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aliza ocupa o segundo lugar
pola cola, só por riba de Extremad u ra, nos dados de leitura
proporcionados pola Sociedad
General de Autores e .Editores,.
De leitura en galega non existen estudos. O mesmo acontece cos libros publicados. A
Consellaria de Cultura só nos
proporcion~ unha .cifra: no ano
1998 publicáronse 1231 libros
en galega (cifra na que se incluen as reedicións e os libros
institucionais). Tiran o dado da
Panorámica de Publicación de
Libros do Ministério de Educación, e ao respeíto nengun dos
responsábeis políticos da área
quixo facer comentários. A auséncia de estudos a respeito
da leitura e a situación do libro

G

evidéncia o abandono dun sector estratéxico no mundo cultural e do que se laia:n os diver,sos sectores implicados. A
unánime urxéncia coa que se
reclama a criación dunha Mesa
do Libro que palie esta situación súmase a encendida queixa de que o libró· galego non
ocupe nen un minuto da Televisión de Galicia, entidade criada
CQ fin de dinamizar e promover
a nosa cultura.
O presidente do Consello da
Cultura, Carlos Casares acolle
favorábelmente a proposta de
criación da Mesa do Libro que
englobe a todos os sectores implicados. Ben é certo que des- ·
de vários pontos se está a mi..
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tura galega -"nunca se leu tanrar o organismo que el preside
to, nen nunca se publicou tanto",
como o máis acaido para a
defende- Carlos Casares non
constitución dunha plataforma
deixa de botar en falta unha
criada co fin de propor alt~rnati
maior promoción do libro e dos
vas para o libro galega. "E unha
escritores. "A un escritor hai que
magnífica idea. No Consello esconvertilo en personaxe porque
tamos preparando un estudo
o libro literário ríxese p<1r norsobre o libro e un catálogo xemas específicas, polo coñecido
ral dos libros publicados en gaque sexa o autor" sinala o presilega que ainda non existe" afirdente do Consello. E cando se
ma Casares. Para o escritor
Lois Diéguez, o Consello "debía · fala da "publicidade" dos escritodinamizarse, non se compoñer
res e os libros, todos fitan para a
de personalidades senón de
TVG. A presidenta da Asosectores activos no mundo culciación Galega de Editores, Fatural; non elaborar só informes
bi ola Sotelo Blanco reclama
senón que é o momento de famesmo "un minuto" de atención.
cer análise e estudar as posibi"A promoción e publicidade son
fundamentais para conseguir leilidades de cámbio".
tores e niso o ente público te_n a
Pasa á páxina seguinte
Optimista coa situación da literat .......
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Ven da páxina anterior

obriga de atender á ·nosa cultu.ra. Tamén os meios de comunicación privado que cobran subsídios pola promoción da língua
galega.", explica unha proposta
que xa lle presentaron ao presidente da Xunta, Manuel Fraga,
pero da que ainda non teñen
res posta.

Un apoio como o da moda
O escritor e director da editorial
Espiral Maior, Miguel Anxo Fe·rnán Vello aponta que as televisións vasca, catalana, andaluza
ou madrileña teñen programas ·
adicados ao libro. O director de
Edicións Xerais, Manuel Bragado
anota que a publicación en alemán da novela de Manuel Rivas,
O lapis do carpinteiro foi obxecto
Dores Vilavedra, Manuel Bragado, Carlos Casares e Fabiola Sotelo.
dun debate na televisión pública
contidos á nosa realidade. Seao cliente e formar aos profi· de máis de unha hora, cando a
ceso aos libros e criar novos
sionais" conclue Corral.
ria preciso establecer medidas
saida da novela na Galiza pasou
leitores" aponta tamén Fabiola
de control neste
desapercibida para a TVG.
Sotelo mentras o
Tamén Manuel Bragado, coincicampo".
escritor Suso de
"Como dicia Rosalia, os escritode na necesidade dos editores
Toro denúncia
1
de "elaborar un novo programa
res galegos seguen a ser esque na Gal1 a
Esa invasión tamén a aprécia
para o libro vencellado á pretranxeiros na pátria. A produnon se éstá a
séncia nas bibliotecas e na deción artística é de grande altura
cumprir o míninas bibliotecas.
pero a nivel de leitura e editorial
fensa das librarias que é onde
Amáis da necemo estabelecido
está o futuro do libro galego".
estase a ver o empobrecemensidade de propoi a Unesco de
mover un siste,
to provocado polo desinterés
número de libros
ma que respondas institucións. O libro galego
"O mercado sofre a invasión do
por habitante.
ten solución se se aplica unha
libro español que é o publicitada ás necesidado cunha mensaxe amplísima.
política positiva, de valoración e
des do país, dePublicase
O libro entra pota vista e os noafirmación da sua preséncia con ú n ci a que a
demasiado?
sos están ocultos cando, como
produción editomo se fai con outros sectores
rial galega non
indústria cultural, somos un
como o conserveiro ou a moda"
Manuel Bragado
defende o editor de Espiral sector de importáncia estratéxidefende que a
está a chegar ás
Q
bibliotecas públi1
ca e grande dimensión" explica
Maior. Fixo Fernán Vello a proXunta tiña que
Fernán Vello. A profesora Do- . cas ou, en todo
ba de computar os libros galeapoiar "deterres Vilavedra pon a atención en
caso, chega con
miandas o·bras
gas que se mostraban nas vitriespecial no libro de texto que
nas das librarias da Coruña. O
imprescindíbels
grande retraso,
está a "ser competéncia para
recento non alcanda nen ao 2%
"cando novelas .
que non teñen
M.A. FERNAN-VELLO viabilidade coen español esas empresas editoriais do país
dos libros postos á vista da xenque tiñan nese campo grande
tán á volta de
te. Por iso tamén entande a nemercial. Cómpre
parte dos seus ingresos e apresairen publicacesidade de xuntarse libreiros,
realizar unha acsentan textos que son só tradudas". "Precisaeditores e escritores na defensa
ción positiva de
cións dos publicados para fóra,
mos boas redes de bibliotecas
xéneros minorizados no mercado libro galego.
sen se preocupar de adaptar os
para que .os rapaces teñan acdo como a poesía, o ensaio e o
Da mesma idea é o novo presidente da Federación de Libreiros, Xaime Carlos Corral Prieto
que empraza a editores e autores a "achegarse máis ás librarias e romper a inércia que nos
"Se a normalización falla non
o proceso de normalización
afastan". Preocúpalle especialda leitura e o prestíxio para o
se crian leitores en galego e,
lingüística é vacilante, deslibro e a literatura e na consomente a competéncia das
pois dun impulso inicial, estasegundo os índices de leitura, o
lidación do sector dentro das
grandes superfícies comerciais
indústrias culturais en base a
galego está recuando" afirma
se a cair no desánimo, e a lei
e as novas redes de librarias
Fernán Vello. Hai uns meses,
estase a incumprir sistematiunha solidariedade entre emde capital transnacional. Fronte
camente. A segunda razón é
presas que reforzase o munCarlos Casares alertaba, nunha
a elas propoñen "potenciar a
conferéncia pronunciada en Vique os baixos índices de leitudo editorial.
formación e a información dos
go, da posibilidade de ter bos
ra non están a ser consideralibreiros e poñerse en contacto
Da idea de que a situación
escritores nun país sen falandos unha prioridade política e
con autores e editores co fin de
da língua é definitiva para o
tes. A ninguén se lle escapa o
social cando son indicadores
criar máis leitores". A Federavencello que existe entre os
de calidade de vida. O non
futuro do libro galega son os
ción de Libreiros ten tamén a
existir un estudo sobre leitura
escritores consultados, Lois
dous procesos, o futuro do libro
iniciativa de criar a Mesa do LiDiéguez, Suso de Toro, Caren Galiza xa demonstra que
e a normalización da língua.
bro e en breve elaborará unha
non é prioridade política" enlos Mella e Fernán Vello e asi
enquisa de control de calidade
gade Manuel Bragado. O futuconsta tamén no manifesto
"Cal é o panorama?, que non
dos establecementos e un Mase está a dar un aumento dos
ro do libro está, ao seu ver,
que publicamos da Asopa de Librarias. "A situación do
na normalización lingüística,
ciación de Escritores en Línleitores e iso acontece por
sector non é alentadora, comen gañar unha batalla a pral
duas razóns, primeiro porque
gua Galega.+
pre renovar, prestar atención

O mercado

sofre a invasión
do libro español
que e o
publicitado
cunha mensaxe
amplísima.
l"bro entrapo 1a
vista e os nasos
están ocultos"

Oreto do libro está na normalización da língua .

teatro e ten que haber unha política decidida de apoio á tradución e á produción científico-técnica". Se as empresas privadas
galegas publican arredor de 800
novos títulos ao ano, en Cataluña o número ascende a 7.000.
A estudosa e crítica da literatura, Dores Vilavedra defende
que o prestíxio da nasa escrita
reclama un "exercício de penei-:
ra, vencellar o libro galega á
calidade e a publicación de libros· por parte de institucións
están a perturbar o panorama".
Diante da información publicada a semana pasada por A Nasa Terra na que se constataba
que no ano 2000 só se levan
publicado cinco novelas, Dores
Vilavedra afirma que nese xénero "os editores percibiron que
·os textos de mala calidade facian competéncia aos bos e tomaron nota da crítica. O que
nestas ,datas pasa con Múrguia, por exemplo, é disparatado. Hai libros subsidiados por
empresas que non se atopan e
estase a investir asi en edición
o que debía adicarse ao eido
da promoción".
"E quen decide que é o bo?"
pergúntase o crítico Xesus González Gómez. "A política editorial
ten que cubrir duas fontes, facer
literatura e conquistar ao público, que o que se publica ·sexa do
interese da xente. Que se ere un
fondo literário pero tamén leitores" afirma o crítico. Fóra da
maior proeución catalana, a esta
altura nos andeis das suas librarias está xa en catalán o exitoso
título As cinzas de Ánxela, competi ndo coa versión española,
dado do que bota man González
Gómez para talar das posibilidades de que o libro en língua própria poda competir ca libro español na busca de leitores. •

A fábrica de Rosalia ten que dar beneficios
Murguia defendeu a obra de Rosalia ~abedor de que
os ataques dirixidos á poeta tiñan un claro obxectivo
de anulación política do país. Ningunear a nosa
literatura continua na mesma liña de impedir a própria
existéncia, de tornar invisíbeis as nosas
manifestacións culturais sepultadas baixo grandes
campañas que promoven os intereses económicos e
políticos das indústrias de fóra. Non é globalización, é
imperialismo nas suas máis depuradas formas. Os
libros galegos desaparecen baixo o consentimento da
Xunta de Galiza que nada fai por poñelos á man dos
posíbeis leitores. Dar unha volta potas bibliotecas
abonda para comprobar cantos títulos publicados non
aparecen nos ficheiros. Potas poucas e mal dotadas
bibliotecas que ten este país. E asi non se fan leitores
para a literatura galega.

máis a sua atención á nosa literatura. A TVG teima en
non producir riengun programa que teña aos libros
· como protagonistas. ~máis que os berros sexan
repetidos e insistentes desde todos os sectores e que
a reclamación se reduza a facer cumprir a mesma
legalidade 'que está na criación da canle pública
galega: a abriga de promover a cultura. Mesmo, como
exemplo, o ''fenómeno Rivas" séguelle pasando
desapercibido e a promoción dos seus libros na Galiza
-fóra do interese que poñan as editoriais que o
publican- ven de cando o autor de O lapis do
carpinteiro entra polas vias de promoción da empresa
de comunicación que edita os seus li_bros en castelán.
A fortaleza duns meios de comunicación e unha
indústria editorial próprias non é allea ao destino da
nasa literatura.

Os suplementos culturais da prensa -subsidiados pala
Dirección Xeral de Política Lingüística- empregan o ·
galego de xeito testemuñal e, a cada vez, disminuen

Os distintos sectores están de acorde en se xuntar
para debater o futuro e as alternathzas do libro. Os
distintos sectores -editores, libr,eiros e escritores,

·principalmente- saben que se teñen que mover eles
mesmos se non queren que a inxente promoción
dos libros en español anule completamente todos os
seus esforzos. De que estamos a falar? De
normalización lingüística e cultural deste país. Da
serte da nosa língua depende o destino donoso
mundo editorial e literário. Só cando se conquira a
normalización Rosalia de Castro e toda a nosa
literatura dará benefícios. Pero para iso precísase
unha vontade política que non se albisca por
ningures. A Xunta descoñece o índice de leitura en
galega porque non o considera prioritário como .
tampouco dá arde para o mentado -até a saciedade
en todos os foros- programa de divulgación da
TVG. Os distintos implicados xuntaranse e
debaterán sobre os camiños a tomar, pero terán '
tamén que.facer presión diante dos organismos
públicos para que, cando menos, se cumpra a
legalidade. •
ANOSA '!'ERRA
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ANA PILLADO VEGA

MANIFESTO DA ASOCIACIÓN DE
ESCRITORES EN LÍNGUA GALEGA
Os homes e as mulleres de letras que conforman a
Asociación de Escritores en Língua Galega celebramos no ano 2000, na fin do século, 20 anos de existéncia da nosa entidade, o "órgano superior de representación dos escritores galegas", fundada en Santiago de Compostela, no Museo do Pobo Galego, para
contribuir á dignificación dos autores literários en
língua galega, para universalizarmos a escrita que dela emana e para defendermos o status profesio9al do
escritor. Da nosa Asociación formaron parte Alvaro
Cunqueiro, Ánxel Fole, Rafael Dieste, Celestino
Fernández de la Vega, Ricardo Carvalho Calero, Jenaro Marinhas del Valle, Antón Avilés de Taramancos, Fiz Vergara Vilariño e tantos escritores e escritoras que viven enraizados na nosa memória persoal
e literária e que nos homan, nesa dimensión entrañábel, formando parte da nasa república das letras,
este foro aberto e amplo que é a unión que representa a Asociación de Escritores en Língua Galega.
Debemos ter aqui -o tempo aínda mantén vibrante e
cálido o seu perfil de home bon e xeneroso- unha lembranza especial para Uxio Novoneyra, presidente ata
hai pouco da nasa entidade, que agora anda polas terras liberadas de.se gran cosmos que el tan ben nos soubo deixar, por adiantado, na sua poesia de marca intensa e tenra, palabra fundamental do poeta no tempo.

•

T emos conciéncia os escritores e as escritoras des ta
vella nación que é Galiza, da história e da tradición
que foi labrando activamente a nosa identidade. Máis
de 100 anos de literatura galega contemporánea situannos nun "continuum" literário de grande tensión
ética e estética que ten lúcida raíz no Rexurdimento
e que é mostra do inmenso
poder criativo do idioma, da
sua seiva ricaz, da sua moderna textualidade. Recoñecemos aquí o labor realizado
polo escritor, historiador e
· primeiro presidente da Academia Galega, Manuel Murguía, promotor real desa ren asc-enz a das letras nacionais, quen, á par de Resalía, Pondal e Curros Enríquez, fixou os alicerces do
que seria o grande edifício
múlt~ple da literatura galega
do noso tempo.

• O IDIOMA EN PERIGO. Mais tamén sabemos, e
tamén somos conscientes cliso, que o idioma, a nasa
rnáis prezada ferramenta, o noso prodixioso vefculo
de comunicación, non ten asegurada a sua vida futura. Desaparecen xeracións enteiras de galego-falantes de vello e, a pesar dunha tímida "universalización" do galego no ensino, non se incorporan novos falantes activos ao mesmo. Os dados oficiais
existentes respeito ao uso do idioma entre a xente
nova son alarmantes. Non se nota nengun avance
significativo, nos últimos anos, no que atinxe a unha normalización mínima esixíbel do galega nos diversos ámbitos públicos. Máis ben percébese un
abundante desleixo, unha despreocupación crecente sobre o particular por parte do poder político vixente. ¿Existe algún povo no planeta que deixe morrer o seu idioma porque si? Cando un idioma esmorece lentamente, a pesar da existéncia de leis
''amparadoras" do mesmo, ¿existen responsábeis políticos do etnocídio cultural que iso supón?
Os escritores e as escritoras de Galiza estamos fondamente preocupados e preocupadas por esta situación
de deterioro no uso do idioma galega, que, como resulta óbvio, afecta tamén á recepción social e pública
das obras literárias. Os meios de comunicación, con
moi poucas e contadas excepcións, non contribuen,
no plano informativo, ao espallamento da nosa realidade literária. O mundo dos nasos libros ten moi
pouca cabida nos espazos profisionais da comunicación. Resulta doloroso e entra dentro da categoria do
escándalo comprobar, por exemplo, como na Televisión de Galiza, a televisión pública, non existe un só
programa que contemple a literatura galega e os seus
libros como matéria de tratamento central, como exposición do que existe.

'Temos conciéncia os

Sendo a nosa literatura
no seu conxunto dunha
recoñecida calidade no
concerto, por cingufrmorios a este ámbito, das litera turas europeas actuais, resulta en extremo
chamativo que no próprio
país se vexa esta discriminada e ignorada por institucións e organismos públicos que deberan, en
primeira instáncia, recofiecer este segrn~nto tan
importante e transcendente do noso património cultural.

escritores e as escritoras
desta vella nación que é
. Galiza, da história e da
tradición que foi labrando
activamente a nosa
identidade"

Nesa dimensión histórica da
literatura galega, nese devalar· pola memória do noso idioma literário, queremos
renderlle tamén significada homenaxe de admiración
e de recoñecemento ªº narrador, ªº dramaturgo, ªº
ensaísta e ao político de quen agora se cumpren 50
anos_. da sua marte. Castelao é, sen dúbida, un clásico
da literatura e da cultura galega e a sua personalidade
egréxia, o seu xénio criador e o seu compromiso coa
condición humana eco feíto nacional galega convérteno nun ponto de referéncia fundamental na história
e na realidade desta Galiza que vivimos e sentimos.
Os escritores e escritoras galegas somos conscientes,
polo tan~o, da nosa histótia cultural e literária, da
nosa grande tradición textual, e afirmámonos no
presente como cultivadores das artes do idioma, fieis
ao seu latexo milenáriÓ, modernos e vangardistas,
díspostos a continuar o naso traballo que vén dt;! lonxe e que se proxecta no futuro.

Os escritores e escritoras galegas apostamos máis que
nunca por un idioma vivo e comunicante, unha literatura rica e plural e unha sociedade aberta e identificada cos seus criadores literários. Sabemos, ternos
esa fonda certeza, que o idioma que vai de Martin
Códax a Uxío Novoneyra é a nosa ferrarnenta axeitada. E posuimos o xénio e as artes necesarias, tanto
no plano individual e artístico como no plano colectivo, para ~evarmos a cabo a proxección das nosas letras nun novo século e para facer do noso idioma e
donoso bon país realidade plena e futura na harmonía e no diálogo enriquecedor, no intercámbio que
fortalece e na liberdade irrenunciábel que nos é desde nós mesmos, palabra escrita e oferecida a todos .
Viva a República dos Soños e das Letras Galegas.•
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Un militante de Gondomar
reta a Touriño nas primárias

5

Emílio Pérez Touriño non será o único candidato nas
eleicións primárias socialistas para a Presidéncia da Xunta. A asemblea local do PSOE de Gondomar apoiou por
aclamación a apresentadón do militante Xilberto Vila Salgueiro ás mesmas eleicións primárias. Vila Salgueiro foi
deputado provincial e concelleiro e considérase ."o candidáto dos militantes de base". Mentres, Pérez Touriño
continua a sua campaña dentro das primárias e canta
cunha nova plataforma de apoio. En realidade, a candidatura do militante de Gondomar impede a Touriño apresentar unha imaxe ridícula ao concorrer en solitário ás
primárias, ainda que Miguel Cortizo tamén estuda a sua
participación nas mesmas. Por outra banda, a necesidade do PSOE fer'rolán de distinguir a sua actuación política no concello do BN.G, con quen está coaligado, poderia
significar enterrar algunhas diferéncias que enfr:entan duramente ao dous sectores do partido na cidade. Asi, Amable
Dopico tendeu a man ao seu rival Bonifáéio Borreiros. +

Fraga cria a Consellaria de Relacións
·lns~tucionais ~ra premiar a Diz Gu~es

Unhas catro mil persoas mobilizáronse en Compostela ao chamado da MeMJ, BNG, EdG, CCOO e CIG.

Xan Miguel Diz Guedes foi un fiel delegado do Governo
ao servizo de Manuel Fraga e o seu partido, por iso todos
os sectores sociais agás o PP celebraron a sua
substitución. Pero Diz Guedes tamén ten algo que
celebrar: volve á Xunta. Manuel Fraga cria a Consellaria'
de Relacións lnstitucionais para premiar ao seu .
correlixionário. Contodo, Diz Guedes ten que esperar a
que o Consello da Xunta crie a Consellaria e Fraga asine
o nomeamento para dirixir un departamento que
absorberá funcións doutras consellarias. No seu dia Vftor
_Manuel Vázquez Portomeñe dirixiu unha Consellaria
denominada de Relacións lnstitucionais e Portavoz do
Governo. Non se agarda que Fraga aproveite este
nomeamento para facer unha crise de Governo e
substituir a algun cooselleiro. +

A. PANARO

Amanifestación do 17 de Maio de_
manda meios na língua própria

Galego$ Somos, en galego lemos!
-e>- PAULA BERGANTIÑOS

Despois da pancarta das organizacións convocantes da
manifestación do 17 de Maio,
situouse a faixa da que termaron xornalistas. A maioria,
desta volta, non traballaban.
Participaban na manifestación para reclamar o direito
ao uso do galego no exercicio
do xornalismo. Anxo Quintela, traballador da TVG, deu
1.eitura ao manifesto que
apoian máis de douscentos
proflslonals e que se suma á
campaf\a En Galego de principio a fln que promoveron A Mesa, BNG, EdeG, CCOO e CIG.
Os meios de comunicación negan a existéncia de políticas
empresariais contrárias á utilización da língua própria e apelan
á falta de competéncia dos leitores e á posfbel perda de clientes. "Nembargantes ....aponta a
presidenta da Mesa- o suposto
rexeitamento dos leitores ou ouvintes ao uso do galega non se
respalda con nengun tipo de estudo de mercado. Demonstra
que se reproducen moitos prexufzos que existen neutros ámbetos, como o da publicidade".
Ao remate da manifestación,
Concha Costas, presidenta da
Mesa, facia mención ás conversas que representantes das organizacións responsábeis da
campaña m~ntiveron cos diferentes meios de comunicación,
co afán de mellorar a presenza
do galego. O obxectivo desta
campaña era o de relanzar o
debate sobre a sua utilización
na rádio, prensa e televisión e
convertelo en centro da campaña do 17 de Maio, unha vez recuperado o carácter reivindicativo desta data. ·
Ao. redor de 4000 manifestantes
insistiron coas suas consignas
no carácter oficial do galega e
en que o bilingüísmo non é máis

que un "espellismo". Entre os
berros repetidas mencións á necesidade de normalizar o ámbito
dos meios de comunicación,
que protagonizan o canto reivindicativo deste 17 de Maio:Galegos somos, en galego lemos e
Manolo Escobar tóra de 'Luar.
Nas primeiras ringleiras os escritores Manuel. Maria e Lois
Diéguez, cargos instjtucionais
do BNG e de EdeG e caras coñecidas da CIG e de CCOO. Ta- ·
mén Margarita Ledo, 1areixa
Navaza, Afonso Eiré, Alvarez
Pausa, traballadores da Voz,
Vieiros, Rádio Obradoiro, O Correo Galega, entre outros meios.
Das reunións cos diferentes
meios "non tiramos compromisos concretos pero si unha valoración moi positiva polo seu alcance xa que tivemos contacto
con meios estatais, nacionais,
comarcais e locais, así como
con asociacións de diferentes tipo para animalas a que se relacionen con eles en galego", sinala Costas.
·

da normalización do idioma, unha urxéncia na que encadran a
celebración· des ta manifestación. A campaña contou con
declaracións institucionais de
concellos, o apoio de organizacións de diferente tipo asi como
da Faculdade de Ciéncias da
Información e do Coléxio de
Xornalistas.
Literalmente as empresas afirmaron que se sentian incapaces
de cumprir os mínimos de galego ·aos que os comprometen as
subvencións da Dirección Xeral
de Política que este ano ascenderon a 900 millóns de pesetas.
"O problema -explica c ·ancha
Costas- é que a Administración
non fai nengun tipo de seguimento a· respeito do seu cumprimento. No mellar dos casos o
estarzo redúcese a sacar un suplemento en galega para cumprir o cupo. Pero os próprios
meios recoñecen que as subvencións en pouco axudan a
avanzar na normalización".

O BNG e EdeG tamén apresentaron unha interpelación no ParUn dos aspectos no que estas
lamento na que se pergunta á
organizacións fixeron fincapé foi
Xunta que valoración fai do
na necesidade de que, con urcumprimento da CRTVG da lei
xéncia se respeiteo galega no
a respeito da utilización, difumomento de reproducir declarasión e dignificación da língua
cións ou notas de prensa. "Aquí
pásanse a pelota duns a outros
galega no uso dos locutores,
presenza de convidados, publi-explica Costas. Os xornais din
cidad e e calidade do idioma-.
que lles chegan das axencias xa
Nesta iniciativa tamén se inquitraducidas e estas indican que
re sobre as condicións que reteñen comprobado que a sua información ten menos repercugulan o uso do galega por parte
das emisoras de rádio que recesiónn nos meios cando non a
baron concesión de frecuéncia
traducen". Nalguns casos, os
e que avaliación fai dos convéresponsábeis dos meios tamén
nios asinados entre a Dirección
fixeron referéncia a cuestións de
de Xeral de P<41ítica Lingüística
tipo técnico, como a falta dun
e os distintos meios de comunicorrector lingüísticq ou de comcación, especialmente na prenpeténcia dos próprios profisionais, ainda que recoñecen me- · sa. escrita. Outras das cuestións
refirese a se por parte da Admillora nas xeracións noyas.
nistración, existe algun plano de
A Mesa, BNG, EdeG, CCOO e. elaboración e distribución en
galega de sistemas operativos,
CIG coinciden na necesidade
CD-Roms ou programas de trade pór de manifesto que existe
dución automática.+
unha demanda s9cial a respeito

Marcha pola liberdade
_dos presos independentistas
O Domingo 21 de Maio celébrase a VI Marcha pola lib~r
dade dos presos independentistas que organizan os Comité A[1tirepresivos e Juntas Galegas pola Amnistía co
lema E hora de saca/os fóra. En marcha pola liberdade.
A manifestación, que ten un percorrido de tres quilómetros, sae ás doce da mañá da gasolineira situada no lugar dos Morangueiros e remata na prisión de Teixeiro.
Actualmente seguen encarcelados nove presos independentistas e Manuel Quintáns, exiliado en México, está
pendente dunha demanda de extradición cursad9. polo
Consello de Ministros e pode ser deportado. Por outra
banda o· Sábado 27 ingresan en prisión duas persoas ligadas ao movimento independentista, que están acusadas de facer pintadas en Compostela. Están condenadas
a pagar unha multa de 25.000 pesetas e a pasar un fin
de semana ~n celas de illamento no cárcere da Coruña:+

As universidades da Coruña e Compostela:reclaman 27 novas _titulacións.

-

Os reitores das universidades da Coruña e Compostela
demandaron da Xunta a criazón de 27 novas titulació11s,
na sua maioria especialidades de carácter técnico ou
científico, ainda q~e hai algunhas. de h~manidades. A
exixéncia pretendería atender as demandas sociais,
ainda que a Xunta afirmou que o mapa de titulacións
está pechado e que no füturo a caída d~mográfica
abrigará ao peche dalgunhas faculdades, ainda que
aclarou _q.ue estas serán as que menós demanda social
teñen. A Universidade de Vigo non solicitou nen-g~nha
nova titulación.•
-

A Xunta reduce nun .37,62%

as axudas para -.
·as Equipas de Normalización Lingüís~ca
A Consellaria de Educación teduciu nun 37,62% a partida
orzamental das Equipé!-S de Normalización Lingüística
dos centros de ensino. As axudas suman este ano
57.000.000 pesetas, é dicer:. 34.377.000 pesetas menos
que no ano 1999. Ademais os centros terán que fayerse
cargo do IVE das facturas que antes pagaba a Consellaria. Segundo denQncia a CIG, qs Equipas xa tiñan deseñado actividades semellantes ao curso anterior que agora non van poder realizar. O recorte prodúcese pésie a
existir un estudo da Xunta que demonstra que nas aulas non
- se cumpren os mínimos de gaiego que estab~lece a lei. +
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OPtNIÓN

O GALEGO NOS MEIOS DE COMUNICACIÓN
200 ANOS DE·SPOIS
AFONSO EIRÉ

Desde que en 1800 apareceu El Catón Compostelano, primeiro periódico de nós, o galega
só tardou 12 anos en lograr que ese nacente
meio informativo lle abrise as portas. Asi, o
primeiro texto escrito en galega nun xomal
publícase en Febreiro de 1812. O 7 de Febreiro de 1876 aparecia o primeiro número do semanário O Tio Marcos da Partela, escrito integramente en galega. Desde a primeira emisión
de rádio na Galiza, o galega tardou 15 anos en
chegar a este meio (Rádio Galicia de Santiago, 1932); quince anos despois de chegar a televisión ao país, comezaron as emisións da TV
no noso idioma (TVE-G, 1974).
O feíto de o galega ser hoxe niinimamente
empregado polos meios de comunicación
ten causas históricas conio analisaba Ma. nuel Veiga no anterior número, pero débe§é,
·sobre todo, a posicións acuiais, máis ou menos influidas polo devalar cultural, económico e político, entre elas ao franquismo
que aniquilou non só as cabeceiras galegas,
senón que asasinou a unha chea µe xomalistas e colaboradores de prensa ou os obrigou
ao exílio, o que ia impedir logo, durante 50
anos, que madurecese a semente que deixaran. (Lémbrese o peche decretado por Fraga
da Revista Galega de Economia ou a demanda
contra Augusto Assia a fins dos sesenta por
defender o noso idioma en La Vanguar4ia).
A situación do galego nos meios de comunicación· ven marcada hoxendia principalmente pola política desenvolvida polos distintos govemos autonómicos (coa Autonomía non aumentou o galega ·nos meios privados) caracterizada pala opción diglósica
no plano lingüístico e o control e a submisión dos meios no informativo-empresarial.
Ambas as duas vertentes levaron a unh:a política de axudas cativa, desregulada e clientelar que, ao carecer de critérios.obxectivos,
non só priman aos adeptos (nada interesados· na potenciación do idioma), senón que
dificuldan a conformación empresarial de
sectores int~resados. Un bon exemplo é a
política a respeito de A Nosa Terra, con 22
millóns de axudas en ·convénios e publicidade no primeiro Govemo Fraga e áinda non
1 millón por_todos os conceptos en 1999.
Esta política difire sustancialmente da de;
semolada polos· govemos autonómicos catalán e basco. Asi, partindo dunha situación
semellante ao comenzo das respeitivas autonomías, a realidade actual é totalmente diferente. Non é para menos, se ternos en conta
que .a Generalitat orzamentou máis 6Q.OOO
millóns de pesetas desde o "Ja soc aquí'' de.
· Tarradellas, fronte aos ainda non 5.000 millóns da Xunta. Ou que a axuda do Govemo
B~co a Euskal.dunon Egunkariak (único diário en euskera), sexa para este áno superior
aos 300 millóns de pesetas. E non é que nas
duas nasas nacións irmáns non existise tamén rexeitarnento mediático ao uso dos seus
respetivos idiomas. Asi, Galinsoga, director
de La Vanguardia, non tiña reparo en escreber que "os cataláns non falan, ladran".

