" da ruptura da sagrada
unidade da súa patria pr potente e botan man de toda
a súa demagoxia para enfrontar aos pobos. Son eles, como
ben dicía Castelao, os verdadeiros separatista . +

V OLVER AO REGO

A

Con selleira de Família
reaccion ou a larmad a
ante os últimos dados
demográficos de Galiza e con vidou de novo ás galegas a teren fil los "porque .son un inv estime n to de futuro". Tamén Fraga fixo no 25 de Xu llo outro chamamento a "aumentar a natalidade". Os responsábeis da Xunta non poden comprender como esta
Galiza paradisíaca, na que
eles goveman, vai cada dia a
menos . E iso que ocultan o
dado de que entre a xente de
18 a 25 está a medrar de novo
a emigración. En realidade,
unha verdadeira política industrial faria máis polo crecimento da povoación que mil
discursos para a galeria. + ·