• Os

ATRANCOS DO GOVERNO FRAGA.

Pero os atrancos imposto~ desde o Govemo
Fraga van máis alá. A sua teima en controlar os meios, en manexalos e utilízalos sen o
menor pudor, aproveitando as dificuldades
·económicas da maioria, froito dos fortes
·cámbios tecnolóxicos, abarca ámbitos exteriores aos próprios meios. Asi, importantes
empresas néganse a.inserir as suas campañas
publicitárias en meios pon afectos por medo
a caer en desgrácia ante Fraga, imersas, a
maioria, nunha política de subsidiaoión. O
rriedo é libre, pero a alguns póñenllo con
chamadas telefónicas de lembranza. Este
control político da economía, e unha visión

ANA PILLADO VEGA

colonizada de boa parte do empresariado,
impédelles tamén apostar minimamente por
outros meios e, non digamos xá, promovelos. Séntense representados polos existentes
pois uns e outros comparten a mesma visión
de Galiza como dependente e subsidiada.
A cativa formación, ou deformación, a res~
peito qo papel dos meios e da sua función,
'transládase tamén a unha parte do próprio
nacionalismo, acomodado á realidade mediática actual, contento co avance de votos
e influido, cando non integrado, no próprio
sistema que afirman combater. Así, ventean moito máis por incidir nos meios actuais .
(esquecendo análises básicas da configuración da propriedade) que polo apoio e potenciación doutros alternativos. Unhas veces por medo ás próprias forzas e outras pola minusvaloración causada polo autonoxo,
cando non lles entra o tremente ante a po- sibilidade de que agrame no seu corpo so- .
cial algo que non controlen directamente.
· Por estas. e outras razó.ns, o galega precarf.:
zase e subordínase máis e máis na comuni. cación. O cámbio só pode vir dado pola
modificación da política autonómica e o
t-roco de mentalidade no nacionalismo .
. Uni~amente cuns meios íntegramente en
galega con peso na sociedade, veranse os
demais meios na abriga de dar pasos cara
unha normalización lingüística que, non
nos· enganemos, non é que esteñan a prol,
senón que, historic3.mente, non deixaron
nunca de estar en contra. Eses novos meios
serán a presión eficiente que fará variar a
sua política idiomática e informativa, como
xa se puxo de manifesto noutras latitudes e

xionalista, órgao dos máis noxentos intereses caciquis" (1918). "El Ideal Gallego, un
dos máis cativos e ruins inimigo da li erdade da Terra que nengun bon galega debe
ler". "La Voz, órgano de Garcia Prieto. Un
xomal que nunca dá a cara francamente,
defendendo sempre as mas causas, as cou as
cativas e localistas. Exemplo perfeito do mimetismo madrileño e espello no que a bur- ·
guesia coruñesa, vivindo en Madrid, olla
seu retrato de co Ionizada". ( 1918).

se ollou claramente no ámbito estritamente
político. (Ou alguén ere que Fraga se converteu ao galeguismo?).
' A demanda do uso do galega así como a crítica aos outros meios xa non é nova desde o
nacionalismo. Así, en A Nosa Terra poden
lerse estas opinións: "A causa máis antigalega que ternos é a prensa, salvo contadas excepcións". (Decembro de 1928). "Máis parece escribirse en Cuenca que na Galiza,
polo illamento da realidade". ( 1933 ). "lrmáns, non leades El Orzán, x-omal antirre-

Diría o mesmo Vilar Ponte se ainda vivise hoxe? •

Colección HISTORIA DE GALICIA

GALICIA·
NA 11 REPÚBLICA
CA·RLOS

A

VENDA

F.

VELASCO SóUTO

~N, QUIOSQUES E 1,.IBRARIAS

•

•

EDICIONS

.A.BDSADBB.A.
..,•••j'

,, •

1

1¡

7
ANOSATERRA

18 DE MAIO DE 2000

Nº 935 - ANO XXIII

Abel Caballero exixe 'un novo proxecto' eun militante local denúncia que osenador fixo campaña contra oresto dos candidatos

Príncipe enfré·ntase a unha forte crise no PSO~ vigués
A crise no PSOE vigués estoupou. Os resultados eleitorais
en Vigo serviron ao ex secretário xeral do PSdeG-PSOE, Abel
Caballero, para facer unha dura crítica ao chefe dos socialistas vigueses, Carlos González Príncipe, a quen acusa de reforzar o seu poder cando máis c~en os resultados eleitorais
e ao que demanda "un novo proxecto" con outras· caras~ Outro militante acusou a Príncipe de facer retirar 20.000 papeletas do Senado para substituilas por outras con só o voto a si
mesmo. Príncipe tildou de falsa a acusación e non entrou nela.

Ademais, Príncipe enfréntase a
importantes diferéncias entre
os concelleiros socialistas e a
unha campaña exterior en contra sua . Parte dos edis do
PSOE no concello xa nen sequera se talan e uns descoñecidos empapelaron a cidade de
Vigo con cópias do periódico
La Razón no que se imputa ao
socialista un escándalo urbanístico.
No que atinxe ás críticas concretas, Abel Caballero fixo un
relatório de caídas eleitorais e
de fracasos que atribuiu á dirección local actual , situación
que, asegura, non se deu nas
consultas nas que el era candidato, a saber, nas eleicións auonómicas de 1997, nas que se
ostulaba a presidente da Xunta. "Nas autonómicas do 97 ,
con Fraga e Beiras de opoñentes, aguantamos o resultadoi,
di Caballero. En realidade , os
dados que dá Caballero son
certos no caso de Príncipe, pero aparecen maquilados ·cando
se trata dos resultados que
atinxiu o próprio Caballero. A
·encendida crítica contra o senador socialista vén dada porque este último sinalou que "a
hecatombe eleitoral do PSOE
foi nas últimas eleicións autonómicas", cando Caballero era
·candidato.

conquerido os votos necesários para superar áo candidato
nacionalista Xabier Alonso e
tamén aos outros dous candi-

o

2

datos do PSOE, co que se teria quitado. de enriba a rivalidade Gon estes últimas para obtar
ao terceiro pasto ao Senado na
província. Un $istema seme.llante empregouno Francisco
Vázquez na Coruña nas últimas eleicións, onde era candidato a senador, pero a diferéncia da acusación contra Príncipe, Vázquez criou unha plataforma que remitiu os votos e
en nengun momento ordenou
ao partido retirar papeletas
que pedian o sufráxio tamén

o

para os

rest~n~es

candidatos.

Príncipe cualificou de mentira
a acusación. formulada por António Pillado de penalizar aos
restantes candidatos socialistas ao Senado e preferiu non
entrar polo miudo na mesma,
Pillado, ademais, compartiu
con Abel Caballero algunhas
críticas contra Príncipe, entre
.as que estárian reforzar o seu
poder para controlar a esfrutura orgánica do partido para facer del "unha finca privada".•

o

~

Feita unha análise dos resultados eleit0rais de leitura interesada, Abel Caballero pasou a
exixir responsabilidades políti cas e dixo: "Tras a derrota municipal do 95 non se pediron
responsabilidades , considerou se , acertadamente, que catro
anos de governo municipal e
unha perda eleitoral non abondaban para descartar un proxecto, deuse tempo. Pero os
novas fracasos eleitorais do 99
(tras o que alguns tampouco
dixemos nada) e das últimas
xerais, sen dúvida pecharon un
ciclo polftico. Urxe un novo
proxecto municipal con novos
referentes". Pedindo que se lle
solicitasen matizacións a estas
críticas por cauces partidários,
Príncipe eludiu respostar a Ca- .
ballero.
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CONVOCAN A TERCEIRA EDICIÓN DO PREMIO EIXO ATLÁNTI-

PROMOVEM A

CO DE NARRATIVA GALEGA .

TICO DE NARRATIVA GALEGA E

E PORTUGUESA CARLOS BLANCO, DOTADO CON 9.000 EU-

BLANCO, NO VALOR DE 9.000 EUROS, QUE SE REGERÁ

ROS, QUE SE REXERÁ POLAS SEGUINTES

PELAS SEGUITES
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PRIMEIRA. PODERÁN CONCORRER Ó

PREMIO TODOS

AQUELES AUTORES/AS DE CALQUERA NACIONALIDADE QUE
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R

TERCEIRA EDl<;:AO DO PRÉMIO E1xo ATLÁN-

M. A

PORTUGU_ESA CARLOS

S

PRIMEIRA. PODEM CONCORRER TODOS OS AUTORES DE
QUALQUER NACIONALIDADE, QUE APRESENTAREM OS SE'-"S

PRESENTEN OS SEUS ORIXINAIS EN LINGUA PORTUGUESA

ORIGINAIS EM LÍNGUA PORTUGUE.SA OU EM LÍNGUA GALE-

OU EN LINGUA GALEGA, CONFORME A

GA (CONFORM.E A

NORMATIVA VIXEN-

NORMA VIGENTE!. OS TEXTOS

TE. OS TEXTOS PRESENTADOS HAN DE SER INÉDITOS E

APRESENTADOS TEM DE SER INÉDITOS E

TOTALMENTE ORIXINAIS.

ORIGINAIS. ·

SEGUNDA. DE CADA OR I XINAL PRESENTARANSE OITO COPIAS EN PAPEL TAMAÑO A4, MECANOGRAFADOS A
ESPACIO, ANTES DO

14 DE XUÑO DE

DOBRE

1999 NOS LOCAIS

TOTALMENTE

SEGUNDA. E"!TREGAR-SE-ÁO . CITO CÓPIAS DE CADA ORIGINAL, EM PAPEL TAMAHNO A4, DACTILOGRAFADO A
PACIOS, ATÉ

14

DE .JUNHO DE

1 999

DOIS ES-

NA SEDE SOCIAL DA

Y ÁÑEZ,

SOCIAIS DA ASOCIACIÓN GALEGA DE EDITORES, RÚA DE

ASOCIACIÓN GALEGA DE EDITORES, RÚA .JOAQUÍN

.JOAQU Í N YÁÑEZ, 6, 36202 VIGO

6, 36202 VIGO.

TERCEIRA. Co ORIXINAL, QUE DEBERÁ SER PRESENTADO

TERCEIRA.

BAIXO LEMA, ADXUNTARANSE, EN SOBRE PECHADO, O

PSEUDÓNIMO, E SERÁ ACOMPANHADO DE UN ENVELOPE

o

ORIGINAL DEVERÁ SER APRESENTADO so~
PRÉMIO EIXO ATLÁNTIC~ DE

NOME COMPLETO, ENDEREZO E TELÉFONO DO AUTOR/A,

FECHADO, DIRIGIDO «A O

ASÍ COMO O TITULO DO !-IBRO, INDICANDO NO SOBRE:

NARRATIVA GALEGA E

PARA O

EM CU.JO INTERIOR CONSTE O

E

PREMIO EIXO ATLÁNTICO · DE NARRATIVA GALEGA

PORTUGUESA CARLOS BLANCO.

PORTUGUESA CARLOS BLANCO»,
NOME COMPLETO, A

MORA-

DA E O TELEFONE DO AUTOR, _ BEM COMO O TÍTULO DO
LIVRO.

CUARTA.

0

XURADO ESTARÁ COMPOSTO POR SETE MEN-

BROS ELIXIDOS ENTRE OS
EDITORES MENBROS DO CLUBE DE EDITORES E

COMPOSTO POR SETE MEMBROS,
.
DO CLUBE DE EDITORES E

CIACIÓN GALEGA DE EDITORES. FUNCIONARÁ C

NO DIA 31

Campaña do Senado
Pero as críticas contra Príncipe
non só limitan aos resultados
eleitorais, senón a como se
produciron algunhas xestións
da campaña eleitoral nos últimos comícios. António .Pifiado,
un militante membro da executiva local e do Comité Nacional
denunciou que o PSÓE vigués
mandou retirar 20.000· papeletas do Senado que se ian a enviar aos eleitores nas últimas
eleicións e que marcaban o voto para os tres candidatos so- cialistas. En lugar diso, enviaron papeletas con só impreso o
voto para Carlos Príncipe. Grazas a este envio, Príncipe teria

ATRIBUÍDO, CASO
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facilidades para-realizar propo,
sicións e ter reaccións próprias.
Quizá haxa unha excepción:
lnterreg. Quen decide S<?b!e o
lnterreg portugués é o.govemo
luso, igual que no caso español, .
controlado por Madrid, pero,
en realidade, unha parte do or,
zamento de lnterreg ten que ·
gastarse en áreas fronteirizas.
Hai tamén unha comunidade ·
agrária, organizada pala Xunta
e pola Comissao.de
Coordinai;ao·da Regia.o Norte.

A deificación
do aznarismo

Non teño grandes expectativas
de solución na matéria de uni,
ficación lexislativa entre Galiza
e Portugal, porque as
lexislacións son estatais e non
ten sentido para Madrid e Lis,
boa alterar leis e regulamentos
soamente para facilitar proble,
mas loeais. Se tivesem0s unha
lexislación máis rexional entón
seria un pouco máis doado".+

Xosé Luís Barreiro Rivas, ex,
vicepresidente da Xunta, per,
gunta nas páxina de LA Voz
DE GALICIA a de onde ven a
beateria co Govemo central:
"Algun día saberemos por que
os españois decidimos tratar o
Govemo de Aznar coma se fo,
se Deus: responsábel directo de
todo o bon que sucede, e ínti,
mo e eficaz consola para todos
os males que nos aflixen. Así se
explica que unha semana como O presidente de Foresgal,
compañia asociada a Ence, El,
a pasada, con morros da ETA,
nasa, Xabier Varela, explica
do GRAPO, dos delincuentes
na revista Eco como
comuns, das máfias da imigra,
ción e dos psicópatas habituais, conseguiron a mellar x.estiÓn.
se convirta en glória para o mi, do monte do munde. RA silvi,
nistro do Interior, cuxa misión · cultur~ que se está a facer na
específica consiSte en comentar Galiza é a primeira do mundo
e nós podemos ender esa po,
con inegábel mestria e
tencialidade. Somos os mello,
compunción estes graves suce,
.
res xestores do monte do pla,
sos, e en prognosticar que isto
neta
.. Producimos uns seis mi,
non acaba aqui, e que ainda se
llóns de metros cúbicos de
verquerán moitas máis bágoas
madeira, o que representa o ·
sobre aterra basca e as demais
40 por c'e nto da produción to,
terras da nasa querida España.
tal do Estado. remos millón e
médio de hectáreas arboradas
No outro extremo, sen·acudir
ao dramatismo reiterado da dor e acadamos unha produción
que, no caso do eúcalipto,
e da motte, tamén o ministro
de Economía parece estar espe, acada os 20 ou 30 metros cú,
cializado en todo o bon que · bicos'por hectárea, e no piñei,
ro, de 8 al5. Podemos dicir
nos sucede, mentres actua co,
que o 50 por cento da indús,
ma un simple cornentaristfl da
tria forestal española está na
inflación, do déficit, das
Galiza.
Ademais, o crecetnen,
ten~ións salariais, da queda do
Euro, dos ziguezagues bursátiles to para o futuro vai ser moi ·
e das crecentes dificuldades Pª' importan,te.
ra a exportación".+
Ainda a nasa madeira non
chega para cubrir as necesida,
des da Galiza. O gran consu,
mo forestal está vinculado,
por un lado, á pasta de papel,
ao eucalipto, e, polo outro,
· aos taboeiros, ao piñeiro. Na
nasa comunidade entra euca, ·
lipto de fora, de Brasil e Uru, ·
A revista EMPRESA PONTEVE- guai, fundamentalmente".•
DRA inclue unha entrevista co
ex ministro de Economia por,
tugués, Daniel Bessa, que pede
Xabier Varela, Presidente de FORESGAL
unha interacción directa entre
Galiza e o país viciño. "A Eu,
ropa de hoxe é ainda unha Eu,
ropa dos estádos nacionais, isto
é indiscutíbel. Polo tanto, os
temas e intereses da
Eurorrexión ainda se apresen,
tan· en Bruxelas por parte dos
govemos de Madrid e o de Lis,
boa. Non é tan <loado que un,
ha eurorrexión teña acceso a
.negociacións paralelas coas au,
toridades. De todos os xeitos,
Portugal e Galiza pertencen ao
Eixo Atlántico, e aí si que hai
unha voz organizada en Bruxe,
las que defende os intereses
desta zona. A eurorrexión Nor,
te de Portugal,Galiza, tal e co,
mo é, non me parece que teña

O monte mellar
xestionado
·do mundo

Os contactos
entre .Galiza e
Portugal

Fotografías: ANDRÉS PANARO

Xesus ·Palmou
'Fraga está disposto asentar mañán mesmo con Beiras'
-0- AFONSO EIRÉ

Secretário xeral do PP na Galiza, Xesus palmou está a xogar a cada un papel
máis importante no partido, sobre todo á' hora de renovar a organización, ainda
que o minimiza, afirmando que é un executivo que pon en marcha as directrices do
presidente do partido (en clara referéncia a Fraga, por máis que durante a entrevista nen tan só unha vezó citase polo nome). Home hábil é dialogante gábase de ter
amigos na esquerda nacionalista, como Méndez Ferrín ou o finado S_uso Vaamonde, "antes e despois de entrar en política, porque a militáncia, por moi ·activa que
sexa, nada ten que ver coa rela~ón de amistade que pode haber entre duas persoas". Nesta entrevista anaiisa a r~ovación interna que están ·a levar os populares e
r.
as relacións co PSOE eco BNG. Home prudente, máis qu~ dicer, dá _a declara_
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Nas mensaxes do PP agraman o que se podia interpretar como rasgos de intoleráncia. Refírome por exemplo á
condición que se lle pon ·ao
PSOE para negociar con eles:
que rache os pactos municipais co BNG.
·
Desde o PP nunca se dixo semel lante cousa. Por suposto
non o dixo o presidente, que é
quen fala en primeiro lugar en
nome do partido. Eu dixen
que estamos dispostos a talar
co PSOE, estamos dispostos
a talar co BNG e con calquer
formación política democrática sempre que os temas sexan de interese xeral. Para talar co PSOE en absoluto condiciqnamos os pactos, Touriño sábeo. Outra cousa é que
hai cidades onde os pactos
non están funcionando. Nunca
entrei a valorar se é por culpa
do PSOE ou do BNG. Nós ,
que somos o partido máis votado neses concellos, ternos a
obriga de dicer, señores, aquí
estamos para, se é posíbel ,
contribuir á governabilidade
destes concellos. lso é o qu~
·poñemos sobre a mesa . E
respor:isabilidade do PSOE
decidir se racha ou non os
pactos. Loxicamente, se as
conversas co PSOE son para
, falar deses concellos porque
así o propón o PSOE , evidentemente parece lóxico
que, entón, haberá que comezar a dicer aquí estamos nós.

ANOSATERRA

PP non é un partido nacionalista, pero é un partido galego,
que se identifica cos problemas de Galiza. ·

Cónstame que lles preocupa
este feito, pero máis que o
75o/o dos votantes do PP votaria como segundá forza ao
BNG, cando as suas mensa-

Nestes momentos xa está no
Comité Executivo Rexional.
Gostaria que figurase no comité executivo provincial de
Pontevedra pero sei que as
suas ocupacións pódenllo facer difícil ...

Se o BNG se mostra moi duro
co PP, o PP fai o mesmo co
BNG e con todo o nacionalismo. Pero hai un feito, dirixentes locais do PP militan en organización s sindicais nacionalistas.

É algo lóxico. Os sindicatos teñen uns fins e os partidos outros. Hai sindicatos que están
moi ligados ideolóxicamente a
un partido, pero iso non quer
dicer que haxa persoas dentro
do PP que non consideren que
ese sindicato defende os seus
intereses profisionais. Pero
desde o ponto de vista político
considera que a opción que millar os representa na Galiza é o
PP . Non debe de estraña~. O

Falando de renovación. Seme lla que o PP se renova
unicamente naquelas zonas
máls desenvolvidas, A Coruña e Pontevedra, mentres
que en Lugo e en Ourense
non hal cámbios.
Ternos os congresos de A
Coruña e Pontevedra en marcha, xa con data fixada. Irnos
a ter renovación, novas executivas provinciais, pois nestas províncias existían xestoras que, de acordo cos estatutos, teñe unha vixéncia
temporal limitada. En Lugo e
Ourense non é asi, polo que
se farán despois do verán.
Todo congreso supón unha
renovación porque hai unhas
persoas que se incorpora e
outras que abandonan os órganos de dirección.
Outra cousa é a presidéncia
pois, dalgunha maneira, ternos a idea de que haxa candidatos de consenso, pero
non estamos dispostos a facer nengun tipo de presión
para que sexa asi. Parece
que na .Coruña e Pontevedra
pode haber tan só unha candidatura e en Ourense e Lug o, como ainda non están
convocados os congresos
non procede talar de candidaturas nen de quen ·van ser os
presidentes.

cámbio

Xa ten unha dirección e
quera que siga por aí.
Está nos seus estatutos' e
márcaa o seu presidente.
O PP, na Galiza, é un
partido que está nun
proxecto de Estado, pero
aqui ten unha vocación
claramente autonomista e
galeguista. Autonomista
no senso de darlle ás
nasas institucións
autonómicas todo o
m-áximo contido que
permite a Constitución e
o Estatuto. Galeguista
pois o partido ten que
defender, por enrriba de
todo, os intereses de
Galiza, as institucións e a
sua cultura.

Vai estar integrado na organización galega como estaba antes ou, ao ser vicepresidente, fará que varien as
cousas?

Haberia- que perguntarllo a el.
Nestes momentos é presidente da Comisión de Xustiza no
Congreso. Agardo que esta
comisión teña un grande protagonismo porque é a grande
reforma pendente do Estado,
asi que vai ter unha tarefa importante e relevante. Ademáis
é deputado por A Coruña e
membro do comité rexional do
partido asi que atenderá ás
suas responsabilidades.

non hai

Cara onde quer que
camiñe hoxe o PP?

É castellano talante e síntese
máis cómodo talando castellano que galego. Penso que é a
única razón . Coido, sei, que si
sabe talar galega.

Non, en absoluto. Quero que
non se malinterpreten as miñas
palabras. Nós estamos dispostos a talar co PSOE e tamén co
BNG. Nesta caso o PSOE fíxonos unha oferta, non condicionamos o diálogo á ruptura dos
pactos, nen Touriño nos plantexou diálogo neses concellos
concretos. O que digo é que,
se nalgun momento se plantease o diálogo sobre eses concellos pasaria pola ruptura dos
pactos.

'NoPP

de rumo'

Vostede tala do galeguismo,
da cultura, da língua. Por
que Mariano Rajoi non fala
galego?

E Romai Beccaria agora que
non é ministro, vaise dedicar máis á polftica galega?

Nen o señor Beiras nen nengun
outro dirixente do BNG solicitou
nunca unha entrevista co responsábel do Governo nen do
Partido Popular. Polo tanto, se
non existe ese interese, non
pode existir diálogo. Pódolle
asegurar a vostesde que se
mañán mesmo o BNG plantexase calquer cuestión para dialogar, seria atendido polo presidente da Xunta.

Nun inquérito do CIS publicada
hoxe resáltase que os cidadáns situan ao BN.G mái·s á
dereita que aq PSÓE. Pode
haber xente que considere que
a alternativa ao PP é o BNG.
lsto significa tamén que os ci-

dadáns perceben ao PP como
un partido galeguista. Por outra parte o voto é, cada vez,
menos· ideolóxico, é máis en
función de intereses. Neste intre o trasvase dos votantes entre as duas organizacións é
mínima .pero é-claro que os votantes están a comportarse en
clave galega.+
·

'Raioi sabe falar galego'

Afirma que Pérez Tourlño pediulle a entrevista ao PP para
falar dos concellos •••

Declaran estar dlspostos a talar co BNG, pero esas conversas lnstltuclonals non se deron desde que é presidente da
Xunta Fraga lrlbarne.

xes contra o nacionalismo
son moi descalificadoras.
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Cuiña dixo hai. tempo
que xa estaban na
fronteira da
autodeterminación, onde
están agora?
Foi unha frase dita por
unha persoa concreta
nun momento concreto.
Loxicamente, teño que
dicei' claramente que o
PP de Galiza non está
pola autodeterminación.
Nós estamos pola
proxecto que se encauza
na Constitución e o
Estatuto. Chegamos até
pedir que as nosas
institucións acaden as
máximas competéncias e
somos conscentes do
feíto diferencial.

lsto é o que os leva a
celebrar por vez primeira

o Dia das Letras•.•
A renovación destas duas
provínclas ten algo que ver
co caciquismo. Vostede ere
que xa non existe?
·
O caciquismo é un fenómeno
que estivo sempre relacionado co atraso cultural. Afortunadamente a Galiza de hoxe
non é a Galiza que describía
Castelao e hoxe non hai sítio
para o caciquismo nen para
os caciques.

Pero fala de renovación e
ainda perviven no PP alcaldes coma o de Dozón, Campos Panadero ...
Sabemos que está a haber
problemas en Dozón entre o
alcalde e os funcionários, pero
parte deles xa remataron e están nos xulgados. Mentres estañan os procesos xudiciais en
marcha, o que pretendemos
nós é que sigan estes procedementos e, a partires daí, algo taremos que dicer.

Referiuse antes a que o PP
é un ·partido presidencialista. Pero non pode dar a
imaxe de que máis que p're-

sidencialista do que carece
é de democrácla Interna?
Estamos sempre ,escoitando: "o que diga Don Manuel", "o que mande Fraga", "eu estou á disposición de Fraga ... "
A estrutura do partido é presidencialista no senso de que o
presidénte é a máxima representación. Outra cousa é a
democrácia interna, como se
elixen a esas persoas. Nós
eleximos através duns congresos que se rexen por princípios estritamente democráticos. Até de agora realizabamos as votacións a mans alzad a, pois só había unha
candidatura. Despois do pasado congreso nacional foi
con votación segreda e así
será a partires de agora.
O que si creo é que unha vez
que o partido elixe os seus órganos de dirección, deben ser
estes os que marquen o rumbo e a liña política do partido.
Despois ven outro congreso
onde, se a maioria non está
de acordo, pódense cambiar
ás persoas.+

Non debe interpretarse
este feito como un
cámbio de rumo ou de
estratéxia. Até de agora
non se fixo nunca este
acto porque as persoas
que levaban a dirección
do partido tiñan outras
tarefas institucionais. Eu
estou dedicado
expresamente ao partido,
por iso é lóxico que o PP
teña máis actividade e
. máis preséncia na
sociedade e, daquela,
participe en actos nos
que debamos reafirmar a
nosa vocación galeguista
e autonomista.

Quer dicer que va,n
celebrar o 25 de Xullo?
Sempre o celebramos
como Dia de Galiza. lsto
non quer dicer que se
fagan actos, pois ten
unha importante
celebración institucional
polo que, cecais, non
haxa nengun acto de
partido.+
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Condenan en Franza aun profesor adez meses d~ cadea por negar oxenocídio dos xudeus polos nazis

A embaixada de Israel ·lamenta·
que a Xunta subvencionase o libro:que nega o HolocaustO
.

*GUSTAVO LUCA

A embaixada de Israel en Ma.drid lamentou que un libro coma La mentira Histórica Desvelada, de Juan Luis Beceiro,
que considera falso o holocausto dos xudeus a mans do
nazis na 11 Guerra Mundial,
contase coa axuda dun_ente
do Estado para ser editado. O
libro de Beceiro puido imprimirse coa entrega de dous millóns de pesetas da Xunta, favor que o autor agradece nunha nota liminar con estas pala. bras: ..ao Excelentísimo Señor
Don Manuel Fraga lribarne poi a sua inestimábel · axuda
material e moratque fixo posíbel a publicación deste obra".

"É moi lamentábel que esta clase
de mentiras se publiquen, e moito
máis que canten coa axuda dun
ente do Estado", declarou en nome da representación israeli en
Madrid, Gil Artzyely. Despois de
sinalar que a Embaixada coñecia
unha rectificación parcial de Fraga, na que o presidente da Xunta
se desmarcaba da negación do
xenocídio nazi sobre os xudeus
incluido no libro, pero respaldaba
a teses de que España non co~
metera xenocídio na colonización
de América, o voceiro da embaixada de Israel recordou que afirmacións coma as do libro subvencionado pola Xunta mereceran o 15 de Abril pasado en Londres unha condena terminante do
xuiz Charles Gray.
"Tqdo o que escrebera David lrving é mentira e revela só antisemitismo e nazismo. Ainda podemos contar coas testemuñas
personais de moitos-süperviyintes o que aumenta a dificulaade
de quen quefra negar a Shoah,
pero a medida que vaian desapareceron os que viviron para
contalo, outros oportunistas coma lrving ou Beceiro podarán
mentir sobre o xenocídio", acrecentou o voceiro da embaixada
que calificou a Juan Luis Beceiro de "mentiroso cativo".
Os primeiros en denunciar ao
amigo de Fraga e autor de La
mentira Histórica Desvelada foran os alunas da Escala Diplomática de Madrid (A Nosa
Terra, número 934), por unha
conferéncia na que Juan Luis ·
Beceiro asegurou que o xenocídio dos nazis sobre os xudeus
na 11 Guerra Mundial non era tal
porque só causara a eliminación
de un millón de persoas. Esta
intervención de Beceiro fora
.programada para a data en que
todo o continente comemora a
liberación dos presos nos campos de concentración nazis e
acaeu co início .do proceso en
Inglaterra contra David lr.iing.
Pero mentres os meios de comunicación de toda Europa convertian o xuizo de lrving nun recordatório do nazismo, o subdirector do Gabinete técnico da
secretaría de Fraga, Benito Díaz, compareceu no Parlamento,
a instáncias do deputado socialista Antón Louro, e. defendeu. o
)
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de Beceiro e a posterior declaración
de Fraga, da que a
penas se fixeron
eco os meios, no
sentido de que non
estaba dacordo co
. libro que el me~mo
epiloga con grandes gabanzas para
o autor, non satisface as moitas voces que se levantaron contra o autor
anti-semita.
A
Xunta elude unha
condena coma a
que o xuiz Charles
Gray ven de facer
pola publicación
dun libro que afirma o mesmo que
.
lrving. Baixo a Lei
.
Gassot francesa,
David lrving condenado pola xustiza inglesa por un libro no que nega o Holocausto, nunha caricatura de 1he Guardian, co epígrafe lrving non soúda, aloga. q U e C Onde na as
declaracións racistas ou anti-semitas
abrumadoramente o xenocídio,
Un dos postulados do libro de
libro de Juan Luis Beceiro do
de quen nega a existéncia do
pero o xuiz preferiu salientar a
Juan Luis Beceiro, a inflación
que dixo que tiña "unha connoHolocausto , a fiscalia ven de
das listas de vítimas xudeas nos
tación positiva cara ao futuro" e trascendéncia ética dos feitos
pedir un ano de cadea para o
campos de concentración nazis
asumiu que a Xunta comprara
que se negaban. Nesta liña
profesor Jean Louis Berger, asi
coincide coa declaración do esco obxecto de aumentar os paun lote para distribución "para
como a publicación de extracgos das indemnizacións alemás
crito Jorge Semprún no último
os leitores poderen contrastar
tos da senténcia en tres diários_
número da revista mensa! Le foi citado incidentalmente no
con outros historiadores e forBerger explicara aes seus alumar a súa própria opinión".
xuizo de lrving. Os pagos a IsraMonde des Debats, que asegunas que o Holocausto dos xuel despois da guerra aplicáronse
ra que a cada será precisa
de us polos nazis era unha
sobre listas de refuxiados reaTrascendéncia ética
maior capacidade por parte da
mentira.
sentados o que significa que do
criación literária para descreber
"Corresponde ao Parlamento,
a realidade dos campos de . falseamento do número de morNo proceso da xustiza británica
ás institucións públicas e aos
tos resultarian menores indemcontra lrving (que comezara
concentración, nos que el mesvotantes exixir responsabilidanizacións por reasentamentos.
mo estivera detido con 17
cunha denúncia deste contra a
autora Deborah Lipstad por indes polas mentiras de Beceiro",
anos, polo delito de ser tillo do
dixo o voceiro da embaixada de
A intervención da Xunta no
xúrias), foran .convocadas tesembaixador da República en
temuñas históricas que proban
Holanda.
Parlamento en defensa do libro
Israel en Madrid.•

Pontevedra
Cameselle Fernández, Agustrn (Vígo)

Pfaz Rívas., Ramón
(Valla Juan Braudio)
Fernándei Gl,Jtiérrez, Manuel (Vigo)
Fernández Pastoriza, JQsé (Bue1,1)
Ferreiro Alvarez, Martln (Pontevedra)
García Rodriguez, José

(Cwríl-VUagarcia)
Gómet Cortés, Angel

(P. de CamJ)9sancos)
Gómez Torres, Antonio (Pontevedra)
~;GonzaíeTvazquez, José (QÚlntela)
, Martínez pereír~. Jaime- (P;mxón)
'"'"'"' ,"'.Míguet Pazos, ,QHmpio (Redondela)
&'//'.if~ero AvJón, Mát'Cial (Covelo)
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ENSINO

Crioünos aXunta hai dous anos para escolarizar todos os ciclos educativos obrigatórios

Amaioria dos Centros Públicos Integrados
denúncian deficiéncias no seu funcionamento ·
*

P.B.

Coa implantación da reforma na Educación Secundária Obrigátoria chegaron os CPls, Centros Públicos Integrados nos que se
escolarizan alunos de todos os ciclos educativos obrigatórios, de
4 a 16 anos. Dous anos despois da sua criación por parte da Xunta de Gallza, as suas dlreccións denunciaron na CIG que as obras
de adaptación dos coléxios ainda non remataron, que algunhas
non empezaron, que as dotacións e lnfraestruturas non son suficientes e que se repiten os problemas cos servizos complementários de comedor e transporte e por falta de profesorado.
Co obxectivo de coñecer de xeito pormenorizado as caréncias
destes centros , a CIG-Ensino
realizou un cuestionário durante
o segundo trimestre de curso.
Este inquérito foi cumprimentado polos 70 CPls que se criaron
na Galiza -30 na Coruña, 12 en
Lugo , 9 en Ourense e 19 en
Pontevedra- que escolarizan
23 .952 estudantes , 2.217 de
Educación Infantil , 10.437 de
Primária e 11.298 de ESO.
O primeiro que se pon de manifesto é a existéncia de unidades nas que se sobrepasan
os rátios máximos marcados
pola LOXSE . É dicer , a falta
de profesorado obriga a que
nalgunhas aula teñan que
agruparse má is alunas dos
que estabelece a lei . En con-

creto os límites supéranse en
oito unidades de Primária e 23
de Secundária.
En canto ao estado das infraestruturas, o actual curso escolar
comezou sen que remataran as
obras case que na metade dos
centros, 31 dos 70, dos cales 22
continuan en construción. "Pero
é máis -recolle o informe da
CIG- en 23 CPls, o 32,8% do
total , a Consellaria ten previsto
realizar reformas que non comezaron e que teñen como obxecto míllorar os pátios, aumentar
espazos e aulas, pór instalacións deportivas, cubertas, portas, ventanas, persianas ou peches dos recintos escolares.
As obras, explican desde as dírección s dos diferentes cen-

tros, afectaron ao desenvolvimento da actividade académica de diferentes formas. Oito
CIPs tiveron que retrasar o início de curso, dezasete optaron
por artellar un horárío diferente
e 25 por reducir espazos. Do
mesmo xeíto sinalan que tamén sofriron outras iñcomodidades como desviar alunado a
outras dependéncias, soportaron ruidos ou ter que suprimir o
servizo de comedor.

Falta de espazos e
de material
A falta de instalacións e de dotación de material tamén se
pon de manifesto. No 21,4%
dos CPls non hai xinásio, o
61, 7% carecen de salón de actos, o 8,5 % de aulas de informática e o 21 % de locais para
titorias. O 12,8% non dispón de
instalacións deportivas e o
41,4% non canta con aulas para desdobres. Tampouco teñen
todos Biblioteca, Labotatório,
aulas de Música ou Tecnolóxia.
Ao tempo, os centros que tañen estas dotacións denúncian
que son insuficientes. O que sí
existen son barreiras arquitectónicas en máis da metade

(67%). A falta de espazos prode profisionais. No 91,4% non
voca que en case todos se tehai especialista en Audición e
ñan que simultanear a utilizaLinguaxe (logopeda) e no
ción das ínstalacións deporti- . 28,5% falta o Orientador. Tamvas por máis de un c11rso e pouco se nomearon administracompartir o pátio de recreo,
tivos na 50% dos centros e
conserxe· no10%.
sen que existan lugares de xogo diferenciados para as diferentes idades.
No 90% dos CPls os 'profesores
-244 docentes en total-, que
imparten matérias para as que
A transformación dos Centros
non están especializados e o
de-Primária en CPls tamén su7% dos profesionais non dispón
puxo reducións dos espazos padas reducións horárias previstas
ra comedor (no 22,8% dos cenna normativa actual, porque os
tros), das pistas deportivas
(30%) e do tamaño das aulas
cadros de persoal non están
completos. Tamén en máis da
(15,7%). En canto aos servizos
complementários, o transporte
metade dos casos (51,4%) hai
escolar condicionou o horárío de
ensinantes, 140 en total, que
soportan máis carga horária que
tal xeito que nalguns casos os
a legalmente estabelecida.
rapaces contan con menos de
30 minutos para comer entre
Á luz destes datos a CIG-Ensiclase e clase. Non todos teñen
no exixe que, con urxéncia, a
servizo de comedor, o 24,2%
Consellaria solucione todas escarece del e no 7, 1 dos casos
tas caréncias. A central sindinon atenden aos nenas de Incal insiste en que esta situafantil por falta de prazas.
ción debe tratarse na Mesa
As respostas dos centros taSectorial e apresentará as conmén apontan caréncias de proclusión s deste estudo e as
fesorado e de persoal non dosuas propostas aos Grupos
Parlamentares. A CIG reivindicente. En máis da metade dos
ca inversións e planificación en
CPls non se poden levar a camatéria de dotacíóns, ínfraesbo desdobres e programas de
atención a díversidade por falta
truturas e persoal. •

Celebraron asua XVI Asemblea Nacional en Compostela

Os CAF alertan dunha posíbel ·
suba das taxas e da substitución das bolsas por créditos brandos
*

P.BERGANTlfitOS

Co obxectivo de "reforzar a organ ízación para seguir actuando" os CAF-CAEF clausuraron o
Domingo 14 de Maio a sua XVI
Asamblea Nacional, en Compostela. Precedíanlle duas xornadas
de debates nas que aprobaron
liñas de actuación que insisten
na defensa dun ensino galego,
en canto a língua e aos contidos, ao que teñan acceso todas
as persoas e cun carácter interdisciplinar, actualizado e crítico.
Os CAF tan referéncia no seus
textos ao Informe 2000 encarga:do pala Conferéncia de Reitores
que segundo afirman non ven
máis que a confirmar a "progresiva eleítización da universidade"
e "a liberalización do ensino" que
se ten producido nos últimos
anos e que "coincide co modelo
polo que aposta o PP no seu
afán por converxer coa UE a todos níveís". Ao fio recollen a necesidade de estar alerta e de dar
resposta "aos pasos que neste
sentido se poidan dar e a ser
contundentes cunha posfbel suba das trucas, unha substitución
das bolsas por créditos brandos
ou un déficit democrático nas
institucións". Entre outras cuestións as teses tamén fan referéncia ao deficiente financiamento

zativa, o Informe
para todos/as, coa que demando Consello Nadaban partidas concretas para
cional explica cubrir a demanda das biblioteque os Comités
cas, unha alternativa concreta
veñen de expeao progresivo recorte orzamenrimentar "un dos
tário da Xunta do PP ás univerrelevos xeraciosidades galegas. Unha proposta
nais máis fortes
que tiña contínuidade a príncída sua história"
pios des.te .curso cunha nova
e recolle un!:@___f-ª-mpaña ue coordenada cos
mención espe- · CAE pedía a gratuidade e rebaicial aos resultaxas nos libros de textos.
dos eleítorais
A respeito da actívídade deste
obtidos nas tres
curso, os CAF-CAEF tamén tan
universidades,
referéncia á xornada do 1 de
que se califican
Decembro en contra da reforma
de "positivos,
do CAP e de medidas como a
moi semellantes
reducíón das bolsas de axuda
aos anteriores
ao estudo, que seguen a deprocesos respeipender do Mínistério, nun 12%.
t i vos se ben
Daquela os estudantes protagobaixamos algun
nizaron actos de protesta en toclaustral, debido
do o país, namentras en Coma situación orgapostela se producía unha maninizativa de camfestación na que participaron ao
Na clausura participou Manuel Maria, autor do manifesto en apoio aos CAF difundido co gallo dos últimas pu s como Fe redor de 5000 mozos, que tivo
eleicións ao Claustro compastelán.
A. PANARO rrol, Pontevedra
continuidade na mobilización do
ou Lugo", que
28 de Marzo, despois da cal o
se propoñen reforzar.
tamén avanza no proceso de
do sistema universitario e ás "exMinistério derrogou o decreto de
constitución dunha única organitratéxias" do Governo para rereforma do CAP para a suá reviComo organización estudiantil
trasar a entrada dos estudantes
zación estudiantil para Ensino
sión. Na avaliación da actividade
máis vella do Estado e única
Médio e Universitário. Despois
ao mercado laboral através de
nacional os CAF-CAEF fixeron
de protagonizar diferentes camcon presenza nos sete campus,
medidas como a tentativa de reunha mención especial a sua
desde a última Asemblea Napañas conxuntas, CAF-CAEF e
.forma do CAP, a modificación do
adesión aos actos en lembranza
cional, os CAF-CAEF iniciaron
os CAE criaran Comités de EnMIR ou a Lei de Pasantias.
de Uxio Novoneira e o "músico e
a sua actividade coa celebralace en cada. Campus.
compañeiro de feches nas faculción do 15 aniversário. Ao temUn dos documentos aprobados
po lanzaban a campañaLibros dades Suso Vaamonde".•
A respeito da situación organipor esta organización estudiantil
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Administración eviciños poñen os beneficios económicos por riba da conservación do espazo natural Ferrol apresenta

A Xunta busca a compatibilid~de entre

o parque eólico e o observatório no monte Faro
de Faro é que quede inequívocamente comprobada a incompatibilidade entre observatório e
parque eólico, porque a intención da Xunta é autorizar ambas
instalacións se son compatíbeis.
A priori que a zona estexa proposta para formar parte da Rede Natura 2000 tampouco seria
un obstáculo se se proclama a
compatibilidade entre aeroxeneradores e observatório.

-0- H.V.

A compatibilidade entre a construción dun parque eólico de 23
aeroxeneradores serra do Faro
cun Observatório Astrofísico é
un obxectivo da Administración autonómica. A instalación
dos muiños afectaria a unha
zona proposta para formar
part e da Rede Natura 2000.

Comunidade de. montes

A cuestión é se as turbuléncias
atmosféricas que provocan os
aeroxeneradores afectarán ás
condicións de observación. De
ser asi, o observatório primará
sobre o parque eólico e este teria
que buscar sítio fóra da Serra de
Faro, a menos que a Consellaria
de Política Territorial suavice as .
normas ou que lndústria localice .
un lugar idóneo no contorno. A
Consellaria de Política Territorial
redactará un protocolo para definir canto será o· rádio arredor
desta instalación para que todas
· as obras realizadas nas proximidades teñan que submeterse a
un estudo de impacto. •
A xuízo do profesor universitátio
e experto, en matéria de observatórios, Anxel Docobo as turbu- ·
léncias dos muiños provocan unha incompatibilidade técnica. A
isto a empresa que proxecta do
parque eólico da Serra de Faro,
Elecnor, respostou através do
Centro de lnvestigacións e Estudos Meioambientais e dixo que
~on hai.incompatibilidade.
O observatório é un proxecto xa
redactado e aprobado que está
pendente de comezar a sua
construción. Para iso hai unha
partida de novecentos millóns de
pesetas. Oeste xeito, calquer nova obra que se realice nun rádio
por determinar terá que submeterse a un estudo de impacto que

De feito, a concesionária do parque xa está a colocar as suas
pezas e mobilizou aos viciños
da comunidade de montes onde
se instalará o parque. Os beneficios que promete polo aluguer
do espazo son elevados: oficialmente 3.800.000 pesetas ao
ano durante trinta anos , ainda·
que outras fontes barallan cifras
de ate doce millóns por ano.
O alcalde de Chantada, Manuel
Lorenzo Varela Rodríguez (PP)
manifestou o seu apoio a ambas
instalacións e lembrou que os beneficios para o seu concello son
moi elevados a canta do Imposto
de Actividades Económicas, ademais da recadación polo investimento, xa que a obra ascende a
,_: 5.800 millóns de pesetas.

z

...{

. Os muiño~ xeneradores producen turbuléncias que dificuldan a observación astronómica.

determine o grao de compatibilidade. lsto faise para evitar a contaminación lumínica das casas
que eventualmente se proxecten
nas proximidades, pero poderia
aplicarse a outras instalacións,
como os aeroxeneradores.
A indefinición no rádio de afectación do observatório e o feíto
de que en último extremo a
Xunta estudará conxuntamente

ambos proxectos, asi como a
busca de nova ubicación por
parte da Consellaria de lndústria
en caso de incompatibilidade ,
revela a vocación da Administración autonómica no momento
de forzar a compatibilidade.
Oeste xeito, o Governo galega
facilitará a instalación do parque
eólico dun xeito ou outro.
A única salvación para a Serra

O concell.eiro do BNG en Chantada, Manuel Ledo manifestou que
o seu partido "está palas enerxias
alternativas, pero haberá que pechar térmicas como contrapresta.ción". En todo caso, Ledo dixo
que "non chegou nengunha documentación ao-concello, de modo que primeiro queremos ver o
proxecto, ainda que en princípio
vemos que non hai moita compatibilidade entre o observatório, a
favor do que estamos, o parque
eólico e a Rede Natura 2000, que
tamén defendemos".+

Música, conferéncias e.roteiros en contra dos parques eólicos que quer instalar aXunta

Acampada·na Mariña en defensa do litoral
O Sábado 27 e o Domingo 28 de
Maio celébranse nos terreas do
centro cívico de Cangas, un isto
arrodeado po.lo Cantábrico no
concello de Foz, unhas xorna- das na defensa da costa. lncluen
acampada, festa, roteiros, conferé n cias e están organizadas
conxuntamente por Galiza Nova,
Adega e a Liga Céltica Galega.

cruceiro en barco pala costa de
Viveiro e Ribadeo con visitas a
Xove, San Cibrao, Burela, Foz e ·
Barreiros. Xa de volta en terra,
está programada outra conferéncia sobre as agresións á costa,
eixo da xornadás. Pala noite haberá unha festa concerto na que
subirán ao cenário os grupos A
Quenlla, Alkarpa, Papaqueixos e
Os Diplomáticos de Monte Alto.

As xornadas teñen como obxecto denúnciar o proxecto de construción de vários parques eólicos
na costa da Mariña que estragarian lugares de alto valor natural
e patrimonial. Desde a Praia das
Catedrais até a do Altar, incluidas as do Alemán, Arealonga,
Lángara, Balea, e castros como
o de Fazouro, Riosmar ou San
Miguel. Esta actividade dá contin u i,d ad e á convocada palas
mesmas organizacións hai un
ano .na defensa da .serra-Xistral.

O segundo dia comeza cun roteiro a pé desde Benqueréncia
até a Praia das Catedrais, lugar
no que se vai celebrar un acto
reivindicativo coa· participación
de diferentes poetas e un xantar. Para achegarse até A Mariña, os organizadores fletarán
dous autobuses, un que fai o
percorrido Vigo, Pontevedra,
Compostela, -Foz e un segundo
que sae de Ourense e pasa por
Sárria e Lugo. +

A Praia das Catedrais é un dos espazos ameazadas pala instalación de muiños.

O programa comeza o Sábado
27 á unha da tarde cunha conferéncia sobre o património e a et-

nografia no Cantabrico galega á
que lle seguirá o xantar. Pala tarde os campistas participarán nun

alegacións menores
ao porto exterior
O concello de Ferrol
apresentará várias
alegacións sobre aspectos
de arde menor ao proxecto
de porto exterior que
promove a Autoridade Portuária de Ferrol-San Cibrao.
Os inconvenientes da concellaria de Vias e Obras de
Ferrol son relativos á
profundidade dos dragados
da liña de atraque e ao necesário control sobre a contaminación acústica das
empresas que se instalen
no recinto portuário.
Ademais, o concello non
quer que se prexudique a
actuación que se leva a cabo na zona ao amparo do
programa Rede Natura
2000 da Unión Europea.+

O PSOE apoia ao PP
contra o BNG
en Rairiz de Veiga
Mentres os alcaldes
socialistas de Ourense
andan a dicer que presionan a Xosé Luís Baltar na
Deputación, o PSOE de
Rairiz de Veiga apoia ao
PP e impede que saian
adiante os proxectos que
apresenta o governo do
BNG. O senador do
Bloque e alcalde de Allariz, Anxo Quinta·na, reclamou aos socialistas
respeto polos pactos entre as duas forzase
lembrou o apoio que receben os alcaldes do PSOE
mália os pequenos encontronazos que poida haber.
Os nacionalistas van a
continuar a dar sorporte
político aos socialistas
para evitar o regreso do
PP ao governo dalguns
concellos e impedir que
se poña en marcha " un
proxecto poUtlco que xa
fracasou".+

AXunta investigará
de novo os danos da liña
de alta tensión en Merza
Tras unha pergunta do deputado do BNG Bieito
Lobeira no Parlamento, o
conselleiro de lndústria, Xan
Rodríguez Yuste aceitou
que o departamento que dirixe realice unha nova
investigación sobre os efectos nocivos sobre as persoas e animais que poidese
producir a liña de alta
tensión que pasa por riba de
Merza, no concello de Vila
de Cruces. O Comité das
Rexións de Europa aconsellou evitar as liñas de alta
tensión polos efectos sanitários que provocan os
campos magnético"s asociados ás mesmas. Rodríguez
Y.uste comprometeuse a inquirir a REDESA sobre asposíbeis alternativas ao actual
trazado d~ liña entre Lindoso e Mesan do Bento ao
- - seu paso por Merza. •
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Condenado
MANuELCAO

O Alcalde dun pequeño concello galego ven de ser condenado
¡:x>r diversas tras~, non axustadas a direito, de recursos económicos púlihcos que, como rexedor municipal desde habia
moitos anos, tiña o priviléxio de manexar. A parte a fianza esixida, teria que apresentarse cada semana diante da xuíz de paz
que, ¡:x>r circunstáncias da vida, era a es¡:x>Sa do Alcalde. Po~ razóns óbvias, houbo de modificarse esta parte da senténcia.
Sirva este esperpéntico caso para ilustrar as dificuldades
que ten a democrácia para asentarse en sociedades como a
nosa nas que o poder está tan concentrado en pequenos
grupos con afinidades familiares ou políticas que inutiliza e
priva de eficácia real aos controis e·contrapesos que o Estado de direito pon a disposición dos cidadáns para que se fagan cumprir as leis e se poidan correxer os comportamentos irregulares. Compre sinalar que a instauración, como
norma xeral, dunha limitación temporal a un máximo de 8
anos no exercizo dos cargos públicos nos principais poderes
da Administración seria revolucionária na Galiza e no Estado español. Garantiría un mínimo de mobilidade social e
unha dinamización forzosa da vida política local, provincial e autonómica obrigando, ao menos, a un intercámbio
de tarefas na própria Administración que, cando menos,
dificuldaria a preferéncia exclusiva por políticas clientelares como forma de manter o poder por un grande espazo de
tempo. A política dos testaferros ou homes de palla ten,
como se sabe, complicacións de control en sociedades
aberras e libres sen apenas dependéncias persoais e nun
contexto de mercado e de liberdades democráticas.
A marcha diste ano 2000 coincidiu co debate sobre o retirada da lei de Defensa da Ria.

A.N.T.

Máis manifestantes que nunca, apesar da petición de translado do Parlamento

Amarcha contra·Encé·Elnosa quer o

peche da·fábrica para que progrese a Ria
*G.L.

Hai que transladar o complexo
Ence-Elnosa, con ou sen Lei
de Ria. Esta demanda foi
apoiada por manifestantes que
se xuntaron domingo 14 perante o complexo industrial. A
marcha comezou simultaneamente nas alamedas de Pontevedra e Marin e superou a cifra
de asistentes de anos denanteriores (máis de 4.000 persoas),
a- pesar do acordo unánime do
Parlamento autonómico para
solicitar o franslado de Elnosa.
A idea de que o enclave biolóxico da Ria de Marín e unha fonte
de riqueza moito maior que a
que produce a fábrica de pasta
de papel, exténdese na opinion
pública a medida que os custes
externos da contaminación aumentan, medra o valor da terra
en todas as Rías agás neste espazo altamente contaminado e a
poboación que vive á beira do
complexo compraba diáriamente
a inutilidade absoluta das solucións e paliativos prometidos por
Ence. O complexo industrial contamina o aire e o mar e degrada
a calidade de vida do entorno.
"A cada é maior convencimento
entr~ a poboación de que o progreso dos concellos da Ria pasa
pola desaparición do complexo
Celulosas-Elnosa da sua actual
ubicación", dixo Antón Masa, presidente da Asociación pola Defensa da Ria (APDR), cando a manifestación se xuntou diante da porta principal de Ence, protexida por
seis dotacións da policía armada.

Peche con ou sen

ter de Ria

Na beiramar do esteiro de Lourizán, mantivéronse en facha, durante o encentro das manifestacións de Marín e Pontevedra, un
grupo de· galeóns das mexilloei-

ras a facer soar as buguinas en
sinal de protesta. Entre estas
embarcacións de traballo, podianse ver várias dornas, unha
buceta e un bote de vela latina.
Cartaces coa lenda "Con ou sen
Lei de Ria, peche xa da factoría"
ou "A ria é a nosa maior riqueza"
despregáronse soore a estrada
Pontevedra Marín, que ocupa,
igual que o complexo industrial,
parte do areal de Lourizán recheado polo governo de Franco baixo protección de tropa armada.

a quen representaban as confrarias ao permitir aquel esta situación continuada durante anos: "a
Ria está podrida -dixo- e se nos
vemos abrigadas a quedar na casa, non ternos paro nen xubilación". Unha viciña de Lourizán dixo que á contaminacion do mar
había que sumar á da terra cando
a choiva arrastra residuos ácidos
que queiman as viñas e a horta.

A Plataforma en Defensa da Ria
de Arousa (PDRA), que se sumou
á protesta, indicou que a retirada
Noutro momento da sua intervenda Lei de protección da calidade
ción o presidente da APDR sinadas ASugas da Ria de Pontevelou: "A retirada da chamada Leí
dra" é froito da coerción política
da Ria pola Xunta supuxo un paexercida polos grupos de presión
económicos e significan un atranso atrás no proceso de recuperación da Ria ara a explotación raco para ,recuperación da Ria de
cional dos recursos pesqueiros,
Marín. "E preciso definir os usos
marisqueiros e turísticos; a xusti- . das rias en atención ás suas caficación de Fraga de retirar a Lei
racterísticas maturais e produtien base á necesidade de privativas. Ninguén con sentido común
zar a fábrica, deixou claro que a
e vision de futuro permitiría o que
Xunta defende intereses das emse está a facer: deixar que as napresas privadas fronte aos direisas rias máis produtivas se contatos da povoación á seguridade, á
minen con metais pesados produsaúde, ao traballo e ao lecer''
cidos por indústrias que cantan
coa permisividade da Xunta para ·
Sobre as alusións do PP á codeteriorar un ben colectivo". A xuimenencia de completar o ciclo
zo da PDRA, a alta potencialidaprodutivo cunha fábrica de pade marisqueira da ria contaminapel, o presidente da APDR coda adquire especial releváncia no
mentou :"Estamos convencidos
momento actual debido á crise
de que nunca se vai montar
dos caladoiros.
unha papeleira na nosa ria e
en calquera caso estaremos
Na manifestación participaron o
sempre contra tal opción poralcalde de Marín, F. Santiago e
que nonb levaría máis que a
os alcaldes nacionalistas de Pontevedra, Miguel Lores; Poio, Luconsolidar Celulosas e a destrucción da Ria; para nós o pe- . ciano Sobral e Vilaboa, Xabier
che de Elnosa non pode ser
Míguez. O alcalde de Pontevedra lembrou que xa se manifesmáis que o primeiro paso cara
tara o desexo do seu grupo ino
a desparicion de todo o comconcello de que se translade a
plexo, e sabemos que só coa
fábrica sobre o convencimento
presión social irnos conquerir
de que a Ria é un ben da natureeste obxectivo".
z~ que hai que respeitar e potenciar. "Nós xa demos o paso e
Unha representante das mariscadoras de Placeres e Lourizán deagora deberán ser outras adminunciou o estado de contaminanistracións as que cumpran coas
ción crecente da Ria e perguntou
suas promesas", dixo o alcalde.+

Actualmente, a instalación dun cacique local nun lugar determinado é a mellor 9¡x:ión desde o ¡:x>nto de vista de calquer partido ¡:x>lítico. E unha decisión que garante resultados
a longo prazo, con escasos custos organizativos, aforro en
imaxe e novos proxectos, facilidade de translación das mensax:es e disciplina organizativa, unipersoal e primária, pero
efectiva, etc. As avantaxes para os ax:entes políticos variarian
se o representante local tivera unha duración limitada de 8
anos. Tanto para o partido como para o próprio líder local,
un horizonte ceno de rendibiUdade eleitoral, política e persoal limitada influirla decisivamente no proxecto, nas ¡:x>líticas aplicadas e nas formas de actuar. Disque o Presidente
Clinton apenas ten quen lle preste atención, pois os grupos
de interese e os cidadáns xa o ven como ex inquilino da Casa
Branca e próximo cidadán de a pé.. As expectativas da sociedade e do próprio Clinton xa son outras e toca moverse.

O actual presidente dos EE UU, Bill Clinton.

'O usuário perene do poder faise
forte, impede o predomínio
das leis sociais e cria unha rede
de poder paralelo e alegal
. "
ao seu serv1zo
E é que as avantaxes para os partidos como organizacións burocráticas de poder convértense en problemas para os indivíduos e gru¡:x>s máis dinámicos que ven pexada a plasmación
de novas e mellrn;:es proxectos -ou, ao menos diferentes- polo
tapón que supoñen un número limitado de profisionais que
poden eternizarse literalmente en determinadas funcións e
responsabilidades políticas. En calquer cargo público de certa
responsabilidade e remunerado é necesário renovar ás persoas
como é necesário renovar os proxectos, os obxectivos, os
comportamentos, etc, ao longo da vida. Én xeral, unha sociedade con representantes e líderes sociais moi duradeiros é unha sociedade obsoleta e esclerotizada sen dinámica e autonomía efectiva no exercizo das liberdades. Porque o pior é que o
usuário perene do poder faise forte, impede o predomínio das
leis sociais, cria unha rede de poder pararelo e alegal ao seu
servizo, impede o exercizo efectivo dos controis legais e democráticos e, nalguns casos, pódese converter nun perigo real para o mantemento da estabilidade social e política da zona.+
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Asociedade galega apoiou as reivindicacións da semana pasada·

O ministro de Pesca anúncia
cámbios estruturais para o sector na Gali1a ·.
*CÉSAR LORENZO GIL

Pouco tempo despois de que,
primeiro en Vigo e despois en
Compostela, saísen á rua todos os sectores implicados
no paro do banco sahariano,
o flamante ministro de Pesca,
Miguel Arias Cañete, adiantou
que, mália que é case seguro
que se chegue a un acordo
con Marrocos, teranse que
dar mudanzas de fundo no
sistema actual de extracción.
Por primeira vez desde hai vários anos, a sociedade galega
en todos os seus ámbitos saiu á
rua para exixir unha solución
aos graves problemas que sofre
a pesca de altura. De novo quedou demostrado que a este sector é un dos bens históricos e
estratéxicos da nosa economía
e que existe unha clara vontade
de reivindicar o seu futuro.
Na manifestación que convocaron
en Vigo e pasado 11 de Maio, os
sindicatos CIG, UGT e Comisións
Obreiras; os rumadores e as contrarias de pescadores, máis de
sete mil persoas pediron a apertura das negociacións ca governo _
marroquí. Este acto contou co
apoio institucional dos concellos
máis sensibilizados con este problema, tal e como son os das comarcas de Vigo, o Morrazo, Val
Miñor e o Barbanza, alén da solidariedade do BNG, o PSOE, diferentes colectivos sociais e o sindicato portugués CGT.

o
""
z<

~

<i.
fn Vigo, o Xoves 11, sele mil penoas pedran salucións pera a pesca. fn Compostela, catn» dias despais, tamén se exixiu a wlla ao mar saharaui.

O comisário europeu de Pesca,
Franz Fischler, viaxará o xoves,
18 de Maio, a Rabat cun programa de negociacións que inclue
un calendário de paros biolóxicos
moi flexíbel , a aceptación das
exixéncias magrebis en canto a
desembarco en partos africanos
e, como única medida ineludíbel,
o mantemento do mesmo número de licéncias que se admitiran
no último acorde, en 1995.

Tendo en canta cales son os
proxectos de Bruxelas, Arias xa
lles advertiu aos seus interlocutores da pesca en Galiza, de
que cómpre mudar moitas cousas no sector. Palabras como
recolocación laboral, no.vas vias
de investimento ou modernización de estruturas, resoaron co-'
rna balas na mesa de diálogo.

Xabier Aboi, xa o avisara. "A UE
quere impoñer unha reconversión. Pero nós non po·demos
asumilo. lso asolagará comarcas
enteiras. Non se pode converter
a todos os mariñeiros en rexentes de casas de turismo rural".
O líder da CUT, Manuel Caamaño, tamén se mostrou intrasixente diante desta posibilidade. "Os
pescadores teñen o direito a seguir no seu traballo. Nen nos
conformamos ca subsídio de desemprego nen admitiremos unha
restruturación. Os galegos sabemos demasiado ben o que iso
significa e o dano que nos faria".

O secretário xeral de CIG-Mar,

Mais a situación non invita ao optimismo. A decisión do· PP é optar por reducir o peso da pesca
nun dos países onde ten máis
peso e cualidades para adaptarse ao futuro, tal e como demostra o liderato de Pescanova no
mercado mundial. En troques,
Arias negociou cos alcaldes do
2 Morrazo a viabilidade do 'progra~ ma corvo mariño', que contempla
~ a criación de pastos de traballo,
<i alleos ao mar, nesta comarcá +

A pantasma
da reconversión

Arias está convencido de que é
imposíbel manter a actual estrutura da indústria de pesca de altura en águas africanas. En palabras suas, hai que ter en canta que o camiño do porvir da extracción é ben complicado e fai_se indispensábel "unha renovación moi profunda que salve o
sector da crise". Este anúncio
significa que a UE xa decidiu tomar unha postura diferente á
que se pede desde o sector
pesqueiro de Galiza.

O sindicato Unións
Agrárias acordou solicitarlle
á Xunta a unificación de
todos os procesos
eleitorais do agro galégo,
tanto a nível normativo
como nas suas datas.
Segundo esta central, só
catre dos 17 consellos
reguladores de produtos
galegos de cualidade teñen
organizado eleicións (viños
das Rias Baixas,
Valdeorras e Ribeiro e
Tenreira Galega) e os
demaís agardan a
tramitación patlamentar do
- proxecto de lei de Cámaras
Agrárias. Xustamente,
denantes de que se aprobe
ésta norma, Unións
Agrárias reclama que se
fagan as modificacións
oportunas para que "se
garanta a transparéncia
'-------"'d=emocrática" cun único
marco lexislativo. +

OPP desenténdese
da defensa
de Santa Bárbara

Compostela foi o cenário que escolleu a Asamblea de Mariñeiros
en Loita, composta principalmente polos sindicatos CUT e CXT,
para a sua manifestación. Ao redor de tres mil persoas pediron
mellaras nas condicións de traballo dos mariñeiros , co apoio
explícito de partidos como FPG
ou AM 1 e a preséncia de vários
alcaldes populares do Morrazo.

Logo da reivindicación, os representantes da pesca galega pasaron de novo pala mesa de negociación. O ministro do ramo,
Miguel Arias, achegouse á Galiza para conversar sobre o futuro
da frota que faenaba no banco
sahariano. Segundo este membro do governo, a intención da
UE é comezar a discusión sobre
a renovación do acordo no verán, pero destacou a dificuldade
de renovar as antigas condicións
para os buques galegas.

Unións Agrárias reclama
a unificación dos procesos
el~itorais do campo

Fraga, temeroso da entente entre
o BNG e os -armadores
as suas posibilidades. "O único
- O PP galego está adoecido co
que van conseguir é que algun
paso dado a pral da unidade
funcionário marroquí vexa o rede todos os compoñente.s do
búmbio e aprete máis as rossector da pesca de altura.
cas do conflito para que se
Desde a cúpula que dirixe Maquenten máis as cousas aquí",
nuel Fraga vese con desconafirmou na rolda de prerisa
fianza unha posíbel entente
posterior ao consello da Xunta.
entre o nacionalismo galega e
Pero, ao mesmo tempo, o seu
as empresas de armadores, tal
e como xa sucedera durante a · partido•realizou mocións na Deputación e no concello de Ponguerra do fletán.
tevedra a favor da manifestación de Compostela.
Foi por iso que o presidente da
Xunta considerou "inútil" a maA estratéxia de illamento que
nifestación de·Vigo e minimizou

praticou o PP galega foi contestada por todos os sectores. Desde o estamento dos armadores,
repetiuse que era necesário que
o problema pesqueiro tivese
maior repercusión social e que a
reivindicación cidadá na rua era
un bon xeito de conseguilo. Os
sindicatos déronlle a volta ás
declaracións do presidente da
Xunta e afirmaron que "realmente, inútil foi a política do governo
autonómico e estatal, que non
conseguiron avanzar nada en
seis meses de paro".+

O PP está a exercer moi
pouca presión en Madrid
para que se manteña a
fábrica de armas Santa
Bárbara da Coruña,
segundo teme o comité
de empresa desta
factoria. O escaso cadro
de persoal (213
traballadores) e que en
2003 desafectaranse o
·
terreas son unha
tentación para que o
Governo central asuma o
custo político do peche.
Xa desde 1994 Defensa
deixou de realizar
pedimentos e desde
entón produciuse unha
reestruturación que foi
reducindo o seu persoal
até os 213 traballadores
da actualidade. Agora o
pleno do concello da
Coruña vai exixir a
continuidade da empresa
e os traballadores queren
que o PP participe nunha
moción conxunta. +

Ainflación.
sobe outro 0,4%
en Abril
O obxectivo do Governo de
acadar unha inflación no
conxunto do Estado ao final
de ano do 2% é a cada
máis difícil d,e lograr. A suba
do 0,4% do Indice de
Prezos ao Consumo en
Abril coloca a inflación
acumulada no que vai de
ano no 1,3% e deita unha
taxa interanual (nos últimos
doce meses) do 3%. En
concreto no naso país a
suba foi superior á média, o
0,5%, ainda que.a taxa
internual quedou no 3%,
igual que o conxunto
estatal. O Governo central
culpou da alza no IPC á
depreciación do euro e á
suba dos combustíbeis e
afirmou que mantén o seu
obxectivo de acadar o 2%
de inflación a final de ar.o.•
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Os rebeldes que tomaron por
asalto o ceo de Seattle, o martes
30 de Novembro de 1999, para
protestar contra as desigualdades que producen a globalización
e o libre mercado, curiosamente
non forman parte dun exército
homoxéneo e espai;J:a!'lº· Prove.ñen de diferentes loitas sociais,
moitas veces opostos nos seus
obxectivos máis esenciais. Pero
o calendário das grandes citas da
economia capitalista facilitou as
cousas para que comezaran a focalizar a sua raiba.
Dentro deste movimento hai posicións moi contraditórias. Por
exemplo, hai grupos de direita
que defenden unha economia
nacional restrinxida, unha soberanía nacional. E por outro lado,
están todos os grupos que defenden unha regulamentación da
globalización, como o francés
Attac. Están tamén os mais radicais anticapitalistas. En eséncia,
trátase dunha protesta contra a
globalización tal como a coñecemos hoxe: unha globalización
non ao servizo das persoas, senón das grandes transnacionais.
E estes grupos queren poñela
ao servizo dos seres humanos e
do desenvolvemento.
O discurso maioritário destes grupos sostén que deben atoparse
regulamentacións internacionais,
desenvolver novas regras para a
organización do comércio, integrar
as convencións de Kioto e de Rio
sobre o meio ambiente nas regras
do mercado, do comércio internacional; incluir as convencións do
traballo sobre a protecci_ón do traballador, sobre a igualdade dos
homes e das mulleres. Din que todo isto se pode sumar ao corpo
xurídico que ordena o comércio internacional. O movemento antiglobalización revela que agora hai
unha toma de conciéncia da mundialización dos problemas. É unha
cons~cuéhcia positiva da mundialización da economía: polo tant(), é
un movimento político.
O número destes antiglobalizadores non deixa de chamar a
atención. Unhas 50.000 persoas, segundo os reportes de
prensa, ingresaron a Seatlle, cidade norteamericana que olla
cara o Oceano Pacífico, base de
operacións de Microsoft, Boeing
e sede do lendário grupo musical Nirvana. Querian botarlle un
balde de auga fria á Rolda do
Milénio, convocada pola Organización Mundial de Comércio.

18 DE MAIO DE 2000

Futuras protestas no Canadá, Austrália ePraga

O BCE mantén
os 6pos pese
a élebilidade do euro

Os rebeldes de Seattle,
antiglobalización pQr internet
90- RAMÓN MACEI RAS

"A resisténcia á nova orde mundial tamén será
global", reza o manifesto que publicou en 1998
o movimento Acción Global dos Povos, o máis
activo e radical do grupo de rebeldes que saiu
á luz en Seattle o ano pasado. Son alérxicos ao
libre mercado. Están en todas partes, apenas

se coñecen, pero Internet comunicaos e comP,arten o credo contra o capitalismo selvaxe.
Odian a McDonalds, ás sementes transxénicas
e ás maquilas das transnacionais. Usan a ferramenta por antonomásia da globalización (internet) para oporse aos desígnios dos globalizadores. Xa leñen unha axenda para as novas
protestas, agora en Canadá, Australia e Praga.
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O movimento antiglobalización utiliza a rede como ferramenta fundamental.

feíto inglés, lanzou un discurso
alternativo que prefire "un intercámbio baseado na solidariedade e o comércio equitativo".
Atinxiu aló fama internacional.

Grupos e máis grupos
Diferentes grupos ingresaron á
batalla contra a desigualdade
global. Un dos cartazes avistados en Seatlle, Davos e Washington refere estas palabras:
"OMC, FMI, BM: 50 anos é abondo". O meio século alude aos
acordos económicos de Breton
Woods, en · 1944, de onde xurde
o Fundo Monetário Internacional.

Ainda que no momento non era
fácil discriminar o proveniéncia
dos actores da revolta de Seatlle, ·os meios de comunicación
· revelaron máis tarde que participaron membros dos Sen Terra
de Brasil e os de Sri Lanka, xun- ·
to con estudantes australiahos e
Quen a portaba? O movimento
traballadores de ltália. As cámaResisténcia Alternativa, grupo
ras retrataron a mineiros andiplural onde converxen as Nais
nos e xornaleiros xapóneses deda Praza de Maio e defensores
sexosos de cultivar arroz de mados imigrantes en Europa, reunineira tradicional. Alá xuntaron-se
dos na asociación franco-belga
solitários punketos británicos ca
Malgré Tout (A Pesar de Todo).
Mostraron a sua fúria tamén ante
profesor Swamy, célebre xa por
as portas do Foro Económico
ter dinamitado os contaminantes
O presidente de Malgré Tout é
Mundial en Davos (Súíza), a fins
basureiros de Kentuqky Fried
un psicoanalista argentino, Mide Xaneiro pasado. E voltaron a
Chicken en Bangalore, India.
guel Benasayag, residenciado
berrar fronte á Asamblea do Fonen Franza. "Queremos construir
do ·Monetário Internacional en
Reunidos na zona boémia de
un futuro social en contrapartida
Washington DC (Estados Uni-·. Seattle,Jod.os pfi!dian a condg~:ao liberalismo~'. Outro movemendos), do 16 ao 17 de Abril. En
ción da débeda externa. E de: . to ·qt!e os acÍlmpañ~ fiesta ioit~ _
cada. unha destas citas houbo
nunciaban que·numerosas·rriulti- · é Attac, integrado polo xornalista
manifestacións de protesta, yionacionais pechan as suas fábrilgnácio Ramonet (director de Le
léncia policial desbordada, vidros
cas para transladalas a zonas do
Monde Diplomatique), a escritorotos a eito, feridos e arrestos.
planeta onde os salários resultan
ra Viviane Forrestier e o músico
irrisórios e as condicións de traManu Chao. Con eles conviven
Estraño entroido
ballo non lle importan a ninguén.
sindicatos, bancos pequenos e
Con follas volantes denunciaban
feministas. Attac reclama un imEn todos os cenários mencionaa un cento de corporacións que- pasto sobre todo tráfico de capidos estivo presente José Bové,
tal financeiro, e que se use en
acaparan o 75% do comércio
46 anos, criador de ovellas de
global. Un cartaz destacaba os
benefício dos pobres.
Larzac (Francia) e membro do
gañas de cinco transnacionais
grupo campesin'() Confederation
(General Electric, Ford, Royal
Se calquera persoa se pon en
Paysanné Européenne. CoñeciDutch/Shell, General Motors e
contacto con eles, gábanse de codo en Franza e Europa por desExxon) durante 1999: 670.900
municarse con todo o mundo de
truir un McDonalds na localidade
millóns de dólares. Peno dé 44
maneira transparente e non posuir
gala de Millau e acabar con 30 .por cento dese capital non foi
segredos. As xuntanzas son públitoneladas de sementes transxéfacturado no seu país de orixe.
cas, e os acordes pasan por un
nicas de millo, delicto polo que
Seattle foi a reedición dunha vesaudábel consenso. O J>laneta in- .
purgou oito meses en cadeia,
lla maneira de opor-se ao poder,
visíbel dos correios electrónicos
Bové (www.nodo50.org/sode pero a "primeira vez" dun movi(e-mails) é o espazo acordado papaz/ecologia/macdon.htm) atinra entrar en contacto e discutir idemento que xa comeza a xerar
xiu popularidade mediática canpreocupación no mundo financeias (www .egroups.com/messado apareceu en Seatlle. En perro internacional.
ges/actioninfo). Como bons revo-

lucionários do ano 2000, non queren nada co sexismo da linguaxe.
Substituiron a letra "a" ou "o" que
marca o xénero, pola arroba de Internet. Traballador@s , ecoloxist@s, academic@s. Asi se apresentan.
Unha das coalicións máis numerosas e activas desta loita contra
a globalización, Acción Global
dos Povos, fundouse en 1994 en
Xénova (Italia). En Agosto de
1999 reuníronse en Karnakata
(Índia) e estabeleceron a estratéxia que seguirían en Seattle.
As conclusións deste encentro
pódense consultar en Internet
(www.agp.org). "Rexeitamos todas as formas e sistemas de dominación e discriminación, entre
outros o patriarcado, o racismo e
o fundamentalismo relixioso de
todos os credos. Abrazamos a
dignidade completa de todos os
seres humanos. A nova estratéxia para concentrar poder e riquéza e para neutralizar a resisténcia popular denomínase globalización económica e libre comércio. Só emascaran a pobreza, a miséria e a destrución ecolóxica". O manifesto global de
AGP está moi ben fundamentado economicamente e politicamente aborda a problemática
mundial desde unha perspectiva
radical.
Como fenómeno, resulta difícil
descartar o tenor das protestas
de Seattle, Davos e Washington. Espectacularidade non lles
falta aos antiglobalizadores .
Reunen a demasiada xente en
case todos os países do planeta. E ainda que non teñen nada
que ver uns con outros, convócaos o ódio aos estragos da globalización. O que non é pouca
cousa, para comezar.+

Non haberá movimento de
tipos pero si traeos no
mecanismo de poxas para
fixar o prezo do diñeiro en
Europa: o BCE, na sua
xuntanza do Consello de
Governo, optou por '!manter
a calma" fronte á continuada
depreciación do euro. Pero
nunha posterior rolda de
prensa, Wim Duisenberg non
descartou futuras
intervencións en socorro da
moeda única. O governador
deixou entrever que
próximamente poderia
mudar-se o mecanismo das
semanais poxas de diñeiro
que efectua o BCE, nas que
se poderia deixar de fixar un
prezo fixo (o tipo director,
actualmente no 3,75%), para
permitir que os bancos
manifesten canto están
dispostos a pagar para obter
o diñeiro que requeren do
BCE. Segundo vários _
analistas , este paso dunha
poxa de tipo fixo a unha de
tipo variábel eventualmente
daria un respiro á moeda
única. En resumo,
Duisenberg confirmou que a
debilidade da divisa, ao seu
xuízo , custará "unhas
décimas de inflación
importada".+

ARato médranlle
os ananos
Logo da escaramuza con
Villalonga, a Rodrigo Rato
caiulle como un balde de
auga fria o dado de que
IPC sobe un 0,4% en Abril e
deixa a inflación interanual
no 3%. As previsións do
Governo de que a inflación
non pasaria do 2% este ano
xa están desfeitas en catro
meses de exercfcio. A suba
do IPC en Abril, superior á
calculada polos peritos,
eleva a inflación acumulada
nos catro prlmeiros meses
do ano ao 1,3%, sete
décimas por embalxo do
obxectlvo do Governo para
o peche do ano 2000. A
Inflación subxacente, que
exclue a variación dos
prezos enerxétlcos e dos
alimentos frescos, medrou
un 0,3% e sltuou-se no
2,2°.k en taxa lnteranual. Os
prlnclpals responsábeis do
reponte inflacionista en
Abril foron o turismo e a
hostelaria, cuxos prezos
subiron un 1% e fixeron
·subir o IPC mensual mais
de unha décima. Tamén
influiron negativamente na
sua evolución a suba dos
alimentos frescos (0,9%),
dos carburantes e
combustíbeis (0,8%) e dos
produtos enerxéticos
{0,6%). Os prezos
incrementaronse o pasado
mes de Abril en todas as
comunidades autónomas,
especialmente en
Asturias, onde subiu un
0,6%, e en Canarias,
Cantabria, Comunidade
Valenciana, Galiza e A
Rioxa, onde o incremento
foi do 0,5%. Por embaixo
da mela, con un 0,3%,
atópanse tres
comunidades: Aragón,
Extremadura e Madrid. •
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Substuirase por outra sobre asua inauguración, ainda que
o PSOE prefire aludir áConstitución

'Visiten
Corrubedci,
a vila
do cheira'
Cunha denúncia que non
dubida en utilizar ·expre,
sións como "necesitamos
axuda", un grupo de viciños
de Corrubedo ven de remi,
tir ao alcalde de Ribeira e
ao presidente da Deputa,
ción da Coruña unha carta
a causa dos problemas cau,
sados pola fábrica conser,
veira "Frigoríficos Balea".
Os viciños, representados
por Xosé Manoel Santos,
pergúntanse "por que ternos
un polígono industrial a se,
te quilómetros de Corrube,
do, e outro praticamente
baleiro a unha dúcia deles,
se despois se instala unha
mostruosidade destas carac,
terísticas no mesmo medio
da vila, ao lado da escala e
nunha zona que o mesmo
concello deu en catalogar
corno edificábel e urbanizá,
bel?".
A lista de problemas dos vi,
ciños de Corrubedo está en,
cabezada polos cheiros de,
bido á cocción de peixe, á
utilización da rede de sumí,
doiros para descargar os
seus desfeitos nas praias e
polo abandono dos desper,
dkios en cubetas no exte,
rior da fábrica durante dias.
"Os cheiros ascenden até as
casas da redonda polos der
saugues, ate o punto de ser
practicamente irnposfbel
acudir ao retrete, ou andar
pola rua sen tapar o nariz,,,
din. Os rufdos, a preséncia
masiva de gaivotas e o dete,
rioro nun só mes da estrada
da escota son outras das
queixas.
Por que se 1les permite a
unha empresa comezar un,
has obras sen permiso de
construción? Por que non
houbo exposición pública
das intencións de macro,
ampliación do que ata hai
ben pouco era unha peque,
na nave? Por que se lle per,
mite a Frigoríficos Balea tra,
ballar como empresa con,
serveira cunha licéncia de
frigorífico?
Os viciños solicitan axuda
e, adernais, que se cumpra a
. lexislación. Para quen quei,
ra obter máis información
ou comprobar de que falan
os viciños in situ, oferecen
un consello; "darse unha
voltiña por Corrubedo, a
vila do Parque, a vila do
cheira".•

Ogoverno de Pontevedra retirará

unha placa franquista ·do concello

Celebrouse o 15 de Maio o
Día Internacional de Obxección de Consciéncia, data
aproveitada pola ANÁ. ANOC, para propor un deba·te sobre a Lei de Obxección
de Consciéncia. Os
representantes da Xunta na
Comisión de Obxección de
Consciénci~quedepende

Vintecinco anos despois da
morte do ditador Francisco
Franco, unha placa alusiva á
sua visita ao concello de
Pontevedra en 1944 continua
nun lugar privilexiado nese
. edifício. Tivo que chegar a
esquerda ao governo para
que se retirase a inscrizón. O
pleno municipal será o encarregado de tomar unha decisión para a que hai coincidéncia entre o BNG e o PSOE.

da consellaria de Xustiza,
denegaron a posibilidade
deste debate. A proposta
dos antimilitaristas consiste
en reflexionar sobre a lei e a
PSS, "un mecanismo que
xerou tanta polémica no seu
momento". As actividades
que apontan na ANÁ-ANOC
refírense a un.has xornadas
de debate sobre o papel da
obxección-e de-seFVixo mili- tar nos tempos da profisionalización militar, e o futu~o da
Prestación Social Substitutória e do trabállo social. O numero de obxectores que durante o ano pasado suspenderon a süa incorporación á
PSS foi de ·25, segundo qestaca positivamente a ANAANOC. •

A inscrizón en latín, corcada co
escudo da cidade, colocouse a
raiz da visita que Franco cursou
a ese concello en 1944, circunstáncia que os munícipes franquistas designados a dedo
aproveitaron para outorgarlle a
medalla de curo da cidade.
O concelleiro de Cultura Luís Bará xustificou esta substitución en
base a que "é unha alusión franquista e non está moi de acordo
cos tempos que corren e a democrácia". A decisión do governo
municipal do BNG será refrendada en pleno municipal co apoio do
PSOE. O PP non está de acordo.

lnaugúrase oproxecto
que envolverá de libros
a muralla de Lugo
En vintecinco anos de govemos de direita non se retirou esta inscñzón.

Desde 1979 sucedéronse na cidade governos da direita e nengun deles quixo remover a platecto autor do proxecto de
ca, nen sequera cando o, conceconstrución, Alexandre Rodrílleiro socialista Gonzalo Adrio figue·z Sesmeros.
xo unha proposición neste sentid o. O argumento empregado
Contado, non hai acordo absolupolo actual portavoz do PP e ex . to entre os nacionalistas e os soalcalde Xan Luís Pedrosa é que
cialistas. Estes últimos preferia placa "é parte da história que
rían que na placa que substitua
está aí, triste ou non".
·
á franquista se faga unha alusión á Constitución. Os socialisDado que a placa non existia
tas seguen fideis á proposjción
anteriormente a 1944, o goverque apresentou Gonzalo Adrio
n o municipal quer substituila
en 1988, na que ademais da repor unha inscrizón alusiva á
tirada da placa, demandaba a
inauguración do edifício públicolocación dunha cun texto que
co, algo que sucedeu o 24 de
fixese referéncia á carta magna.
Setembro. de 1882. Tamén se
incluiría unha alusión ao arquiO conceHo de Pontevedra ta-

mén estuda a retirada do Monumento ao Soldado, que está situado na Alameda da cidade.
Porén, esta retirada atópase
con grandes problemas de financiamento, xa que custaria
sesenta millóns de pesetas.
No rueiró pontevedrés continuan
presentes alguns nomes franquistas, como son Salvador Moreno, Vázquez Lescaille ou alcaldes franquistas como Garcia
Sánchez ou Hevia. Está pendente un acorde entre o BNG e o
PSOE para restituir ou buscar .
novos nomes para as ruas, se- .
gurido se trate cada caso.•
/

Ogoverno central apoia esta$ medidas

Pulseiras e micros contra os maos-tratos
Vários casos de agresións contra mulleres sucedéronse nos últimos dias en todo o Estado. Un
deles, o acontecido en Marín, e
que rematou ca suicídio de Daniel Sobral, viciño de Marin, de
77 anos. Tras un intento frustrado de agresión á sua muller, que
xa non vivía con el, prendeu lume a un garaxe e átou un bloque de cemento ao pescozo antes de tirarse a un lavadeiro. Os
maos tratos continuados até a
separación -ela durmia coas fillas mentres que el quedara coa
casa do matrimónio- foron corroborados polos viciños, ainda que
como na maioria dos casos non
foran denunciados palas mulleres. A mesma vila de Marín fara

Propoñen unha reflexión
sobre a Lei de
Obxección de Consciéncia

escenário xa o pasado ano do
asasinato a navalladas dunha
muller a mans do ex home.
Un -dia antes, en Huelva, un ho- me apuñalaba á sua muller
diante dos tillos e despois remataba atareándose. Os datos sobre violéncia contra as mulleres
continuan incrementándose, foron cuarenta e duas as vítimas
mortais no ano pasado en todo
o Estado e só no f)rimeiro trimestre do 2000, xa van once
mulleres asasinadas. Un xuíz da
Rioxa ven de autorizar utilización de microfonos na vivencia
dunha vítima de maos tratos,
medida que é apoiada polo Ministério de Asuntos Sociais. ' A

a

decisión foi tomada polo xulgado en vista das dificultades que
teñen as mulleres para probar
as suas denúncias. A vítima
porta unha pulseira que activa a
gravación dos microfonos cando
se poda cometer unha agresión.
As pulseiras ou pulsadores de
alarma xa se proban en Catalunya e Valéncia. Para a policia, · supon non ter que destinar
protección fixa a aquelas mulleres que a ·precisan. As vítimas pulsan unha alarma qLie
as · conecta coa policía local en
caso de perigo. Na Rioxa, a
policía dispón dunha cópia das
chaves das vivendas das mulleres ameazatjas. •

O Xoves 18 de Maio
colócanse os primeiros
tres milleiros de libros que
inauguran o proxecto "Cumulum", que pretende rodear a muralla de Lugo de
páxinas impresas.
Rematou a campaña de recollida de 500.000 libros
entre os viciños da cidade
e xa comezaron a colocar
a estrutura que os vai suxeitar. Os promotores do
proxecto calculan vinte
dias para poder empezar -a
pendurar os libros da muralla. O proxecto contribue
á campaña para que a muralla de Lugo sexa declarada Património da Humanidade. +

Milleiros de rapaces
corren pola língua
en Compostela
Ao redor de tres milleiros de
escolares de Compostela encheron as ruas do casco vello
da cidade correndo pola língua. A convocatoria, na víspera do Dia das Letras, respostaba a unha iniciativa da
Mesa pola Normalización, da
Coordenadora de Equipas de
Normalizacións dos centros
de ensino, da Agrupación "O
Galo" e do próprio concello. A
iniciativa promove o
divertimento da carreira servindo de reflexión sobre a situación da língua. Desde dias
antes, nas ·aulas, os alunas
traballaron con xogos que lles
permitiron afondar na historia
da língua e da literatura. Esta
foi a terceira edición da
carreira en Compostela.•
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Cal é a situación do motociclismo de velocidade na Gal iza?

Campaña
para cdesarmar
a declaración da renda

Actualmente non existe nengun- .
t:ia instalación na que se poida
praticar este deporte. Ademais,
para os pilotos é moi custoso e a
planificación de cada tempada
exixe un investimento ·artísimo ·
que nunca se ve compensado.
.Primeiro, tes que buscar diñeiro
para comprar unha moto, pagar
licéncias, inscricións en campionatos e en carreiras. Despois,
cando queres adestrar, como non
hai pistas, tes que pagar unha
viaxe ao Jarama de Madrid ou a
Jerez. lsto supón unha média de
600 km de viaxe, a disposición de
vários días para só aproveitar un,
todos os gastos de mantemento
da moto. En definitiva, é un gasto
moi dificilmente asumíbel.

O gasto militar é superior ao
gasto conxunto dos ministérios de Meio Ambiente, Educación e Cultura e Traballo e
Asuntos Sociais. Desta realidade palpábel nos orzamentos do Estado parten os responsábeis da campaña pola
obxección fiscal que se pon
en marcha un ano máis coincidindo co periodo de declaración da Renda. Através
dunha guia, explican como
ao chegar ao epígrafe de cota líquida, o declarante pode
calcular o 13% do seus
impostas para proxectos alternativos, que seria o que
Facenda destinaria para
gastos militares. Para os cidadáns que non teñen a
abriga de declarar, o consello é que envíen os impresos
en branca xunto a un modelo de carta elaborado na
campaña. Están dispoñíbeis
telefonos de información : en
Lugo, 982246256, en Vigo
986222162, e en Compostela 981590142. +

Mais, contado, vostede foi
campión dous anos. Por que
deixou a competición galega?
Até 1998, o campionato autonómico tiña unhas regras sobre as
características das motos moi .
estritas. Os pilotos a penas podiamos rectificar os modelos que
vi'ñan de série. Escollias a marca
e o modelo da moto e o regulamento permitia unhas poucas
modificacións que nunca· superaban as 200.000 pesetas e non
influian para nada na igualdade
da proba. Cada parucipante .sabia que a sua moto ia estar ao
mesmo nível cás dos demais.
Mais todo isto mudou a catre
dias de se iniciar o campionato ·
de 1998: A partir de entón, modificase a norma. As reformas permitidas eran case ilimitadas. Admitiron que cadaquén puidese ·
investir a caritidade' que quixese
en mellorar a sua moto. 1$to supuxo que se criase unha tremenda desigualdade entre os pilotos
con máis cartas e aqueles que
ternos máis limitado o noso orzamento. Pero, pésie a ·todo isto,
volvin gañar cunha moto que era
praticamente de série.
Este cámbio de normativa non é
un tema frívolo. Coa·lei na man,
un piloto galega pode faberlle á
sua moto modificacións tais que
impidan· que esa máquina despute o campionato do Estado ou
de Europa. Co cal se está fomentandó ünha mentalidade parroquiana de corredores que non
poden saír do seu país porque
compiten cunhas regras diferentes. A Federación Galega está
criando motos, non pilotos. E
iso, para min, é incomprensíbel.

E cales poderian ser as razóns
da decisión da·Federación?

· Á parte doutras intencións,. considero que se trata primordialmente
dunha cura en saúde. Co cámbio
das regras do xogo, a penas hai
posibilidade de que existan reclamacións por supo~tas alteracións
da norma. Se todo éstá permitido,
non se pode prote$tar por nada.

Quizá existe desídia na actua- cióh deste organismo? ·
Algo comprobábel é a falla de nivel competitivo do campionato
galega. A Federación conténtase con que haxa 25 inscritos e
nada máis. Asi ves· que hai tres
ou· catro pilotos ·que van correr
por un interese deportivo real e o
resto que son persoas que teñen
un interese máis recreativo e
que, moitas veces sen querelo,
tan que a competición se resinta
e perda interese e valor. Con este modelo, é ben difícil que saian
pilotos ben preparados para lograren triunfos tora da Galiza.

Renle apóntase
ás Letras repartindo
unha novela de Murguia

Neutros aspectos, a ·s ituación
máis rendíbel correr o estatal. A
cota de inscrición só costa 2.500
tampouco é boa. A pesar de que
tes que pagar mt>itísimo diñeiro
pesetas máis e, alomenos, ainda
por participar, por gañar non se
que fiques de último, pá,ganche
ao redor de 30.000 pesetas.
recibe nada. Esfórzaste por saír
da Galiza e correr na competición estatal ou europea e a FeE canso deses gastos, decidiu
deración só che paga un ha pe-_· marchar competir a Portugal.
gatina para a moto e un parche
para poñer no traxe. EntreXusto. Cando comecei a planifimentres, neutros deportes, pácar a.tempad~ do ano pasado,
ganlles aos seus representantes
decateime de que volver correr
viaxes, dietas e outros gastos.
na Galiza era unha loucura a nivel económico e preferin mudar
Onde se estiveron correndo as
de aires. Mália que Anca, Iris,
probas do campionato galego?
Denso, SBS e Leo Vinci, os
meus patrocinadores, me axuDurante moito tempo se correu eri
dan, era imposíbel seguir aqui.
Jerez. Entre 1993 e 1998, en Braga. En 1999, correuse en Braga e
Se áqui a cota é de 12.500 peno Jarama. Este ano tamén se vai
setas, en Portugal, estou pagancorrer unha vez en Estoril. Fanse
do 10.000 escudos. A moto que
seis carreiras, cando no estatal se
se emprega é igual para todos e
corren sete. Tendo en canta que
véndencha eles directamente a
os gastos de viaxe son iguais, é
un prezo excelente, co cal podes

competir toda unha tempa·da e
despois vendela sen perderes a
penas diñeiro. Na Galiza, un xogo dé pneumáticos costa 70.000
pesetas; alá todos os compoñentes teñen unha rebaixa para
os pilotos do campionato nacional. E por iso que as mesmas
rodas costan 19.000 pesetas.
Mais, fundamentalmente, o que
máis me atrae de correr en Portugal é que sempre que participas obtés un prémio en metálico e en elementos para a carreira (lubricantes, traxes, gasolina ... ). Ademais, como todas as
máquinas son idénticas e só .
che permiten uns mínimos cámbios, a igualdade é absoluta e o
pódio final decídese dependendo da capacidade dos pilotos.
Mentres que na Galiza acabas
perdendo moitísimo diñeiro, en
Portugal incluso se gaña un
pouoo e é moito máis satisfactório a nivel competitivo.

Que ten que cambiar no noso
· motociclismo para que sexa
atractivo para os pilotos?
Obviando a necesidade de que
se construa un circuíto, que seria
moi útil e rendíbel, non só para o
motociclismo, senón para todos
os deportes de motor da Galiza;
ignorando a necesidade de que
se fomente economicamente esta prática, que de por si é cara,
cómpre unha mudanza nos
meios galegas respecto ao motoci cl i sm o de t;>ase. Creo que a
TVG debería retransmitir as seis
carreiras anuais que hai, porque
iso faciltaria conseguir patrocinadores. Hoxendia é moi difícil que
- alguén che pague por un anúncio
que nunca aparece en nengun lugar. Na prensa, pésie a que hai
suplementos de motor, case que
nunca sae nada se os pilotos, de
própria vontade, non lles levamos
a información de cada carreira. •

Os viaxeiros da liña TAO e
Talgo de Renfe recebiron o
17 de Maio un agasallo en
forma de libro: a novela
Dende o ceo, de Manuel
Murguia, editada por A Nosa Terra. A compañia
ferroviária·colaborou na
edición dos dous milleiros
de exemplares para repartir nesta xornada. Esta novela romántica, escrita por
.Murguia na sua mocidade,
ten un formato pequeno e
de fácil manexo que aconsella a sua leitura no tren,
en opinión dos responsábeis do Renfe. •

Avogan polo
tratamento digno
aos mamíferos mariños
Deuse coñecer através dun
manifesto a Plataforma polo
Tratamento Digno aos Mamfferos Mariños-Ulilibr~ que denúncia a incorporación de
duas focas ao Acuário da Coruña. A plataforma quer manifestar a oposición ao mantenemento en cautividade de
mamíferos mariños con finalidade expositiva e toma o seu
nome da foca recuperada e
liberada pola Rede de Varamentos de Galiza·. "O valor
didáctico das instalacións
acuarísticas compensa a actuación sobre espécies de invertebrados e peixes, pero o
máhtenemento de mam íferos mariños nas mesmas,
que son animais con grandes
capacidades mentais e
amplas necesidades físicas,
r:io é xustificábel polos aspectos divulgativos", din. A "Uljlibre" é apoiada por dóferentes
grupos· ecoloxistas, entre os
cales se atopan a Federación
Ecoloxista, a Sociedade Galega de História Natural, Erva
e Asociacion Naturalista Baixo Mi.ño.+

1

Nº 935
18 DE
MAIO DE

2000

ANOSATERRA

ANO XXIII ·

Nacionalismo .devanceiro
pasado ano, a Académia
Galega adicaba a comemoración do Dia das Letras Galegas a un xornalista fusllá.do e.n 1936 despois do levantamento militar. Blanco Torres
abrianos as páxinas da prensa,
obrigábanos a desempoeirar a vella hemeroteca para descobrir unha realidade que poucas veces se
recoñece: que o pensamento galego se teceu en páxinas de xornais.
Volver este ano a Murguia.é afondar de novo na mesma tese. V elai
unha das faces a recoñecer do orixinal historiador e escritor que foi
Murguia, a sua constante e dinámica participación en xornais,
moitos deles impulsado_s polo seu
próprio ímpetu. No feixe de' cabeceiras vencelladas con el agrnma o
pulo que· He deu á criación de A
Nosa T erra, seguindo o ronsel do
galeguismo ao se comprometer
coa criación de meios progresistas.

º

2
A construcción
de Galicia,
un proxedo
político e literario

E

n Murguia atopamos tamén
o xérmolo da nosa história, o
recoñecemento da necesidade de lemos desde nós próprios. E
BELÉN FORTES
o traballo iniciático e revelador
que adianta as bases dunha nova
3
historiografia cos pés e a cabeza
En tempos
postas no próprio país. Átopamos
. de cinematógrafo
tamén no xeneroso precursor o
. X.E.ACUÑA
alento e o pulo que deitaba nos
escritores que, coma a sua dona
Nunca cruzou
Rosalia de Castro, podían · das
o mar
azos á literatura na nósa língua,
c.v.
podían artellar un Rexurdimento,
4-5
o arranque de novo da nosa escriVolver
ta criativa. A pruma de Murguia
a Murguia
púñase entón da sua parte, como
HENRIQUE RABUÑAL tantas veces se m.anifestou do lado
da língua, en contra do centralis6
mo acérrirr,io que nos negaba coO xornalismo
mo país. Pequeno e co som_breiro
de Murguia contra
ben alto, Murguia partillou de
o centralismo
múltiples polémicas defendendo
GUSTAVO LUCA
sempre os intereses galegos, .na
língua, na literatura e mesmo no
8-9
recoñecemento do país. Por iso
1889.
cómpre
negar as leituras múltiO rexionalismo
ples,
ou
as
várias biografias como
Galego
se quer facer crer, de Murguia.
de Murguia
AlfONSOR.
Nel atopamos o galeguismo deCASTELAO
vanceiro, ·a fonte da que ia brotar
o ideário que chegaria até o actual
10
nacionalismo. No meio, Castelao, .:
O primeiro
a quen tamén se homenaxea neste •
o noso idioma
ano ao se cumprir o cincuenta
FRANCISCO A. VIDAL
aniversário do seu pasamento.
12
Un panfleto
ultramarino
e ultramontano
X. E. ACUÑA

V

olver a Murguia, diciamos
hai xa ano e meio no Especial A Nosa Cultura de A
Nosa Terra. Volver a Murguia arelábase débeda urxente para unha
das figuras máis relevantes da nosa
história cultural e política afastada
inxustámente do debate intelectual
oficial, pero que acopaba a contin uidade acaída no devir do nacionalismo. Castelao retoma~ con
especial daridade no texto que recollem os, a sua lición para dicir
que, onte coma hoxe, cumpria a
defensa de Galiia fronte ao centralismo esnaquizador. Neste ano ficar
de novo en Murguia, fitar de novo·
en Castelao, no camiño que abriron e do que somos herdeiros. +
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Á direita,
o presidente
da Real
Academia
Galega,
Eladio
Rodríguez,
intervén no
acto de
inauguración
do
. monumento
a Murguia
na Coruña
en 1933.
Aó carón,
E. Carré, F.
Vaamonde,
Tettamancy
eG. Salinas
(de pé),
. T. Ojea,
Murguia e
Martínez ·
Salazor
{sentados). ·

Aconstrucción.de Galicia1 un proxecto político e literario
• BELÉN FORJES

Este 17 de maio do ano 2000 en
que celebramos a nosa Festa 'das Letras, dedicada na presente edición a
Manuel Murguía, ten que ser un
momento para a reflexión; para que
ao mesmo tempo que s.e estudia a
obra deste erudito e polígrafo do s.
XIX desde os máis diversos puntos
de vista, se valore tamén qué queda
do seu pensamento na actualidade e
se acabaron triunfando ou non as
súas ideas. Polo que nos toca, coido
que é de xustiza que .se recoñeza o
moito que lle debe a Galicia de hoxe
a este intelectual polifacético: entre
outras cousas o feito de que hoxe os
galegas nos recoñezamos como
membros dunha nación e dunha
cultura distinta e o feito de que posuamos un sistema literario propio.

A. pesar das súas múltiples facetas de

Paseando
aos 88 anos.

historiador, líder rexionalista, escritor,
xornalista, crítico literario e de arte,
arquiveiro ou Cronista· Oficial do
Reino, Manuel Murguía segue a ser
un gran descoñecido para a maior
parte .dos galegos, que ignoran que,
entre outras cousas, foi o home de
Rosalía de Castro, a escritora galega
máis universal, e o primeiro presidente da Academia Galega. Pero por riba
de todo, Murguía foi un gran reivindicador de Galicia e de todo o galego
e un incansable loitador pola dignificación do seu país nun momento diRcil ·no que as vicisitudes históricas e
políticas mergullaran a sociedade galega nunha postración e nun atraso
sen precedentes e a levaran a perde-la
súa dignidade e a consciencia da propia identidade. En palabras do propio
Murguía, Galicia "había tenido un
pasado y lo ignoraba, una lengua y
empezaba a olvida[la".
Murguía ten sido definido como o
historiador do feíto diferencial galego en canto que foi o primeiro que
falou de Galicia como unha nación
baseándose na pertenza a unha raza
(a celta) e na posesión dunha historia e dunha lingua propias. Dentro
do seu discurso histórico reserváballe un lugar primordial á raza, principal esteo da súa fundamentación
teórica da riacionalidade galega, factor ao cal concedía, así mesmo, unha enorme importancia na formación da lingua (no léxico) e no carácter diferencial da literatura galega. N algunhas das súas frases m'.áis
célebres verbo do noso idioma
· ("Pobo que esqueoex a -súa Jingua ié

Apesar das súas
múltiples facetas
· de historiador,
líder rexionalista,
escritor,
xornalista, crítico
literario e de arte,
arquiveiro ou
Cronista Oficial
do Reino,

Murguía segue
a ser un gran
descoñecido.

un pobo .morto", "o idi~ma de cada pobo é a característica máis pura,
e máis poderosa da nacionalidade",
"Xentes que f~ a lingua que non
lles é propia, é un pobo que non se
pertence"), pronunciadas no discurso da sesión inaugu.tal da Academia, descubrimos a estreita relación
que Murguía estable~e entre idioma e nación, de aí o seu empeño en
que o galego se mantivese vivo entre a poboación de Galicia e en que
fose usado por parte dos escritores,
é dicir, na literatura, aspecto este
último que, na súa opinión, contribuiría a dignificalo e a conservalo
(ou a darll~ forma e consistencia).
Quen se achegue á súa obra de atopará a pouco que se fixe un home
sensibilizado polos tópicos que circulaban na época sobre o escaso cultivo literario en Galicia (empezando
pola "Galicia nunca fértil en poetas"
dos versos de Lope de Vega) e polos
insultos que nos definfan como un
pobo pobre e atrasado. Por iso dedicará parte da súa obra a demostra-la
tese contraria: que en Galicia había
bos escritores, que tiña unha literatura, e que destacaba polos traballos

da intelixencia (algo ao que vai aspirar xa co inacabado Diccionario de
escritores gallegos, unha das súas primeiras obras, que empeza a publicar
por entregas en 1861).

O interese de Murgu1a -a quen podemos considerar fundamentalmente como historiador- pola li_teratura galega, interese amosado
no forre empefio que demostra en
defende-Lo seu carácter diferencial e
en concribuír a erguela e consolidala, xustifícase en función de que
para el era un apartado moi importante da historia dunha nación e un
elemento que contribuía a identificar Galicia como entidade diferenciada, e así mesmo en función do
importante papel que lles concede
aos poetas na construción da patria.

Pero quizais hoxe sexa o día ~e lembrarmos sobre todo a vertente máis
literaria do que foi chamado o "Patriarca das Letras Galegas", e a quen
podemos definir como o principal
promotor da literatura galega nos
seus inicios -nese momento transcendental do Rexurdimento literario-, o guía, animador e teórico que
lles marcaba as directrices e o camiño a seguir aos escritores galegos do
Así pois, Murguía vai desempeftar
momento; e tamén o crítico literaun papel activo e decisivo no prorio de toda esa xeración, un exceceso de configuración da literatura
lente analista literario de quen congalega emerxente, participando no
tinúa a ser debedora a crítica actual
debate lingüístico-literario da époe que institúe criterios de canonización de autores como Rosalía, Pon- · ca, dencro ·do cal se amosa partidario dunha literatura "provincial"
dal ou Curros. Tampouco podemos
vehiculada no noso idioma, cuns
pasar por alto no día de hoxe que a
trazos diferenciais e propios que a
obra fundacional do Rexurdimento
separaban diam etralmente da Liliterario, os Cantares gallegos de Roteratura espafiola, e partidario tasalía de Castro, primeiro libro escrimén dun modelo literario avanzado
to íntegramente en galego, foi pue moderno, fronte a quen apostaba
blicada {ese 17 de maio de 1863)
unicamente por un modelo co tupolo empeño persoal do seu home.
m ista e ruralizante, relegado ·ao
apartado do folclórico e museíscico,
ou a quen só contemplaba a posibilidade dunha literatura galega en
castelán. Asf, vai ser un arduo defensor do uso do galego na literatura e das súas aptitudes para tratar
os máis variados asuntos, alertando
aos escritores da necesidade de habilitar unha lingua popular, como
era daquela o galego, para a creación literaria, ou esixindo que o
emprego do galego por parte <lestes
fose "serio, apropiado e nobre".
Por outra parte, Murguía tamén se
vai preocupar de inventaria-la nosa
historia Literaria, o que lle permitía
asenta-la existencia da literatura galega nesa tradición e era unha forma de avala-lo uso literario do galego, xustificando pola súa vez a escaseza do cultivo literario en Galicia
en épocas anteriores cunha minuciosa exposición e análise das súas
causas. En relación con isto último,
Murguí~ apostará pola revalorización da poesía popular, por canto
vía no pobo ao gardador das esencias nacionais, e ao mesmo tempo
porque a, literatura oral lle permitía
enche-las lagoas dos séculos escuros
e demostra-la existencia dunha literatura vizosa e ininterrompida en
Galiciui,oJG>.lllgo da 'SÚa "'histor~a.i+
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Murguia coñeceu aandaina fílmic~ d~ José Gil

Cuba. Tampouco faltou a oferenda
ao santo Cristo.

En tempos de cinematógrafo

Vida dé circunstáncia própria da
procedéncia social dos compoñentes
dunha académia atípica presidida
por un Murguia que andaba na vellez. Idade avanzada que non foi tara
para que a madrilefía "Biblioteca de
Escritores Gallegos" reeditara · ese
mesmo ano nada menos que a súa
novela xuvenil Desde el Cielo.

•X.E. ACUÑA

O Vigo daqueles tifia un aire de rebeldia. As suas ruas cofíecian manifestacións de protesta contra os impostos de consumo. Aqueles que se
cobraban caseto por caseto nas estradas de entrada á cidade por meio de
gardas fiscalizadores. Vigo levantábase contra os fielatos e os estandartes e bandeiras das sociedades obreiras encabezaban, como non, as marchas de protesta. Jaime Sola nas páxinas da súa particular, sumisa e indiana revista Vida Galkga notariaba
ao seu xeito tales acontecementos.

Con todo, a imaxe máis significativa que n.os vai quedar da visita foi o.
particular encontro que Murguia
ten co cinematógrafo de man do reporteiro de Vida Gallega José Gil.
De ser fotógrafo cuase ambulante no
balneario de Mondariz, Gil chega a
montar un estudo de sona en Vigo e
desde el forma parte nos primeiros
momentos do proxecto xorna:lís'tico
de Jaime Sola. Atento ao devalar
pioneiro do cinema ensaia fórmulas
de distribuc1on de documentais cinematográficos que el mesmo filma
e produce entre as colónias galegas
en América. Un proxecto que divulga desde as páxinas de Vida Gallega,_ .
- Murgüfa
a revista que oferece cuberta coa visino estudio
ta que o presidente da Académia Gade José Gil
admirando
lega lle fai ao seu gabinete para coñeun dos
cer de primeira man "el primer apatrebellos
rato montado en nuestra región para
cinemato·
positivar cinta .cinematográfica regráficos.
produciendo paisajes de la ten'iña".

Novembro de 1910 tamén lle deparou a Sola outros oficios menos
combativos. No seu papel de secretário da Académia Galega teria un
papel relevante na visita que realiza
a Vigo Manuel Murguia a fin de
presidir unha sesión na que tomarían posesión novos académicos.
Serian xornadas de pompa cidadá
con centro nos salóns do Casino vigués --0 Teatro Rosalia de Castro ardera meses antes- e crónicas xornalísticas mundanas cheas do consabido "selecdsimo público asistente".
e

e

Neses dias escribira Murguia un laudatótjo artigo en lembranza de José
Ojea, académico desaparecido un ano
antes en Cortegada e que agora ia ser
reemplazado nas cadeiras da Académia. Un disrurso sobre Sir Jhon Moore foi a etiqueta que presentou
Adriano López Morillo, o eleJcido para suceder a Ojea. Novo académico
mais tamén xeneral de brigada do
exército espafíol e emparentado con

aquel outro Morillo protagonista lendário da batalla de Ponte Sampaio
contra o invasor napole6nico.

Os Femández Lema, Olivié, Sampedro Folgar, Requejo, Mirambell
-todos eles académicos-, acampafíaron en banquetes e sesións a un vello Murguia arroupado de cerca por
Carré Aldao. Ceas de fasto no Hotel
Continental, xiras e excursións contribuíron ao programa académico e
un deles teria como destino o luxo

da família Mirambell e a sua mansión de Baiona, Villa Rosa.
O académico Jaime Sola, esta vez
como fotógrafo, deixou crónica en
Vula Gallega da vida social de Manuel Murguia e os seus ciceróns vigueses. Os automóbeis das famílias
Arén, Oya e· Mirambell foron postos a disposición do patriarca para
visitar no cemitério de Pereiró os
monumentos fúnebres a Concepción Arenal e aos repatriados de

Unha lámpara Jupiter iluminou a escena inmortali7.alldo tal momento e
del foron testemuñas o xenecil López
Morillo, as "señoritas" de Mirainbell,
Carré e Morillo, Manuel Borrajo,
Tomas Mirambell e Carré Aldao. Un
retrato de grupo que tamén delata a
sensación pre-industrial do artefacto
de Gil. Con todo seria o único cineasta galego por moito tempo e dos
seus noticieiros fllmicos saiu a única
imaxe da terra que chegou aos galegos de América. •

Os galegas de Buenos Aires pensionaron aMurguia ehomenaxeárono no séu centenário
s
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Nunca cruzoo o.mar
•C.V.

"A eles debeu en vida o agarimo e
entusiasmo con que recebian as
suas obras; a eles o único amparo
que tivo nos seus dias de amargura;
a eles, case, o mQnumento no que
descansa". Manuel Murguia refírese no prólogo de En las orillas del
Sar ao predicamento que a obra de
Rosalia tifia entre os "desterrados
en América". Fo ron eles tamén os
que a 17 de Maio de 1913 concedían a Murguia unha pensión vitalícia de trescentas pesetas ao mes.
O mesmo dia que el cumpria oitenta anos, o mesmo dia que Cantares Galkgos facia meio século de
ser publicado, o mesmo dia que,
tantos anos despois, ia ser honrado
no Dia das Letras Galegas.
A xeira de emigrantes que financian o sartego de Rosalia é a mesma
que comemora con inusual luxo o
. centenário do nacemento de Murguia. A velada celébrase no teatro
.Cervantes de Buenos Aires. O Centro Galego promove os actos ofi- ·
c;iais aos que asisten as máis altas
autoridades arxentinas; Galicia, a
revista da entidade, dá boa conta
dos acontecementos.
A fotografia de portada da ampla
report-ax:e evocéb a -]Iláis protocolá-

povos cultos" afirma o presidente
rio acto diplomático entre Estados. Homes vestidos de smoking
do Centro, Laureano Alonsopérez.
flanquean ao presidente da Repú- . No seu encendido discurso, non
dubida en dicer que "Murguia
blica Arxentina Agustín P. Justo.
non foi un precursor: foi un funRafael Palácios dirixe a orquestra
dador. El non anúncia: el afirma;
que interpreta os himnos arxentiel ensina; el é o Mestre. Murguia é
no, de Riego e galego. O tenor
a fonte onde todos os galegos reciXosé Vales interpreta melodias gabirán saber e fortaleza para bregar
legas e Juan Más dirixe un cadro
polo florecemento da sua terra".
crioulo. "Se nacera en Fráncia ou
Alemánia o seu nome pronuncia- · Cita de corrido como títulos de
ríase con admiración en todos os
novelas suas -ademáis de Desde el

cielo- Mientras duerme, Mi madre
Antonia, El ángel de la muerte e Los
lirios blancos.
O poeta Xavier Bóveda destaca
que, en canto historiador, Murguia
é "subxectivo por antonomásia" É
esa emoción a que Bóveda compar- , •
te, outro método non seria posíbel. ·
"Precisábase, ante todo, quea leitura da história fose capaz de suscitar
no noso corazón o sentimento da
nosa própria continuidade; que
nos dese o contido da nosa própria
eséncia e a nosa própria conciéncia
O Presidente
histórica". Non é esa só a herdanza
da
República
de Murguia, debémoslle "certaArxentina
mente máis, debémoslle mesmo
no acto de
unha ideoloxia". Tamén o escritor
homenaxe
a Murguicl
arxentino Enrique de Gandia recocelebrado
ñeceu a singularidade do homenaen Buenos
xeado e reclama xustiza no seu reAires
coñecemento. "Lendo os libros de
no 1933.
Murguia, o noso espíritu volve ao
pasado perguntando ás columnas
rotas e aos palácios desfeitos, que
foi de tanta glória e de tanto esplendor". ~quel que "nunca cru1
zou o mar merece coma homenaxe, ao dicer de Gandia, que se fomenten "os estúdios históricos da
terra que el tanto amou". ·No camiño, o Centro Galego de Buenos
Aires, a dez anos da morte e cen do
nacemento, lembraba a sua figura
coas. máis altas hoqras. •
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Ninguén negará a estas alturas que
Murguia dá para moito (eu case diria
que para todo): compracerá ao rato
de bilioteca/hemeroteca, ao .patriota,
ao estudoso da educación, ao curioso
do debate político, aos analistas do
racismo, ao interesado no xomalismo
na Galiza ~ en España, a quen se ocup.e da vida editorial contemporánea
galega,. americana e española, a quen
indague a nosa literatura, culta e popular, a quen investigue as nosas ins-.
tituicións políticas e culturais próprias e así poderiamos seguir establecendo un abafunte catálogo [case sen
final]. Na nosa particular escolla non
deben faltar éstes aspectos:
• o seu pemianente compromiso co
noso país e a sua renacéncia e que
pode rasrexar-se en todos os períodos
da sua vida desde a etapa madrileña.
• a sua condición de precursor de
diversos saberes e especialidades,
cultivador de artes e pericias diversas
e promotor dunha chea de coñecimentos. Pondo os cimentos do rexurdimento das nosa5 letras, falando
por vez primeira en público no noso
idioma, constituindo grupos políácos e culturais ·autóctonos para a defensa da Galiza, investigando a nosa
história rzacional, denunciando o trato colonial dispensado á nosa pátria,
articulando unha crítica literária e
artística moderna, deixando memória escrita (por moito que alguns a
acusen de parcial) do seu tempo e
das obras dos seus coetáneos e tantas
cousas no ámbito da literatura popular, a arqueoloxia, as artes plásticas, a
etnografia ou a antropoloxia.

Retrato

de madurez
de Manuel
Murguia.

• HENRIQUE RABUÑAL

A Afonso Ribas Fraga

1
_:
:

Mirar para Murguia desde a xanela
cibernáutica e glbbalizadora do 2000
e desde o primeiro .chanw do século
XXI; ve-lo espellado no Monumento
aos Mártires de Carral; dei.xar-se engaiolai polos regos' e labirintos dunha
ricaz biobibliografia; abrazar o carbaIlo celta e o loureiro pragmático dos
romanos; repasar afame do 1853 e a
epidémia do oidium; deitar os ollos
na pólvora visíbel e nos magnólios
ocultos das polémicas; sabé-lo enredado coa dignidade aínda inédita de
Sarmiento; ver sen medo a Rosalia
confundida con Manolo; dicer-lle ao
mundo que Galiza (re)naceu con el~;
saber onde está gardada a diminuta
pepita de ouro do rio das Pontes que
·posuia o Patriare~. Abriu-se t.inha
ocasión única para colectivamente
ampliar o noso coñecimento sobre o
capítu/.o Murguia, para honrá-lo polo
país procurando que penetre a vida
galega. Cada día que pasa é maior a
evidéncia: a nosa cultura precisaba,
parodiando o volume de A Nosa Terra, Volver a Murguia. A volta xa foi
benéfica apesar das rectificacións e revisións que se plantean/insinuan, dos
siléncios calculados, das críticas acedas. Nos últimos meses puden
constatar que o país que tanto andou
e estudou Murguia, desexaba un certo reencontro, como mínimo o que
posibilita a reedición de textos (aí están Galicia, o Diccionario de escritores, La primera luz, o Epistolário ou a
difusión dos seus textos en galego) e
os debates e refiexións abenos sobre a

o
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Merece
coma poucos
a Homenaxe
Nacional

da que está sendo
obxecto.

grande cantidade de asuntos que o
escritor subscita: as circunstáncias do
seu nacimento en Arteixo, o capítulo
de inimizades, as tensións familiares,
o seu relacionamento coas grandes figuras do seu tempo nos ámbitos galego, americano e español, a sua poética, a sua produción escrita, a sua evolución política, a sua fidelidade idiomática, etc. Creo que o retrato global e provisional do personaxe -e do
mito- é a suma de todas. as visións
unilaterais porque miramos [neste caso a Murguia] desde nós mesmos e
comprobamos, máis unha vez, que
cada un f.tla da feira segundo lle vai
nela. Por non adornar-nos de citacións máis vellas, lembremos as palabras recentes do profesor Beramendi, nutridas dun didactismo exemplar, a resumir en dous os obxectivos
centrais da biografia intelectual de
Murguia: "Afirmación de Galiza como nacionalidade diferenciada -cos
seus corolários de autogovemo político e regaleguización en todos os ámbitos- e a construción dunha sociedade democrática, próspera e culta".
· T amén lembra Beramendi que foi
Murguia en 1891 "o iniciador do
uso do galego na prosa polítici e no
discurso público" mesmo nun contexto de "hostilidade ambiente qúe
reinaba daquela contra toda expresión idiomática galega que non fose
poesía. E as letras galegas son, ou deben ser, algo máis que literatura". Se
se me permite, eu diría abertamente
máis: as letras galegas s~ poden ser se
son algo máis que literatura, se son
algo máis que celebración protocolar
un dia ao ano, se son algo mái~ que
mentira, pose e falsidade. Por todo
isto, Murguia merece coma poucos a

• a sua condición de excelente escritor, mellor do que se lle ten recoñecido, particularmente en xornais e revistas pero tamén nas suas
esquecidas ficcións narrativas, nos
intensos ensaios, nos delicados poemas de. mocidade, nun libro tan
poético e poliédrico como En prosa.
• o seu compromiso coa elaboraci6n, difusi6n e recoñecimento da
obra literária de Rosalia de Castro,
compromiso pouco recofíocido e 'que
debería facer-nos reflexionar sobre a
conveniéncia e a xustiza de -situar ao
Patriarca ao carón da sua esposa.
• o seu papel como líder do rex:ionalismo galego e construtor da ideoloxia galeguista que vai herdar a xeración Nós. Cremos que Castelao,
Risco e Otero Pedraio beberon na
fonte que Murguia lles brindaba. O
primeiro recoñece-o explícitamente
nun memorábel escrito dos anos 40
e poeticamente no seu Alba de
groria, o segundo denúncia-o, por
exemplo, na sua Teoría do nazonalismo galego e don Ramón asevera-o
gostoso nas páxinas do seu memorábel Ensaio histórico sobre a cultura galega que nós calificaríamos, en non
poucos aspectos, de murguiniano.
• a s~ dimensión de criador da hist6ria nacional galega, abordada desde moitas perspectivas mesmo como
defensa do próprio país. Para el a
história era tamén a história da nosa
língua e da nosa literatura. Inxente
labor o deste Historiador da nazón
de Breogán, para o que se preparou e
documentou conséientemente, sen
ser o que hoxe chamaríamos un historiador profisional e que debemos
analisar obviamente no marco teórico e científico do seu tempo.
• a releváncia, deixando á marxe a
sua voluminosa obra esparexida nas
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publicacións periódicas, dos se~ libros máis representativos e que forman parte de calquer selección bi.bliográ.6.ca da sua época: La primera
luz ligada á lei Moyano e á aparición
da escola primária, o Diccionario de
escritores gall.egos, os volumes da His-

toria de Galicia, El faro, Los Precursores, Galicia, El regionalismo gallego,
Don Diego Gelmírez, etc.'
• a sua estreita relación coas grandes
figuras do XIX gal ego (e en certa
medida español e ibérico). Ternos estudado a sua relación con Pondal e
podemos non só certificar o médio
século de amizade senón a dependéncia do bardo a respeito do Patriarca
nalgunhas matérias. Murguia non
pode ser entendido se non o analisamos en relación -cos outros: os Chao,
os Avendaño, Curros, Aurélio Aguirre, Xoán Compañel, Pondal, Manínez Salaz.ar, Benito Vicetto, Rodríguez Seoane, Fontenla Leal, Chané e
un longuísimo etcétera. Celebrou como poucos a paulatina conformación
dunha literatura de noso e na nosa
língua, labor entre outros de Pondal,
Curros e Rosalia quen proba segundo o noso protagonista "que a todos
os metros se adapta a nosa língua, e
que se presta a todos os asuntos".
•o valor dos seus textos en galego,
certamente escasos pero verdadeiramente clásicos, en especial o disrurso
nos Xogos Florais de Tui (1891) e o
seu maxistral ensaio sobre a obra de
Pondal, este talvez para ser utilizado
por especialistas e seguidores da poesía pondaliana, círculos onde gma. de
explícito recoñecimento. Dixemo-lo
moitas veces, Murguia fixo tanto e
escrebeu tanto como o que máis para
que a nosa língua e a nosa cultura superasen todas as rravesias dos deserros
e asomasen o seu escarnecido foci.fio
neste século que agora concluí para
dar-lle o futuro que Murguia pronostica/sofía nos seus escritos. Sempre
defendeu, para a nosa língua, a necesidade dunha gramática e un dicionário, alentou á xente culta a liderar a
normalización lingüística, criticou
ron decisión o uso e abuso do castellano no púlpito, na administración,
na escola, nos xomais e na literatura.
• o nome de Murguia aparece ligado
na nosa história contemporánea a
acontecimentos que forman parte do
roáis lúcido, domáis progresista e do
máis galegu.ista desde o levantamcnto
de Solis do que é e.amovida testemufía sendo un cativo na casa familiar de
Compostela até que propón a Risco
como académico da Galega a poucos
meses do seu pasamento, pasando
mesmo polo Banquete de Coruco no
que verdadeiramente está sen estar.
• o lusismo e a lilsofília de Murguia quen ve en Portugal -como
todos os mestres do galeguismounha continuidade natural da nosa
cultura e no portugués a versión
nacional e normalizada, dignificada, da nosa lí~gua.
• a sua condición de polemista
que debe ser comparada con certos
vícios da nosa época na que certas
opinións e discursos non poden ser
expresados máis que na periféria da
marxinalidade, época esta a nosa na
que moitas tertúlias están consagradas a un pensamento lixeiro -que
non lizgairo e perigosamente uniforme. Murguia via-_se a si mesmo
como "home de batalla" "que nunca refugou nengunha loita".
• os problemas econ6micos, porque tamén de pan vive o home e eu
son dos que pensan que todo dis- ·
curso galeguista a respeito da nosa
língua e cultura ten que levar apa-
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Castelao,

reilado un proxecto global de país
no que economicamente o país sexa viábel, un proxecto ofrecido á
nosa cidadania. É gratificante
constatar nos textos e reflexións do
Patriarca que nunca perde de vista
a realidade do país que defende.

Risco e
Otero Pedraio
beberon na fonte
queMurguia
Hes brindaba.

111
s
a

Murguia revelou-nos moitas causas,
a respeito da Galiza, a ferocidade
guerreira swnada á dozura de carácter, o território sempre povoado,
nunca populoso, o sentimento relixioso unido a un amor pola terra,
ideou un pensamento a prol dos varudos, intelixentes e poéticos labregos. Succionou os mellores pousos
do cristianismo: a fraternidade universal, a defensa dos pobres e os perseguidos ou o desprezo do luxo. Mesmo louvou un cerro priscilianismo.
Murguia sempre creu que ternos reservado o noso lugar no mundo e
que peneirados os sucesivos colonizadores, hai que ser notários e conscientes do imutábel. Como Rosalia,
predicou e defendeu a Galiza como
país formoso pero depredado, potencialmente farturento pero empobrecido. Uns encantos que andan á procura dos ollos do pintor e das palabras do poeta. Comprendeu a beleza
das amendoeiras do Val de Monterrei e as cereixeiras de Monforre, o
reinado dos carballos e as nogueiras,
a sábia maduración da uva. Preswnia
de ter andado o país, saboreado o viño do ribeiro, o granito, os vemos
que nos arrolan, o kA.olin de Sargadelos, a arxila de Buño, o lignito das
Pontes, o ouro de Quiroga e Valdeorras. Concebeu a Gali:za como unha
nación substencada pola raza, o tempo, a conveniéncia. Con monarquia
própia ou sen ela -con partidos próprios ou sucursal.istas diríamos hoxea nación subsiste agochada nos mosteiros ou sublimada nas cantigas que
Xosé Rodríguez Seoane le na Biblioteca Nacional, a nación espalla-se nas
ciéncias, nas arres, fui-se home na figura de Xdmírez, pura raza en Sarmiento e no escultor Castro, muller
en Maria Pita e na autora de Folias
novas. Galiza é unha nación civilizada
que fubrica santos e poetas e figuras
ilustres: desde San Pedro Mczonzo e
San Froilán até Comide, Feijoo ou
Castro e Neira. Defendc os inventores do papel de fio, os telescópios do
frade Roxete (1550), os ferrolanos
Xosé Baleato e Andrés Amelo, o frade Fulxéncio Casuo, no seu tempo
Fontán, Lasagra, o broncista Xoán
Conde, o ferreiro Hipólito García, o
fabricante de órgaos Lisardo Abad.
Nas pizarras de Murguia, debulla-se
a cultura popular, emerxen as fiadas e
os comos nos callos, debuxa-se o traxe con dengue, c66as e mantelos ou
con monteiras, calzóns e chaleques.

Como Rosalia,
predicou e
defendeu
aGalimcomo
país formoso
pero depredado,·
potencialmente
farturento
pero
empobrecido.

Sempre hai un momento e duas liñas
para as supersricións e tradicións galegas, as nove ondas da Lanza.da, os
maios coberros de flores, os fogos de
San Xoán. No CIS particular espare-

xido polos seus escritos, Galiza apenas é pobre en releváncia criminal e a
causa dos escasos delitos é a miséria e
as mutilacións (sic) dos que pretenden eximir-se do servizo militar.

IV
Con imprescinch'bel espírito crítico e
cunha visión clara do que é a Galiza
do 2000, cómpre seguir defendendo
o legado e o valor de Manuel Murguia e cando pase o Dia das Letras
Galegas será roáis preciso seguir ondeando o seu nome como corresponde ao seus méritos e significado. O
75° aniversário do seu pasamento
permitiu unha maior presenza do noso escritor, desde o Parlamento cunha iniciativa da profesora Pilar García
Negro ~té diversos ámbitos institucionais pasando por iniciativas €d.itoriais como o citado volwne Volver a
Murgula ou a feliz iniciativa que supuxo a edición pola Depuración da
Coruña dos Estudios acerca de la familia Murguía-Castro do finado Xo- .
án Naya. O Concello de Arteixo,
quer a cidadania, quer a mesma corporación fixo tamén un importante
labor referendado este ano cunha
programación cultural espectacular
que tamén coidou o aparrado editorial (o Galicia de Murguia, Teceru;/()

Sen Murguia
non haberia
isto tan fermoso e
vivo e útil e
grandioso
como son
as letras galegas.

panos, Manuel Murguía e Arteixo, M
Murguía. Instantes dunha vida, etc) .

A.Coruña

t-n-xeu
aMurguia,
no centro

Entre todos preparamos un território
proclive a este ano 2000 de Homenaxe Nacional coa conseguinte explosión editorial cori importantes conuíbutos de Barreiro e Axeitos, José Antonio Durán, Belén Forres, etc.

Sexa quen sexa o protagonista do Día
das Letras, non podemos perder de
vista os graves problemas que ten a
língua galega hoxe, problemas que
nada nen ninguén nos debe impedir
recoñecer e tentar resolver. Asumo
como escritor e como cidadán todos
os riscos derivados de viver sen ambiguidades e con altura de miras o meu
compromiso con Galiza, co meu
idioma e coa miña cultura, compromisos desde os cuais vexo a Murguia
e compromisos que me levaron a el
ainda sabendo que é posíbel e quizais
lícito rnirá-lo desde outras perspectivas. Sempre me acordo destas palabras do Pauiarca: "grandes foron as
tribulacións do meu espírito, longa e
penosa a loica, asperísimo o camiño e
ocasionado ao desalento, tan grandes
e nobres as aspiracións como os resultados mesquiños, tan pesada a indiferenza da maior parre, como cruel e
atormentadora para o meu ánimo,
pero esas horas de angústia e de dúbida, foron recompensadas con longura, aquel dia en que se me fuco ver
que os meus uaballos podían dalgun
modo ser úteis á pátria". Pola nosa
parte e unha vez indiscutidos os méritos do noso Protagonista, chamamos
a atención sobre a necesidade de encaixar a dedicatória do Día das Letras
do 2000 no contexto particular do esforzo progresista, democrático e galeguisca que fueron Murguia e un grupo de pintores, xornalistas, historiadores, políticos, escritores ou impresores aos que estivo tan ligado. Porque o Dia das Letras Galegas, desde
1963 até este case mitolóxico ano
2000, só ten sentido como dinámica
de afirmación dos galegos e galegas e
da nosa cultura e ao tempo como recordatório dos múltiplos atrancos que
restan eficácia á normalización lingüística e ainda fan con demasiada
frecuéncia da nosa cultura, unha estranxeira na sua pátria. Temo-lo dito
moitas veces e hoxe, por dignidade e
por responsabilidade, reiteramo-lo
aqui: sen Murguia non haberia isto
tan ferrnoso e vivo e útil e grandioso
como son as letras galegas. A ocasión
non pode ser aproveitada máis que
para seguirmos no camiño claro e
inequívoco de consmúr Unha Galiza
tamén reflectida polos regos e labirintos dunha ricaz biobibliografia; espellada no carballo celta e no loureiro
pragmático dos romanos,.,carballo e
loureiro que sosteñen o pensamento e
o ex:emplo murguiniano. •

da
fatografia
con

chideira,
en 1913.
Abaixo,
unintre
dacortexo
fúnebre
polas rua•
da ciclade

coruñesa.
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O xornalismo de Murguía contra o centralismo
Os liberais
españoles
nunca
perdoaron a
Murguia o
.seu
compromiso
nacionalista

nial) coa dosificación arbitrária de favores para evitar a percepción política
do gangsteri_smo de Estado. Ai estaban a igrexa, os diários monárquicos
e a institución das deputacións para
asegurar a reprodución do sistema.

•GUSTAVO LUCA

Un retrato de Murgufa non poderá
ser completo en nengun caso se non
pinta' o grande treito de vida que gasto u nos xomais. O home que ilustrou para a modernidade a exísténcia
dun país independente, cun poder
que falaba galego, pasara por algunhas biografias sen que lle atribuisen
sequer a condición de xornalista. O
prexuizo académico regatéalle á hemerografia calidade para construir
biografias e concédella cando os artigas aparecen bruxo a forma sacralizada dt': libro. Non importa que as páxinas a cuarto encadernadas con lombada nace(an antes,,en rotativa e viviran sobré ~oporte 'de :xornal.

•

Non é e~e o ~o de A Loita po/,a Vi- ·
da, conflitos e tenruras de M anuel
M urgía (taller de Edicións de JAD),
promovida. pala Académia e a Fun. dación Caixa Gáliza, de Xosé António Durán, que aborda a sua figura
dende o xornalismo liberal de Madrid e a Galiza na segunda met~de
do XIX nos que Murguía fora figura
clave. A virtude do libro de Durán é
que reintegra a Murguía e compañia
ao mundo do xornalismo o que significa unha rectificación na· histÓria
dominante dos periódicos galegas,
tan secuestrada polos grupos de presión (os diários que se ~enderon a todos os pronunciamentós de direitas).
O que proba o libro de Durán é que
os empresários da prensa galega republicana iri:B.uiron en Madrid despois
de seren revolucionários nas formas
da prensa e nas ideas do seu país.
Claro que se non se fala de xornalismo, ao referírmonos á biografia de
Murguía, tamén nqs quedaremos
sen comprender a revolución dos
xornalistas nacionalistas de 1916 e
da modernización dos recursos e estilos que trouxeron á prensa. Non
roubemos a Murguía, Chao, Castelao e Risco os xornais porque amáis
de non comprendelos traballaremos
sen sabelo. para a história pequeneira da prensa conservadora.
XORNALlSMO DE CAMPAÑA~ Nas
carreiras de can do republicanismo
español do XIX, é enorme a importáncic1. dos nacionalistas galegas, que
asumen o xornalismo de campaña
por razóns puramente ideolóxicas.
De mozo, Murguía está en La Oliva
de Vigo, promovida polos Chao (dirixida por Eduardo) e El Porvenir de
Compostela, duas cabeceiras nacionalistas; en Madrid, onde ten
•

CONTRA O CENTRALISMO.

0

que se desprende de A Loita Pola
Vida é a función crítica deste grupo de nacionalistas galegas dentro
do progresismo madrilefio, e a importancia do seu desacordo co centralismo, a pesar de que á forza
aforcan e non tivesen máis que o
xornalismo para viver. A contradición coerente de Murguía (e tamén
a dos Chao) é co Estado centralista,
segundo revela sen dúbida a extraordinária riqueza de citas do libro;
non coa república federal. T oda a
obra de M urguía, está orientada á
defensa da nación e µies mo a hem ero grafia das varied ades non é
tan importante para il ustrar a policromía do seu carácter, como para
testemuñar que no exílio non perde
nunca o norte. N as grandes paradas
do reaccionarism o, M urguía escrebe unha historia do país que, como
di Durán, é de inevitdbel leitura

independentista.

Murguía
formulara un
imaxinário
patriótico galego
sobre
a comparanza
de Irlanda
empobrecida,
o pasado celta e
,
a existencia
dun reino
independente e
denanterior ao de
Castela que puxo
de cuñas.aos
veladores
do canon histórico
hispánico.

que viaxar con Rosalia Castro, recén casados, como emigrantes de
razón económica enteira e verdadeira, en El Correo Universal e La Iberia entre outros. O grande proxecto
de La Ilustración Gallega y Asturiana
é a resposta de que facian en Madrid este fato de nacionalistas: traballar polo país onde podian.
Hai que desconfiar das palabras. De
feito Chao e Murguía aparecen coma
provincialistas, porque como revelan
nas páxinas dos xornais aos que deron vida, o provincialismo non era
outra cousa que o eufemismo republicano para nacionalismo, a expresión dun desacougo enorme nos intelectuais progresistas galegas pola nova orde provincial que enterra de vez
a exísténcia de Galiza coma nación.
Nos artigas de Murguía, (ver o libro
anterior de Durán O Periodismo de
Murgufa, JAD editor) está a crítica
da nova orde centralista, vestida de
modernidade, coma a desnaturalización do país que importa, entre outras desgrácias, o caciquismo: a administración en beneficio alleo (colo-

Contra a História, contra a ideoloxía
nacionalista, están os mesmos amigos liberais que lle deran acubillo
nos xornais de Madrid. Constérnase
Castelar, amigo tamén de Alexandre
Chao e de Rosalía, á que lle servera
de prologuista e glosador afervoado.
A posición de Castelar é previsibel
"renegan -di o republicano e, finalmente, muñidor da Restauracióndo dia feliz no que o noso grande
Fernando V reincorporou á terra
pátria o Reino de Navarra, quixeran
desfacer as consecuéncias do matrimónio de Isabel de Castela e falan
dun sítio tan glorioso como Santiago de non sei que reís Garcías, espectro dos séculas médios".
Manuel Colmeiro, o encargado pola Academia da História de informar sobre a obra de Murguía, non
só a proclama indigna serrón que
denúncia ao historiador galega por
ter cóbrado tres pensións das deputacións galegas cando a Lei só permitia unha para un funcionário .
Con Murguía tamén se ensafiara
Sánchez Moguel, aquil historiador
que adicara unha parce do seu discurso de ingreso a denostar o nacionalismo galego promovido por
un fillo de basca (Manuel Murguía) e un italián (Vicecco).

A Murguía non lle perdoan o nacionalismo os seus amigos madrilefios e no país non ten mellar trato.
A reaccionária La Voz de Galicia
pergúntalle de que son precursores
Los Precursores, o apunte biográfico
dos adiantados do nacionalismo:
"Que significa iso de que Murguía
e os seus -escrebe Juan Barco en
1886- esperaban coma o bretón o
regreso do Rei Artur. Non expresa
isto con claridade que a obra ensaiada polos precursores non era de
carácter literário nen artistico?"

• As LEIS DA IDSTÓRIA. Case tan
duro coma Castelar, Sánchez M oguel, Leopoldo Pedreira, discípulo
do anterior e. autor dun libro contra os rexionalistas, ou Paz Novoa
("este M urguía está tolo"), é Durán
que dubida se estas novas histórias
"comunitárias, patrióticas, pechadas so bre si mesmas, fronteirizas ,
de intención ideolóxica e política,
criadoras da retórica galeguisca, tifian algo que ver coa realidade". O
diagnóstico de Colme iro para a
Acadérnia Española da História explica o alcance ideolóxico do debate: "o libro de Murguía non é fiel
expresión da verdade, segundo as
leis da história". ~ obvio que quer
dicer as leis da Acadérnia.
A revisión de Murguía nas páxínas
de A Loita Po/,a Vida parte do establecemenco polo autor de dous conceiros opostos de Provincialismo: un
deles saudoso do Antergo Reino,
conservador, clerical, rradicionalista
e outro liberal, republicano e centralista. M urguía aparece ~iruado con
luxo de citas na primeira e na segunda posición a medida que o vento
da revolución liberal porte nas gáveas do funcionário público, ou Gabino Bugallal, amigo e cacique, o salve
da queima reaccionária. Vense aos
olios a auséncia dunha explicación
do termo Provincialismo defendido
por M urguía, aqui remitido a unha
visión polisémica n un proceso de
construció n do Estado. Co n esta
acepción repítese, por exemplo, nas
páxínas de La Oliva que comoven a
Durán polo que tefien de proxecto
nacionalista aberco a Portugal, Inglaterra (acubillo dos liberais nas
quendas reaccionárias), visión dun
país atlántico inexistente: "un sinal
de identidade atlántica aberca, plurilingüe, como corresponde a aquiles
avós políglotas e trotamundos de
avanzada que a realizaron! Galegos
orgullosos das orúces pero sen fronteiras!" (páxína 139).+
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OPrecursor do Sempre en Galiza

.

CASTELAO LE A MURGUIA. RECUPERA,

SANCHEZ MoGUEL E, o AUTOR DE

NON SE SINTE A NECESIDADE DUN Go-

CINCUENTA ANOS DESPOIS, AS POLÉMh

SEMPRE EN GALIZA CONSIDERA, MEIO

VERNO PRÓPRIO". No ANO CASTELAO,

CAS NAS QUE PARTILLOU POLA SUA DE-

SÉCULO POR RIBA, QUE -CONTINUA

CANDO SE COMEMORA A MURGUIA,

FENSA DE GALIZA. DAQUELA MuR-

"MOGUEL EN PÉ, FINXINDO IGNORAN-

NOS SEUS DEBATES ATÓPASE A CONTl-

GUIA ENF.RONTÁRASE AO ACADÉMICO

CIA E AFIRMANDO QUE NA GALIZA

NUIDADE DO IDEÁRIO NACIONALISTA .

.1889. O rexionalismo Galego de Murguia
• ALFONSO D. R. CASTELAO

A

colectividade
galega
homenaxeou
aMurguia
noseu
centenário.
Tamén

en

Bu~nos

·

Aires

Castela o
recolle
as licións do
'precursor'.

•

Para tapar a boca dos que falan do
actual galeguismo político como
cousa recente, improvisada, mimética e por ende transitória, nós poderiamos demostrar que as ideas autonomistas son máis antigas na Galiza
q.ue en nengunha outra parte de
Hespafi.a. Claro está que nos referimos á transformación do sentimento
colectivo diferencial en dou.trina política moderna. E as probas están
presentes no libro de Alfredo Brafi.as,
"El Regionalismo", escrito en 1886.
Pero eu non sei como se poderia deter o finxido desleixo e a voluntária
ignoráncia dalguns republicano~ españois, indignos de selo, que a estas
alturas do rexurdimento galego ainda se atreven a descoñecer para Gali.:.
za o que a disgusto recoñeceron para
Cataluña e Euzkadi. A táctica dos
novos inimigos de Galiza é tan vella
e tan sobada que, para descubrila e
depunciala, bastará lembrar un calquera dos episódios rexionalistas do
século pasado nas suas loitas contra a
incomprensión monárquica.
Hai agora cincoenta e seis anos que
Don Manuel Murguia, o ilustre cronista do reino de Galiza, atopouse
no noso mes~o caso de indignación,
véndonse na obriga de publicar unhas "lixeiras observacións ao discurso
do señor Antonio Sánchez Móguel
na sua recepción na Real Academia
da Historia, de Madrid, o día 8 de
Decembro de l 888"<1>. Sirvan as vellas palabras de Murguia para contestar e avergoñar, se iso é posíbel,
aos novos Mogueles, que, con capa
de republicanos, seguen negando o
que xa tomou estado de evidéncia.
"Saiba noso adversario -escrebía
Murguia, dirixíndose a Moguel- que
as suas palabras chegaron ata estas
soidades, renovando os antigos agrávios e solicitando as cansadas forzas
de quen gastou a vida en soster e
propagar unhas doctrinas a cuxo
trunfo fía a salvación e o honor do
seu país. Por hoxe ahonda para parar
o golpe; quede o resto para cando
podamos dar á estampa aquel libro
de predilección, soñado na xuventude, meditado na idade viril, completado despois coa experiéncia dos anos
e as licións do tempo; libro no cal .
procuramos reunir todos os dados referentes ao rexionalismo na Galiza, á
sua história, á lexitimidade das suas
aspiracións e a conveniencia do trunfo ( .. :) engadiremos que o novo académico se extrafi.a en todo e non lle
importa aparecer como ignorante
con tal de vencer no momento. Só
pensándoo así pode pasarse que confunda, máis que a miudo, o Estado
coa Nación; que descoñeza a histói:-ia
das ideas rexionalistas en .Espafi.a, e,
(1) .Galeuzca

n2 5. Decembro 1945.
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Ao cabo de tanfoS

anos e
das múltiples
probas que deu
Galiza para
merecer o respeito
e recoñecemento
dasua
personalidade
segue habendo
antiautonomistas'

en fin, que dé por feíto que só na Península Ibérica, ou ponto menos,
proclámanse tan vitais princípios". E
Murguia engade noutra parte do seu
folleto: "Mais xa o dixemos; o Sr.
Moguel non teme apresentarse aos
olios de todos, en pleno descoñecemento de causa, con tal de vencernos de golpe, no centro de toda luz
histórica, que, a maior abondamento, irrádiase desde a corte á periferia
provinciana. Sabendo cantos son os
coñecementos que posue o noso adversario e cuan notábel e cultivado -é
o seu talento, en maneira algunha
entendemos que os evidentes erros
que acumula no seu Discurso, poden ser voluntários. Son unha mafia
de guerra, nada máis". Así falaba o
noso grande historiador a un académico da História en 1889, e é cousa
de notar como ao cabo de tantos
anos e das múltiples probas que deu
Galiza para merecer o respeito e recoñecemento da sua personalidade
ainda existen enemigos da autonomía galega que finxen ignorancia para combatirnos ante os ignorantes.
Dí Murguia no seu folleto que xa
N úñez de Arce consideraba o rexionalismo galego como "un vago anhelo, nada máis", sabendo que non
era asi: pero Moguel vai máis alá e
nos considera belixerantes, anque
un e outro escritor coinciden na
apreciación de que as ideas rexionalistas na Galiza non _son un perigo

inmediato, senón remoto, para o
feíto asoballador da centralización.
"Dino porque as consideran pouco
agresivas e polo tanto pouco perigosas". "Pero o caso é que, agresivas ou
non, o rexionalismo galego non é de
hoxe, ven de moi atrás, ten profundas raíces no país, e casualmente,
lonxe de ser innovación filla da moda, é tan antigo entre nós o espfrito
rexional, que a sua constante manifestación no tempo constitue unha
das características máis esenciais da
nosa história". Respeito á aparente
dozura do noso rexionalismo naque!
tempo, di así o grande historiador:
"As rexións, ou se se quer mellor, as
nacións minúsculas, resisten con
instintiva enerxia o aniquilamento
que as ameaza, diário, constante,
imperturbábel. E resistir é todo xa.
Que o prazo no que teñan que conseguir a vitória sexa máis ou menos
longo; importa pouco; o ce~o, o indubidábel para nós é que ao fin, o
trunfo vai ser seu. Non o dúbiden
os que as crean tan mortas, que supoñen que non falta xa máis nada
que botarlle terra enriba. Desde que,
rasgando a túnica que cobria o corpo deste novo Lázaro, fixéronse patentes as chagas que corroen as suas
carnes, pode decirse que empezou
para el o día da eterna res,urreción".
•

COMBATENDO PREXUÍZOS.

Murguia pon o dedo na chaga ao
advertir os prexuízos cos que tan fre-

cuentemente combatemos. "Moitos
anos hai que na nosa "Historia de
Galiza" -posta hoxe no Index dos
partidários da centralización- ilixemos que queríamos a diversidade
dmtro da unidad.e. Polo que parece,
nen isto ahonda. Sen dúbida se quer
ver que, novos sicambros, queimemos hoxe o que ome adorábamos;
que en nome do estado todopoderoso reneguemos da nación á que pertencemos, e que en aras do poder sacrifiquen os povos canto queda ainda neles de sagrado, isto é, o seu
idioma, os sentimentos naturais, o
pasado, o mesmo porvir posto en
perigo de morte polos egoís(nos centralistas". "Non extrana, dáquela, o
empefio con que nos combaten agora os amigos do Estado, un, indivisíbel, coercitivo, posuidor de toda a
vida pública e único dispensador dela". Estas palabras parecen dirixidas
aos proxenitores do totalitarismo
que hoxe reina en España pero eu
reprodúzoas e diríxoas, con toda intención, a certos republicanos expatriados, que coinciden con Franco
· no desexo de afogar a diversidade
natural de Espafi.a.
O andaluz Moguel afirmaba no seu
discurso académico que os andaluces
non eran nen podían ser rexionalistas, e M urguia lémbralle que polas
suas veas corre a cachón o sangue
berberisco e que ainda a meados do
século XVII un Medinaceli tentou
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converter. a Andalucía nun reino separado, remitindo a negación de
Moguel aoque di o seu paisano Tubino no libro "Patria e Federalismo":
"De quen tan lixeiramente pasa sobre os feitos que ainda non se puideron esquencer porque están escritos
con sangue, non debe extranar a
ninguén que s6 sinale en &pafia, como corroídas polo ·virus rexionalista,
a Cataluña e Galiza? Onde deixan as
províncias vascas? Non se teñen estas
por tin nación, que por tal de conservar os fueros, é dicer, a sua autonomía, o mesmo lle importa pertencer o &tado espafiol que ao francés,
como asi llo dixo Cánovas do Castillo, sen que elas nen a historia protestaran?". Castela mesma, segundo
Murguia, ex.presou as suas instintivas
ideas da própria nacionalidade. "E
isto sen dúbida porque Castela sente,
como província, a orfandade na que
se ten, o illamento no que vive, a
morte que vai gafiando unha povoaci6n antes numerosa e rica, sen xente
hoxe, e uns campos, se froitíferos
noutros tempos, ao presente ermos
case". E Murguia sencéncia: "Non se
conceden en balde cenas faltas".
Noucra parte do folleto descobre
Murguia a ignoráncia finxida de
Moguel, en canto nega antigüidade
ao movimenco autonomista de Galiza, e xustifica, mesmo a inclinación
dos galegas cara o separatismo: "Se o
Sr. Moguel rivera presente todas estas razóns, se cofi.ecera o longo calvário da nación galega, se soupera por
experiéncia cuán dooroso é sofrer as
feridas que a cada paso nos inferían
certas comarcas espafiolas, non chamárian "mesquifio" ao espírito rex:ional que nos anima. Non mesquiño, antes vingador e austero!". E
conclue con estas palabras "O perigo
que por isto corre o Estado espafiol,
de que se afonden as diferéncias que
nos separan, e convi.rtan en marcada
hostilidade as relacións que ao presente unen ás diversas nacionalidades
de que se compón, é tanto máis sério, canto que Gal.iza se atopa oonstantemente solicitada por Portugal, e
que pode nun momento dado vir no
seu auxilio e tomala para sí, sen que
isto nos doa nen moito menos". Vexan os impugnadores do galeguismo
político actual como falaban os rexionalistas de 1889 e estimen a nosa
moderación de linguaxe.
•

PROBLEMA GALA.ICO-PORTU-

Glffis. Reférese Murguia ao latente
problema galaico-portugués, que
tanto desleixo produce aos políticos
centralistas, e exclama: "De que
non se riron na Plaza de Oriente e
na das Cortes, créndoo imposíbel
que non tivese lugar ao día seguinte?". "Ahonde con saber que, se o
que se apelida Carlos III de Austria

sobre Galiza as suas torpes inxúrias".
-Ben está o rexionalismo ben entendido -dirán os novo; Mogueles,
agora que xa se superou a vella doctrina rex:ionalista polo claro princípio das nacionalidades; pero diso a
considerar a Galiza como unha nación média un abismo. Iso xamais!

tivese logrado sentar no trono de
España, a actual Galiza entraría a
formar parte integrante do povo lusitano, mercé ao Tratado de 1703;
e que se máis tarde, a meados do
pasado século, se realizara o proxectado cámbio da amiga província de
Tui pola illa do Sacramento, Vigo
sería hoxe porto estranx.eiro e as
fronteiras portuguesas alongarianse
ata o corazón da Galiza actual. Unha vex verificado o cámbio, chegaria calquer ocasión para que as nosas províncias entrasen sinxelamente e sen saberse cómo; a formar
parte dos domínios que rex.e a casa
de Braganza". "A opinión xeral entre os escritores lusitanos, é que, fora dos Algarves, as demáis províncias portuguesas constituen unha
entidade nacional que só estará
completa cando se lles una Galiza
formando unha nación émicamente homoxénea dende Fisterra ao
Mondego". "E que estas cousas,
por remotas que parezan, poden ser
unha facilísima realidade o día menos pensado, é o que só porán en
dúbida os pouco acostumados ás
mudanzas do mundo". Tamén,
asegun Murguia, pódese chegar á
unidade galaico-portuguesa, a costa
do actual Portugal, lembrando o
que Don Francisco Pi i Margall recolle do Conde T oren o na sua
"Historia da independencia", ao dicer que por aqueles días Galiza tifi.a
proxeccada e a médio facer unha federación das provincias do noroeste
de &pafia (Galiza, Asturias e León). "O que nen Pi Margall, nen
Toreno lembran é que nesa federación entraban tamén as províncias
do Norte de Portugal, co que se
restauraba a Galiza dos tempos romanos". Vexan os centralistas que
se cobren co gorro fríxio con que
soltura se expresaban en 1889 os
precursores do actual galeguismo
político, e aprendan a estimar o noso ideal federacionista, que s6 pretende a grandeza de Hispánia coas

suas enormes proxeccións no mundo futuro, pleno de liberdades.
CRITÉRIO INDEPENDENTE. Murguia fai resaltar o carácter independente que tivo o renacemento literário de Galiciano 1837, e se non fose
ahondo, en "El Recreo Compostelano", de 1842, botáronse as bases do
rexionalismo galego, de maneira que
en 1843 foi fácil x.a, que a "Xunta
Central de Galiza", reunida en Lugo,
discutise e puxese a votación se debia
ou non este antigo reino declararse
independente. Apenas transcorriran
dous anos, cando vía á luz en Santiago "El Porvenir", e nel diciase claramente: "Non queremos ser máis que
gale.gos", engadindo que o espíritu
hostil que os animaba "era o berro
de V arsóvia contra os rusos de Madrid". "E se isto ainda non bastara o
novo académico, saiba dunha vex
que o rexionalismo, tal como hoxe se
lle coñece, fixo a sua aparición oficial
en "El clamor d~ Galicia", que se
publicaba na Coruña en 1885, defendéndose claramente en "El Miño", de Vigo, que apareceu dous
anos despois e foi o principal órgano
destas doctrinas", Murguia exténdese
longamente para situar o rexionalismo galega no ambente político de
Europa, considerándoo como unha
parte integrante do problema xeral e
conclue asi: "Os que negan ao espírito rexional galega razóns de ser e ancigüidade, poden ler os papeis que
con este e outros motivos oferecidos
publicaronse á sua hora; verán como
en todos eles latexa o sentimento de
Galiza; non ficticio, non filio do momento e cri¡do por despeito, senón
natural, esp&.táneo, en grande parte
filio da dignidade ferida, pero de todo debido a diferéncias de sangue,
de costumes, de carácter, de terricório, que nos fui irmáns de certos povos da península, pero de feito distintos doutros, que non mencionaremos, por non cair no mesmo pecado
dos que a cada momento guindan

•

Murguia,
como todos
os rexionalistas
galegos .
do pasado século,
xa sabia e dicia
que Galicia
era unha nación e
defendíaa
como tal.

º

Pero é o caso que Murguia, como
todos os rexionalistas galegas do pasado século, xa sabían e dician que
Galicia era unha nación e a defendían como tal. Asi, poden lerse no
folleto. que cQmentamos as seguintes
expresións: "Os que tratan de dar
vida ás que apelidamos nacionalidades descoñecidas e negadas"; "quérese, en nome do &cado, reneguemos da Nación a que pertencemos";
"as rexións, ou se se quer mellor, as
nacións"; "o longo calvário· da nación galega"; "para dar vida ao sentimento nacional de que éstá impreganada Gal iza"; "está na alma de
Galiza semimento da sua nacionalidade"; "veredes florecer na Galiza
unha nación";_"pequenas pero vivas
individualidades nacionais"; "non se
axitaban cuestións algunhas de interés xeral que non viñeran ferir o
noso honor nacional"; "poden ler os
papeis que se publicaron á sua hora;
verán como en todos eles latex.a o
sentimento nacional de Galiza";
"tomando case sempre forma dunha
espontánea manifesta~ión nacional";
"o sistema dos pequenos Estados,
ou sex:a dos &ta.dos puramente nacionais"; "língua distinta díxose
sempre, distinta nacionalidade";
"Galiza tívose constantemente por
unha nación de feito"; "A vida nacional do país galego". Etc. etc.

Placa que
os galegos
da
Arxentina
enviaron
para o

mausoleo
deMurguia.

•
•

É de advertir que don Manuel
Murguia non se distinguiu xamais
polas suas exalcacións nacionalistas,
se comparamos os seus escritos cos
·de Brafias ou Vicetto. Máis ben se
lle pode considerar como un moderado no grupo rexionalista e as suas
doctrinas non encobriron nengunha negación do Estado español senón que o afirmaron claramente.
Pero Murguia non puido aturar a
ignoráncia finxida dun académico
da História, que tomaba de barato
o movimento rexionalista galega,
sabendo que en 1888 x.a tiña raíces
moi antigas e moi profundas. E ao
cabo de tantos anos transcorridos,
nos que quedou patentizada avocación autonomista do povo galega, é
o certo que ainda segue Moguel en
pé, finxindo ignoráncia e afirmando
que na Galiza non se sinte a necesidade dun Governo próprio. Agora
Moguel é calquer ex-ministro da
República espafiola, digno de entrar
en calquer Real Académia... t

Exposicións
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Colecdón Museum moderner Stiftung Ludwig, Viena
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talán, o discurso de Murguia foi lido por Narcís Verdaguer; e na noti. cia que se dá na prensa sobre as distintas intervencións resáltase a do
Patriarca: "Lo del President y lo del
Senyor Murguia son los rnillors". .

sicións poéticas como nos discursos
e demais intervencións fa.ladas e escritas; e non limitar tal evento só a
unha cidade, senón sortear para cada ano o lugar de celebración, a fin
de estendelo por todo o país.

Ese ano, os premiados como "Mestres en Gay Saber" foron Joaquín
Riera y Bertrán e Jacinto Torres y
Reyató; pero Murguia acadou, polo
seu discurso, ser honrado como se
dun "Mestre en Gay Saber" se tratase. E a pesar de que non sexa
con todas as da lei, os biógrafos que
chegaron a coñecer ao Patriarca,
Risco e Fraguas, asi o consideran
nas ·suas respectivas biografias.

Por sorteo, sae elooda para esta primeira ocasión a cidade de Tui, e ffxase como data a do 23 e 24 de Xufio, a data da noite máis curca do
ano, a das cacharelas iluminándoa
para fa.cela máis curta ainda, como
un símbolo da luz e da renacéncia
do noso idioma, expresado na acta
da reunión que só se usará o galego.

o

• REXIONALISMO. Contento e
animado, o catorce de Maio Murguia colle o tren de volta para Galiza, pensando en facer aq uf outro
tanto, tratando de animar aos rexionalistas galegos a dar un novo paso
cara a consecución dos seus ideais.

Murguia e
Tenamancy.

la ser a grande festa, tanto da palabra
fa.lada como da escrita. O entusiasmo estendiase a toda a sociedade,
que acolleu emocionada aquel grande evento do galeguismo, ao que se
swnaron vários colectivos tudenses,
organizando festas e animando con
música e bailes aos asistentes.

O Teatro Principal foi o escenário
Xa pasou o tempo da teoría e hai que
....

Oprimeiro o noso idioma
'·

-

• FlíANCISCO A. VIDAL

dolle un telegrama de felicitación.

Coa frase que cfá título a escas lifias,
tirada do discurso pronunciado por
Murguia nos xogos Florais de Tui,
resúrnese a grande preocupación do
Patriarca: polo elemento clave e defini tório da nosa nacionalidade: o
idioma. E sen embargo el escribiu
rnoi pouco en galego, segundo dixo, "porque a veces es necesario que .
se nos oiga fuera". E el non só se fixo oír senón que tarnén se escoitou.

Máis intensos e efusivos son os apoios
que o Patriarca recebe dos galegos
emigrados en Cuba, que deciden editar o opúsculo en "La Papelera Universal" da Habana baixo a dirección
de Alexandre Chao, cun prólogo de
Álvarez Ínsua; e suscriben· as ideas ali
~ firmando, nas páxinas finais,
máis de dous mil emigrantes.

Desde "La Ilustración Gallega y .Asturiana", Murguia ampliou o círculo de
arnizadec; dentro e fOra da penínsu1a, así
corno o dos devotos do seu maxisterio.
Os seus artigos analizando a situación de Galiza, acollianse con grande interese entre os emigrantes galegos, que xuntaban preto das mil
cincocentas suscripcións a esta publicación, fronte ás algo máis de oitocentas que se sumaban en todo o
territorio peninsular.
O Patriarca, coñecido adernais polos
: . dous prirneiros cornos da sua Historia
de Galiza e o arnplamente difundido,
premiado e recofiecido "El Foro",
ten, asemade, rnoi boa prensa entre
os r~onalistas cataláns, cos que se
cartea e a quen lles envía as novas publicacións da sua esposa, que logo ali
son difundidas pola prensa.

É por todo isto que, cando o e~tor
catalán Daniel Cortezo quer sacar
unha série de volumes sobre as distintas r~xións españolas, decide poñerse en contacto con Murguia, para
que se encargue de facer o libro correspondente a Galiza, libro que a
pesar de estar rematado en 1885, no
mesmo ano en que é nombrado Cronista Oficial do Reino de Galiza, non
será impreso ata 1888, uns meses antes de que o catedrático Sánchez Mogud atacase ao rexionalismo en xeral
e ao galego en particular no seu discurso de ingreso na Real Academia
da Historia, en Decembro de 1888.
O Patriarca sentiuse na necesidade
de dar respost,a pública a tal provocación; e a contestación non
tardou en saír á luz, baixo o título
de "El Regionalismo Gallego", publicado primeiro dentro da revista
"Galiza" de ' Martínez Salazar, que
os catalanistas celebran mandán-

Murguia di sobre
o galego que,
'nel,
como envaso
sagrado
adxúntanse

Ao ano segui-nce, en 1890, o Patriarca é convidado, na sua calidade
de destacado rexionalista, a partici~ par nos Xogos Florais de Barcelona, xunto con representantes doutras reXÍÓ-!ls, unha grande festa cultural onde o idioma empregado será unicamente o catalán.

todos os

Lembrando unha tradición medieval que se remonta aos reinados de
Xoán 1, Martín 1 e Fernando 1, na
que se premiaba aos mellores xograres da corte, a partir de 1859 comezaron a celebrarse en Barcelona
uns xogos florais que tentan recuperar a tradición literaria en língua
catalana, desde movementos rexionalistas como a "Lliga de Catalunya" e revistas como «La Ilustació
Catalan~", "~, Veu"d~ Catal~nya",
La Renaixensa , ou L Avens; .

perfumes,·
áchc1nse
os principais
elementos
da nosa
nacionalidade'.

Na mesma lifia dos xogos rnedievais,
durante os de Barcelona eran premiadas as mellores composicións enmarcadas en tres ternas: libre, patriótico e moral. O premio estabelecido
para cada unha delas era, na mesma
orde, a flor natural, unha rosa de ouro e unha violeta de ouro e prata; de
mane1ra que o poeta que nun mesmo ano ou en distintos anos, conseguira facerse cos tres prémios, era
proclamado "Mestre en Gay Saber".
Murguia acode á invitacÍÓ-!1 dos rexionalistas cataláns a primeiros de
maio de 1890, só para participar,
con outros representantes do rexionalismo español, nos actos da Cidade Condal, e ao mesmo tempo ofrecer unha conferencia nos locais da
"Lliga de Catalunya", titulada "Orígenes y Desarrolo del Regionalismo
·en Galiza" na que vai facer un percorrido pola nosa historia e etnografia.
Como as normas protocolarias estabelcidas na convocatoria destes xogos obrigaban ao uso do idioma ca-

pofier as ideas en práctica. Como dixera en Barcelona, "todos (os galegos) son rexionalistas, pertenzan ao
partido político que queiran pero falta organizar as hostes, unilas, darlles a
cohesión necesária para que sexan
cousa efectiva os esforzos de todos e
apareza na sua completa realidade".
Era o momento de fundar unha
asociación rexionalista desde a que
levar a cabo todos os ideais galeguistas que maduraran na mente
do Patriarca desde os tempos da
sua mocidade e da arnizade con
don Xoaquín Avendaño.
Murguia coincide nesta idea con
personalidades corno Brañas e Cabeza de León, e en Novembro dese
ano, a asociación, primeiro co nome
dé "Comité Regionalista", comeza a
funcionar, e desde ela, como primeira medida, afanarase por recuperar,
cunha fasquia máis galeguista e preocupada polo idioma, os Xogos Florais que, esporadicamente, se viñan
celebrando en distintas cidades.
Non ia ser a prÍmeira vez que Murguia
trata de potenciar o uso do galego.
Dise que foi a fa.la de Rosalia, a maneira de recitar en galego e a dozura
dos seus versos o que narnorou ao
Patriarca. Remontándonos no tempo
á época de "La Oliva", Murguia xa
falaba da necesidade de converter ao
galego no médio de expresión próprio, a todos os niveis, do noso país.
E na "Lección l. Del Dialecto'', do
seu libro de lecturas escolares "La Primera Luz", de 1859, xa hai un mestre que instrúe aos cativos: "El pueblo que olvida y escarnece su idioma,
ese pueblo dice al resto del mundo
que ha perdido su dignidad".
Na.Asociación Rexionalista Galega,
Murguia conta a sua experiencia catalana e propón facer aquí algo semellante, a pec;ar de que a sua experiencia en Galiza lle fai lembrar como no
ano 75 se retirara do xurado dos Xogos Floraris de Santiago, en protesta
pola actitude controladora do Arcebispo. Pero tamén como nos Xogos
do ano 86, que se celebraron en Pontevedra baixo a sua dirección, todas
as obras apresentadas a concurso estaban en galego. Non asi os discursos.
•

onde se pronunciaron os discursos
e se leron os poemas gafiadores.
Ali, entre as autoridade civís e relixiosas, na grande mesa presidencial
sentaba o alcalde da vecifia cidade
de Valens;a, que oíu como o propio
Murguia irmandaba o galego co
portugués, «o fermoso e nobre
idioma que do outro lado dese río é
língua oficial e serve a máis de vinte rnillóns de homes ... ", o presbítero e poeta don Manuel Lago González, Brafias e Cabeza de León.
Todas as intervencións fo ron, como
estaba estipulado, en galego, pero a
de Murguia, adicada á exaltación de
Galiza, centrouse no idioma, e converceuse nunha peza fundamental
da história da literatura galega.

O discurso do Patriarca, seria reproducido o quince de Xullo dese ano
en "La Patria Gallega", órgano da
"Asociación Regionalista Gallega".
Neste discurso, Murguia deixa marcada a sua posición con respecto ao
idioma fulando da importancia que
este ten como feito cultural, "aquel
en que cantaron reis e trobadores; o
que, filio rnaior da patria galega, nola conservou e conserva como don
da providencia"; ou como elemento
diferenciador, "nel, como en vaso
sagrado no que se adxuntan todas os
perfumes, áchanse os principais elementos da nosa nacionalidade".
"O prirneiro o noso idioma" dixera
en Tui e cando se inaugura a Real
Academia, modifica un pouco a frase
"lo primero nuestra lengua". Murguia, que fora criado nun ambiente
castelán e se marabillou diante das
propostas que lle facia don Xoaquín
Avendaño, ao pouco de chegar a Madrid, falándolle da importancia do galego para a construción do país, volverá moicos anos máis tarde a insistir
sobre o tema, como en 1916, cando
nos locais da Real Academia Galega,
que el preside, os mozos da Cova Céltica fundan as "lrmandades da Fala",
o 18 de Maio, curiosamente aniversário do seu bautizo, cando segundo a
tradición popular o padrifio debe recitar o Credo sen enganarse para que
o cativo non teña taras na fa.la.
El non está presente nesta nova iniciativa, pero si o seu legado .

IDIOMA PROTÁGONISTA EN

TUI. Agora había que facer uns nos
que, como en Cataluña, o idioma
fose o protagonista. E asi, nunha
reuniqn presidida polo propio Murguia, o 20 de Abril de 1891, acórdase convocar uns xogos nos que só
se usase o galego, tanto nas compo-

-En honor a Murguia, e recollendo
unha cella proposta da "Agrupación Culrural O Facho", xunto co
Día das Letras debe¡iamos celebrar
o 18, o Dia da Fala, porque ambos ·
. son os dous peares sobre os que se
soporta o noso idioma.• ·
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Un·panfleto ultramarino e ultramontano
Murguia recibiu ataques por criar aAcadémia Galega
manter unha literatura vaciada no
mesmo molde, que ainda que ten
moitas belezas e xoias literárias ao
fin;e ao cabo non repercute máis que
na rexión?

•X. E. ACUÑA

....

Menu,
escrito en
galego,
para unha
homencixea
Murguia
celebrado
na Coruña
en 1909.

--

Poi Alberto fnsua quen contaba na
prensa madrileña como L '/ntrasigent de Paris se fixera eco da morte
de le patriarche des lettres galliciens.
Anos antes, xusto os que corresponden ao nacemento da Académia
Galegá, o recoñecemento non era
• tan unánime e mesmo Murguia re- -Cibíu ataques espiaaaaos.
Moi propagandeados foron aqueles·
reunidos en 1908 nun libro de título
Películas académicas que agachaba,
sen maior disimulo; a personalidade .
de José María Riguera. Montero. Co
pseudónimo de "Erotiguer" foi quen
de responsabilizarse desta obra, unha
verdadeira colect-ánea de críticas contra a Académia, M urguia e _os aQ\dé~ic.os_ da_r_ua __Iah..er.nas.----". . .·-1:.-l.1.l...L.<l'-: Montero iniciara tal cruzada desde
as páxinas de Tierra Gallega utilizando a firma de "Dr. Núñez Miranda'', outro dos seus heteróniffios vários. No libro recolle cal limiar un
eSc:rito de Celso García de la Riega
-un enemigo acérrimo de Murguiaasinado en 1905. Seguindo na sua liña habitual o historiador pontevedrés acusa tanto a Vicetto como a
Murguia de historicidas e deixa para
o final do seu prólogo .ás Películas
académicas o seu verdadeiro posicionamento a favor da língua española.
Cent0$ de páxinas destinadas a censua Murguia, e a elección de académicos que non agachaban senón diverxencias persoais primeiro e logo
conceptos ideolóxicos asentados na
unidade indivi~íbel dunha pátria española· que imaxinaban cm perigo desde
o cultivo dos dialectos rexionais.
rar

/

Riguera Montero aproveita certas
componendas de Murguia para dotarse de aliados circunstanciais e o
mesmísimo Noriega Varela convértese nun deles. Mentras Riguera afina
todas as suas armas e mesmo a sua
formación clásica para atacar a Manuel Murgilia. Chega a recurrir ao latin para escribirlle unha ampla carta
· aberta redactada cal reto intelectual.
Menos coñecida é unha andanada
escrita na emigración ultramarina
pero con sospeitoso patrocínio de
indi~o rico. Santiago Abella, un
vello colaborador nas páxinas do
xornal de Noia El Tambre impren-

•Los Trovadores Gallegos
Manuel Murguía
Edición faÚimilar

•Actas dos JI Encontros para
a Normalización Lingüística Ponencia de Lingua / Arquivo de
Planificación e Normalización
Lingüística

•A cultura popular de tradición oral
nos centros da terceira idade: Unha
experiencia de recollida en centros de
Ourense, Santiago, Tui e Viveiro
Libro+ 2 Cd's
Alfonso V ázquez-Monxardín Femández
(coordinad.o r)
Arquivo Sonoro de Galicia

· cENA
DRDP. POR ffMIGOS E flDEMIR1\DORE5, VELLOS
E R"\PRCES. RO PETRUCIO E INSl~E .
HtSTORl1\DOR

_MF\NUEL MURGUÍF\
PRR1\ FESTE~1\LO ~:'\ NOITE D'ñO¡t;E

O impugnador porteño -que tamén fixera con mal rípio armas literárias na publicación de Caldas
de Reís Fray Prudenci~ non esconde a sua prosa contundente; ¿Non
ten España xa a sua Académia .. ?
¿Para que roáis académias que a
matritense? Todo o contrário para
Abella seria un arcaismo e M urguia .
por extensión o culpábel de levar á
desintegración a España.

Zelme de garabanzos en caláo de repolo
• INTEGRAR PORTUGAL, SEN
Re\Jcllixo de arroz con pei}(es, polos e froitos d-a terra
PORTUGUESES. O autor do folleto
Peh(Qta á cruñesa
quere unha España unida que integre
----~-------~~-~~---,------------1!~~~~-a-t~ertugalse~rtugueses,ni-vli·oca.J·r--~~
Lombo e terneira asa o. ·
.-tarras, ru· catalanistas, ru· gallegos,, . A
todos estes pobos, insiste Abella, hai
que ensinalos a pensar, e se despois de
ensefiados persisten, "hai que chamalos a capítulo". Afirmacións, como
todas as aportadas na sua carta aberra,
que considera baseadas nas "leis naturais e sociais".

LAMBETADAS:

Quei1to, peras, mazans e

co~sas

doces

BEBIDAS:

'Viñas· do .Riveiro ·e estr~ni<eiros.
Champan
Caf.e, "Cognac da terra Villa Octavia11
~.egas de Pepe Ogea-Cortegada-Ourense.

'

\

i.

~~rn

--

--.-

-~--

_,_{¿?

-:::--.-

.

'ovlnclana,, ¡5

9 da nolte da segunda feira·, 2 do me$

As mesmas que, cal moitos propagandistas acruais, o conducen a afirmar sen disimulo para dar remate
ao seu parlamento anti-Murguia e
en defensa da lingua española:

1909.

ACruñ.&-.

rp¡r .

.

C8~. :!P. ..'.F.RAN.C.I.S.CO.....TEXT.AM.ANCY ····:··-·

tou en 1906 unha Carta abierta al
Sr. don Manuel Murguía na que
pretendia impugnar a fundación da
"academia de dialecto gallego en la
Coruña".
Un folleto en tono panfletário e
encendido dedicado ao potentado
vigués Martín Echegaray, dono da

•Guerra civil (1936-1939) e literatura
galega: Textos e documentos para unhas
xomadas de historia e debate
Edición de X. Alonso Montero e
Miro Villar
Ponencia de Lingua
•Revista Estudios Migratorios, nº 6
Arquivo da Emigración Galega /
Ponencia de Cu.Itura Galega no Exterior

Illa de To ralla, que Abella redacta
cunha prosa nada distante da que
nos nosos dias sacuden Jauristis e
Lodares vários nun tempo, aqud,
no que en Madrid era Presidente
do Consello de Ministros Montero
Ríos: ¿Non é unha anomalia e un

retroceso, porse a perfecionar un dialecto que non está suxeito a reglas, e

•A arte nos espacios públicos
María Luisa Sobrino Manz~ares
(coordin_a dora)
Ponencia de Artes Plásticas

•Observatorio do audiovisuq.l galego:
-Catálogo de Produccións 1997-1998
Margarita Ledo Andión (directora)
Ponencia de Comunicación

•A comunicación en Galicia: 2000

V arias autoras
Ponencia de Patrimonio Histórico

Xosé López García (coordinador)
Ponencia de Comunicación

Edición fasimilar
Ponencia de Comunicación

Atinou, efectiv~ente, o tal Santiago Abella. Ben o saben os Lodares e
os Jauristis dos nosos días. O recén
premiado coa dirección da Biblioteca Nacional de España iniciaba
hai pouco unha laudatória crítica
ao libro de Juán Ramón Lodares El
paraíso políglota coa afirmación de
que "o tópico do español como língua imperialista é falso". Como
cando Santiago Abella escribiu
contra Murguia. +

Colección lnfo~mes

• Textos para a historia das mulleres
en Galicia

•El Catón Compostelano

Expamionouse Espana dilatando os
seus domínios até as antípodas do
planeta, e a sua raza branca, foi a
asimilar e absorver aos indlxerlflS de
América, e a sua língua foi matar a
de milleiros e milleiros de tribus que
pululaban polas suas pampas, serras t!
bosques, e hoxe, xa non hai Aztecas,
nen Peles Vermt!llas, nm Guaranit!s,
nen Araucanos, nen Patagones, nen
quen queira facer prt!valecer as suas
línguas imperando nt!las, como empera a llngua nacional a castellana.

CONSELLO
DA CULTURA
GALEGA

e
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ODeportivo, favorito para gañar ocampionato máis competitivo da última décadá

Galiza acariña o seu primeiro título.de liga
*CÉSAR LORENZO GIL

O adestrador do Spórting de Portugal, Augusto lnácio, definiu
os dias finais de liga para un aspirante ao títulQ como "a semana do Vietnam". Este termo, alusivo tanto á tensión como ·ao inferno, está a ponto de rematar na Coruña. O venres, 19 de Maio,
xógase a derradeira final. Serán 90 minutos sen osíxeno denantes da previsíbel e histórica xolda na fonte de Catro Camiños.
Nunca pensaron os siareiros coruñeses que a história pasase
outravolta por diante sua tan cedo. Foi tamén en Maio, hai seis
anos. O cenário era- o mesmo.
Ricizor estaba engalanado coma
nunca para celebrar un título
que parecia xa gañado. Só facia
falla gañarlle ao Valéncia para
alzar a Copa da Liga. Pero a
sorte esquivou os branquiazuis
e o agora valencianista Djukic
estragou un penalti no derradeiro minuto. No pecado de sobérbia, os coruñeses recibiron toda
a peniténcia.
Hoxe as causas son ben diferentes. Desde 1994, o Deportivo
mudou moito e atravesou várias
etapas que serviron para curtir o
club nos bons e nos maos momentos. A afeizón e o plantel teñen pouco de inxénuos e demostraron estaren ben avezados para eses minutos de ferro
que lles esperan o venres.
Hai seis anos, o daquela chamado Super Depor camiñaba
coma un globo polas alturas do
futbol do Estado español, levado da man do seu adestrador
Arsénio lglésias, pero hinchado
pola eufória dun público que
quixo crer que Q milagre era posíbel. Actualmente, as teses de
lglésias, o "sentidiño" e a humildade, primaron sobre a construción de casteles de naipes. A
seriedade de lrureta foi compartida por toda a equipa e os vintetantos mil espectadores que
acudiron ao campo cada quince
dias. A pesar de que os coruñeses son líderes desde a duodécima xornada e de que chegaron a ter unha vantaxe de oito
pontos sobre o segundo clasificado, nunca se desbordou a ilusión. Parecia, tal e como dician
alguns siareiros coruñeses, "que
o Deportivo lideraba sen mando,
como se ser o primeiro non importase mentres Barc;a e Madrid
seguian a puñadas nos meios
de comunicación".

Víctor Fernández, as equipas do
Estado español viven nun constante estado de concentración
que os fai moito máis fortes. "O
futbol xa non é para uns un paseo militar e para outros un xo-

go de loteria. O diñeiro da televisión serviu para democratizar o
mercado das estrelas e a igualdade é extrema".

da vez que toca xogar. De aí
poñer. competición europea en
que non levante paixóns, que
Gasteiz; o .Valéncia brilla grácias á mestura entre veteranos
non produza bágoas de ledícia
o seu estilo nen que houbese
de todas as guerras e mozos
tantas ad~sións ao seu liderato
da casa que senten as cores
Por isa esta liga lle veu tan ben
como cando fallou Djukic, pero
coas que saen ao campo; o Zaaos clubes de estratéxia séria.
ragoza a penas mudou a equiestá claro que os tempos de
Sen contar Barcelona e Madrid,
pa que o ano pasado n.adou
agora -tal e como demostra o
nas águas calmas da metade
os primeiros postes están cufracaso da aposta do Celtason de trincheira e cara pintabertos por equipas -que planifida táboa, pero Tx~txu Rojo
da. No tempo da guerra non se
soubo facelos estoupar con lucaron sen inútiles ostentacións
a sua tempada. O Alavés de · cidez eficaz. E, finalmente, o
limpan fusis e ninguén pede xa
Deportivo, qutxo ser un reflexo · un final poético con traxédia fiMan~ é un formigueiro no que
do carácter do seu adestrador
nal, senón unha goleada que
cada xogador, sen os visos do
e cumprir co seu cometido ca- remate por fin coa agonia. •
grande. talento individual, van

DÍA DAS LETRAS GALEGAS 2000
MANUEL MURGUÍA

A liga que ninguén
quere gañar
Os xornais deportivos de Madrid
e Barcelona teñen tamén moita
culpa de que o futbol galega
non sacase peito co Deportivo
no liderato. A reformada Liga de
Campións tiroulle moito protagonismo á competición estatal por
unha sinxela razón, era demasiado competitiva. Mentres comentaristas futbolísticos e predicadores do balón pretendian definir esta tempada como a .mái~
mediocre dos últimos dez anos
porque "os grandes perdian con
equipas modestas, como o Numáncia ou o Alavés", a realidade, coa estatística e a lóxica na
man, afirmaba todo o contrário.
Que o campionato actual se poida gañar con 66 pontos non é
un demérito senón a confirmación de que o seu nivel é o máis
alto de Europa. Tal e como considera o adestrador do Celta,

!
¡

/

Volume "Manuel Murguía: _Día das Letras Galegas 2000" a cargo -do Director
do Departamento de Filoloxía Galega, Dr. D. Ramón Mariño Paz e do Catedrático
~mérito Dr. D. Xesús Alonso Montero. Edicións facsimilares editadas pola

Universidade de·Santiago de Compostela.
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ACámara Alta aceitou unha iniciativa dos naciona_
listas eregulará con celeridade oseu uso

o ·galego ábrese paso.no Senado
uso normal das línguas cooficiais . Finalmente, o texto
emendado polo PP contou co
apoio do PSOE, PP , Entesa e
CC. PNV e BNG abstivéronse
pero o senador do Bloque Anxo Quintana considerou moi
·positivo o acorde.

A iniciativa no Senado era
de CiU, pero contaba co
apoio do PNV e do BNG e
exixia a normalidade de uso
do galego, catalán e basco
na Cámara Alta. O PP introduciu unha emenda trasladar
a cuestión á Comisión das
Comuhidades Autónomas
cando reforme o Regulamento no marco de aprofundizar
na condición do Senado como cámara de represe.ntación territorial e como tal reco ñecer o uso das línguas
cooficiais. O BNG, ainda que
se abstivo na votación por
mor da emenda popular, considerou moi positivo o acordo.

,\

Por razóns de índole doméstica -que non se lle adiantase a
Entesa da esquerda catalana-,
Convergencia apresentara o
primeiro dia da lexislatura unha proposta para universalizar
e normalizar o uso de todas as línguas do Estado nunha cámara de representación territorial como é o Senado. PNV e
BNG avalaron a proposición
coa intención de que galega,
basca e catalán sexan de uso
ordinário na Cámara Alta. A
cuestión é que a cámara de representación territorial reflicta
a pluralidade lingüística do Estado.
Para evitar quedar a contrapé,
o Par~ido Popular introduciu

O que fixo o PP foi dilatar un
chisco o recoñecimento do galega no Senado e levou a cuestión á Comisión das Comnidades Autónomas, onde se abordará a próxima reforma do reg u lamento do Senado, para
aprofundar no recoñecimento
total do galega, catalán e basca
no marco dun Senado verdadeiramente cámara de repre sentación territorial.
Até a actualidade o galega, o
catalán e o basca só podian empregarse na Comisión das Comunidad es Autónomas e no
chamado Debate do Estado das
AÚtonomias, que en realidade
só se celebrou nunha ocasión
até o momento.
Aos nacionalistas non lles serve
de excusa a dificuldade técnica
para implantar o uso do galega,
. catalán e o basca, xa que se
trata de línguas cooficiais. Ademais, a contratación duns pouAruco Quintana, senador do BNG, considerou moi positivo o acordo ainda que se abstivo.
cos intérpretes non pode ser unha dificuldade para unha cámara que dispón dun presuposto
unha emenda que adia unha
coñece ao Senado como cámoi elevado.•
decisión definitiva pero que remara territorial e como tal o

As pri.márias do PSOE

a un paso de converterse
nunha feira
Para evitar un baile de
candidatos nas primárias, o
Comité Federal do PSOE
impuxo que quen queira
.. apresentarse deberá contar
co apoio de cando menos o
10% dos membros do
Comité Federal, é dicer, 22
persoas. Oeste xeito só
poderá haber dez
candidatos. Pero a feira xa
comezou e hai tapados e
candidatqs que cruzan
acusacións entre si. A única
candidata que se apresentou
e que ten posibilidades é
Rosa Diez, unha persoa que
canta con certos apoios de
Felipe González. A candidata
máis solvente, Cristina
Alberdi, tentouno, pero
retirouse despois de que lle
acusaran de empregar a sua
posición na Comisión Política
para auparse ao posta. Os
de Nova Via barallan o nome
de José Luis Rodríguez
Zapatero, pero ainda non
está decidido. O presidente
de Castela-A-Mancha, José
Bono tamén está á
expectativa de apresentarse,
pero non deu o paso. Quen
non se apresenta pero que
xa publicou unha ponéncia
de futuro foi outro presidente
autonómico, o estremeño
Juan Carlos Rodríguez
lbarra, quen o mesmo dia
encabezaba as sinaturas dun
manifesto que pedia a
liberdade para o xeneral
Galindo, dos GAL.•

Día das letras Galegas

Lzngua pRopza Oe GaLzcza
é o·gaLego.
A

Artigo 5.1 _do Estatuto de Autonomía
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Oencentro de Bru_
xelas promove odebate sobre opapel das nacións de c~ra áConferéncia de Niza

Verdes e nacionaliStas apostan .
por ampliar a UE ao Leste 'con prioridade'

O22 deMaio
·restabelécese
a autonomia
de Irlanda do Norte

*A. ESTÉVEZ

O debate sobre unha Europa
plural e solidária debe ser o
eixo da Conferéncia de Niza
que se vai celebrar a finais de
ano baixo a presidencia francesa. Asi o puxeron de manifesto os participantes no encentro de Bruxelas dos dias
1O e 11 de Maio, organizado
polo Grupo Os Verdes/Alianza
Libre Europea. Camilo Nogueira, eurodeputado integrado neste grupo, destacou ademais que o proceso de mundialización non pode obviar "a
loita por unha Europa política
con institucións democráticas
e respeito ao autogoverno das
nacións e a coesión social".
Destas xornadas saiu un documento no que se propón ampliar
a Unión ao Leste xa, e incorporar
ás nacionalidades e rexións á toma de decisións relevantes para
o seu território son as duas principais conclusións. Cuarenta sete
deputados sentan no Parlamento
baixo o paraugas do Grupo Os
Verdes-Alianza Libre Europea,
entre eles o representantes do
BNG Camilo Nogueira. Tamén se
incluen no grupo os deputados
de Eusko Alkartasuna e doutros
partidos nacionalistas como o galés, o escocés e o flamenco. Ao
encentro, acudiron ademais representantes políticos de Franza,
Bélxica, Holanda, Alemaña, Andalucia, Austria, Suecia, Finlandia, Reino Unido, ltália e Gales.
Para acadar a Europa solidária, é
preciso saltar da tecnocracia á
democracia, segundo constataron
nas conclusións. E a democracia
supón, para os reunidos neste
encontro, que o proceso de criacion dunha Europa integrada vaia
parella ao de recoñecemento dos
direitos das nacions sen Estado e
das rexíóns. Lembra este manifesto que non existe un repeito total para os diferentes pavos que
compoñen a UE "moitos dos cales non teñen garantías ou minimos direitos en canto á sua própria língua ou cultura ou ao exercício das suas competéncias".
Deben cambiar as relacións destas nacions e rexións coas institucións comunitárias. O manifesto
propón dun xeito determinante
que o Consello de Ministros Europeo conte cos governanres das
nacionalidades e rexións cando
se debatan temas que afectan directa e particularmente aos seus
cidadáns. As comunidades que
teñen traspasados poderes debe
ser representadas como interlo-

Camilo Nogueira e Xosé M. Beiras encabezaron a delegación do BNG en Bruxelas.

cutures ao mesmo nível que os
Estados, reza esta proposta.
Xosé Manuel Beiras, portavoz do
BNG, subliñou como importante
para a organización nacionalista
formar parte dunha corrente progresista que intenta oferecer solucións á actuaJ Unión Euroepa.
Asimesmo, e enlazando co título
das xornandas "Polo achegamento á democracia, sostenibilidade e solidariedade europea",
apostou por unha Europa da diversidade e dos valores "máis ala
das cifras macroeconómicas".

Con-ente europea progresista
"Hoxe máis que nunca é nece-

sario un recoñecemento real
das nacións sen estado e o
respeito da idnetidade cultural
dos mesmos". Con estas palabras comezaba a sua intervención a Presidenta do Grupo
Alianza Libre de Europa, Nelly
Maes. Xunto a ela, outra deputada, Heidi Hautala, presidenta
do do Grupo Verdes/ALE manifestaba a importancia que
ian ter as conlusicóns do manifesto que espera sexa debatido e asinado na Conferencia
de Niza. A delegación máis nu~
merosa nas xornadas foi a galega: xunto a Nogueira e Bera,
estaban Alberte Xullo Rodríguez Feixoo, Francisco Ferreiro, Xosé Diaz, Eduardo Gutie-

rrez, Carlos Aymerich e Encarna Otero.
Ademais do papel das rexións
e de "concebir un -desenvolve- mento que cante coa realidade
dos mil.lóns de persoas que
habitan os paises denominados terceiromundistas", aos
membros do BNG, como ao
resfo dos participantes nas
xornadas dos Verdes/ALE pre- _
ocupalles a expansión cos paises do Leste.
Unha preocupación que nace
da posíbel división entre países
da primeira arde e de segunda
unha vez que se integren na UE
os paises ex comunistas.•

Seis para trinta
"E obvio que as institucións e
os centros de toma de decisión criado por seis estados
membros non vai funcionar
para trinta países". Esta é unhas das afirmacións incluídas
no anteproxecto que o Grupo
Os Verdes/ALE quer debatir
na Conferencia de Niza. Para
os políticos reunidos en Bruxelas, entre eles un representante de Hungría, aspirante á
Unión, a ampliación da UE cara ao Leste ten que unha prioridade política, con tres condi- .
cións: que so paises esten governados por sistemas democráticos, que respeiten os direitos humanos, inclufndo as
mino'rias, e que as suas aspi-

raciósn a integrarse na Unión
sexan sinceiras.

si aquí, non existe control democrático supon unha perda histórica, por tanto a denúncia do deficit democrático, tan destacado
nestas xornadas, está perfectamente xustificado", afirma.

Camilo Nogueira foi crítico denunciando que os estados "ante
a necesidade de incorporar aos
paises do Leste fixeron unha fuxida cara adiante cunha política
O defieit democrático poderia .
comezªr paliarse coa red~cción
de feítos consumados -sen ter
debatido previamente que se es- . _ dunha Constitución europea,
tá a consolidar un ha Eurnpa_." que serviria para estabelecr bamisteriosa sen institucións deses democrátcias nun espazo
supraestatal. Para os promotomocráticas nun momento histórico moi grave xa que o Estado,
res deste manifesto, e polo tancon independéncia da sua plasto, do debate .. é necesario clarifimación concreta, foi o lugar das
car cuestións como o numero de
libertades, direitos sociais e ecomembros· da comisions, quen
nómicos, e na medida en que
vai constituir a maioria cuaJificamoitas cuestións se sustraen do
da ou o número de parlamentáEstado e se trasladan a Europa,
rios europeos.•

Vietnam
"Primeira liña de horror, primeira liña de.
amor", cantaba Pablo Milanés ao Vietnam. ·
Cando se celebran vintecinco anos desde a re,
tirada, derrotado, do exército estadounidense
da Indochina, sucédense as reportaxes conme,
morativas. Asombra ver até que ponto os
americanos documentaron as suas fazañas. Na
q~e se di que foi a guerra máis informada da

história, os próprios servícios informativos do
exército filmaron como torturaban aos vietna,
mitas, como .os maltrataban, como guindaron
milleiros de toneladas de defoliantes que des,
truiron por xeneraci6ns a ·vexetación e man,
caron con deformidades espantosas aos miniños que naceron nas zonas devastadas. Nixon,
Johnson, Kissinger, Ford, ... son os nomes dos

que ordenaron matanza. Tres millóns de viet,
namitas morreron nesa guerra, que continua,
ba á mantida polos franceses anteriormente.
T rinta anos de destrución só poden dar un país que se lambe as cicatrices e intenta sair, lentamente, do marasmo e o subdesenvolvimento. lncríbel que ainda se lle pidan certificados
democráticos aos mártires do Vietnam.+

O Governo británico ten
previsto restabelecer as
institucións autonómicas de
Irlanda do Norte o vindeiro
Luns 22 de Maio, despois de
suspender o Parlamento o
once de Febreiro pasado. A
decisión de Londres seria
.posíbel grazas a que o
Exército Repulicano
Irlandés, IRA, aceitou un
control sobre o seu
armamento, que se
encarregarán de supervisar
un finés e un sulafricano. Os
dous observadores tamén
controlarán o desarme das
organizacións paramilitares
unionistas. Serán os
unionistas os que
conquerirán dirixir o governo
autonómico cando se
restaure, algo que tanto o
IRA como o Sinn Féin
apoian na perspectiva de
dotar a Irlanda do Norte de
institucións políticae que no
seu dia faciliten a
reunificación coa
República.•

OPolisário rexeita
a autonomia do Sahara
Ampla autonomia é o novo
conceito que manexa o
enviado das Nacións
Unidas, James Baker, para
solucionar o conflito do
Sahara Ocidental, un país
ocupado por Marrocos en
1975 coa connivéncia de
España, a sua antiga
metrópole. A Frente
Polisário xa anunciou que
non aceita a autonomia e
que recorrerá ás armas se
non de desbloquea o
proceso de paz e se
convoca o referendo de
autodeterminación. Ainda
asi, o Polisário acudiu ao
Reino Unido ás conversas,
cóas que Baker pretende
revitalizar o proceso.
Marrocos, que tamén
asiste á reunión,. limítase a
escoi1
t ar a Baker a
trasladar esta opinión a
Rabat.+

EEUU compra
aos habitantes dunha illa
de_Puerto Rico para facer
un campo ele tiro
O colonialismo ten a sua
utilidade para os .Estados
Unidos. O governo de Bill
Clinton dará un incentivo de
nove mil millóns de pesetas
aos habitantes da illa de
Vieques, no estado libre
asociado de Puerto Rico,
para que voten a favor nun
referendo para ver de criar
un campo de maniobras da
Armada norte-americana no
que se realizarán probas
con fogo real. Pero para
evitar que fracase a
consulta xa comezaron as
detencións. A policia
prendeu ao líder do Partido
Independentista
Portorricano por penetrar
nos terrees do campo cando
realizaba unha protesta.•
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A inxustiza
do novo IRPF

Suso Sanmartin

18 DE MAIO DE 2000

e.za&Jki~~

7-.A ÁJouu<

O 17 de Maio proba
· que os xornais do 2000
poden facerse en
Galega: hai redactores,
recursos e leitores. Qué
é o que non hai para
facelos o resto do ano?

Rodríguez: Yuste,
,,

conselleiro de lndústria,
anúncia que vai
cambiar o trazado da
liña 9e alta tensión de
Redesa que cruza
sobre a parróquia de.
Merza. Recoñece que a
instalación actual é un
absurdo pero non c(uer
que haxa alarma
social.

1 De qlle alarma tala?
Do fungar sinistro de
catrocentos mil vóltios
por riba dos tellados, ou
da Guardia Civil a petar
nas portas de
rnadrugada para meter
medo aos que
protestan?

O asalto ao
transporte bancário era
primeiro de Silva
Sande, a seguir de
GRAPOS
descoñecidos e agora
de delincuentes ·
dirixidos polo GRAPO.
Coma na história do
safari, ao final non

As falsas promesas do PP duran- ·
te a pasada campaña eleitoral
quedan totalmente descubertas a
medida que
avanza o tempo. Eriganaron
d
á sociedade Coa
galega co tren
gran e.
de alta veloci- inestabilidade
dade, e non só laboral que
non irnos telo
sen ón
que t~os, contratos
ademáis comó por meses,
mínimo ternos
que esperar semanas e
ao ano 2007.
mesmo por
lso se non
acontece outro horas, é xusto
rosário como o.
que sexan estes
das autovías
que nos unen traballadores os
con España,
que a día de que teñan
hoxe están resp0star diante
sen rematar.
Prometéron- deFacenda?
nos unha baixada de impostas, e estes non _só non baixaron, senón
que subiron. lso si, aforrámonos
ao redor de 2.000 pta. co novo
IRPF, cando o sr. Botín e estes
paxaros de altos vós aforran centos de millóns. Impostas que cada vez son maiores xa que gravan o consumo (IVE, carburantes, .... ), e a medida que medran
os prezos, máis ingresa o estado
por estes conceptos.

D1cc1on~io

de

Neolíngua (Galega)

espanholas para

"El Gi-an Pl':imo--Bel'm.8.D.o nos v:tglla".

lego da función pública"; "Que di
uns recursos maiores e garantio libro nazi que epilogou Fraga".
dos por longos periodos de tempo
non o fagan. Coa grande inestabi1) É facto certo que os indepenlidade laboral que ternos na sodentistas, mais ou menos utópiciedade actual, na que hai contracos, como AMI e PL, de nenhutos por meses, semanas e mesma maneira podem "consentir"
mo por horas, é xusto que sexan
com os "independentistas" tópiestes traballadores os que teñan
cos, ou dependentistas do narespostar diante de Facenda?
A grande promesa da campaña
cionalismo espanhol, como FPG.
Con estes feítos queda ben as
eleitoral foi sen dúbida a que roMas também é certo que esse
claras a política desigualitária que
deou ao IRPF, prometéndonos
práctica o PP. Favorece a rica- · facto contrasta com o facto, apoisención de declarar a aqueles
díctico, da unidade que sustenchóns coma o sr. Botín perdoánque tivesemos unhas rendas infedolle centos de millóns, e .fai con- . tam e cultivam os diversos nariores a 3.500.000 Pta. Algo tan
cionalismos espanhóis, segundo
tribuir dun xeito desmedido aquefalso como próprio de quen o proevidenciam as outras notícias.
les que máis apuros teñen a hora
meteu. Pois ben unha persoa que
de tirar para diante. +
2) Lembrem os "normalizadores
teña dous tipos de renda,· ben por
ter traballado en duas empresas.
XosÉ A. ARA.uxo RODRIGUES da língua" que a Constitución española (1978) e o Estatuto de Audiferentes, ou por ter traballado e
( Couso,GoNooMAR)
tonomía de Galicia e as leis deles
ter cobrado prestacións por dederivadas deixam como só direito
semprego e a sua renda pase de
o conhecimento do galega, en1.250.000 ptas. está abrigado a
qu anto o conhecimento de esfacer a declaradón da renda, e a
pagar se así lle sae. Pala contra
panhol é "deber". Portanto, era
No núm. 934 (11 de Maio de
unha persoa que gañara
previsível que antes ou depois os
2000) vejo várias notícias que
3.499.999 ptas. traballando nunha
executivos cumprissem as leis
confirmam (hipó-) teses de trabalúnica empresa está isenta de fados legislativos, como já há temho, minhas e velhas, mas tiradas
cer a declaración. Pergúntome eu
po os judiciários as cumprem perdo pensamento político de galese isto é xusto. ·Xusto que aquefeitamente. O processo nacionalizador do Reino de España implilas persoas que máis dificultades . guistas decerto históricos, como
teñen para gañar o_pan sexan as
Murguia, Biqueira ou Castelao.
ca o desparecimento oficial de
Apenas tendo a trés notícias,
que realmente teñan que pagar, e
"las demás lenguas españolas".
trés: 1) "A FPG racha coa AMI e
pela contra aquelas outras que taOlhe-se: declaram-se espanholas
Primeira Linha"; 2) "Eliminar o gañan unha estabilidade laboral,
para as eliminar melhor.

Línguas eliminadas

CURRA, 41. SAN ADRIAN DE COBRES (VJLABOA)
Horario de verán:
. . •
::>
De Martes a Domingo de 19 a 1 horas.
Teléfono 986 672 439

·
..

3) Que o nacionalismo espanhol
é eminentemente fascista já podiam suspeitá-lo inclusiva11Jente
os outros nacionalistas no Reino.
Sempre o nacionalismo. sentiu-se
tentado a tornar-se em fascismo,
cultivador da marte dos contrários, mas muito mals, se examinarmos atentamente a história,
acontece com o nacionalismo espanhol, desde
os processos
supressores
das "castas"
judía e muc;ul- Oprocesso
mana até, já nacionalizador
no séc. XIX, o
minoramento do Reino de
dos ''feitos di- España implica
f e re n ci ai s",
passando pe- o
los "autos de desparecimento
fe" inquisitoriais, ·em que oficial de "las
foram purgademás lenguas
dos os melhores espanhóis, españolas".
desde Sta. TeOlhe-se:
esa olf F .
Luís de León declaram-se
até Jovellanos.
Espero que as eliminar
re-comece o
debate sério melhor.
sobre estes
assuntos, muito sérios, porque atentam contra a vida, física
e cultural (que é mais do que física), dos súbditos do Reino.+
ANTÓNlO GIL HERNÁNDEZ
SócIO DE
AMIZADE ÜALIZA, PORTUGAL

O Decano Alsina e
o Colectivo Gai
Quero expresar a miña maior
repulsa á actitude intolerante
mantida polo decano da facultada de Xeografía e História, señor Alsina.

É impresentábel que faga comentários en ton de mofa nas Xuntas
de Facultada sobre o número de
representantes estudiantis asistentes (1 na última Xunta). Miren
vostedes que casualidade que a
última Xunta se celebrou o xoves
antes de semana santa á 1 :00 pm.
cando todo o mundo estaba xa
desmobilizado preparando a equipaxe para as vacacións e había un
exame de arte programado para
as 2:00 pm. O tema a tratar, os
presupostos da facultada (mágoa

l
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que só estivese 1 representante;
pois se lle pode11 sacar moita miga). Casualidade? Eu non o creo.
lsto non é o peor, hoxe dous de
Maio, asistin á negativa do decano
Alsina á concesión duhas aulas para que o Colectivo Gai de Compostela (CGC) puidese levar a cabo
unha xomadas feitas xa o ano pasado en filosofia sen nengun impedimento; pero agora non se poden
facer en História porque hai que
pagar unhas taxas. Señor Alsina
isa é só para os partidos políticos
(o cal todo ~xa dito ~-~me lamentábel) E óbvio qu~7fffic non
o é, quizáis o considere vostede
asi visto que as ditas xomadas estaban induso apoiadas polo concello de Santiago de Compostela,
que nun princfpio non habia
un programa, o
cal adxuntouselle na peti- Auniversidade
ción , por se - está suxeita a
gunda vez pedia o escribinte responder
desta carta au- toda demanda
1a e o xoves
día 28 vostede cultural
pon como ex- existente para
cusa absurda a
ponte. Canto os estudantes,
tempo lle tar- grupo onde
dan en levar
vostede o co- tamén se inclue
rreo? Pergunto oColectivo Gai
eu , ten do en
conta que hai de Compostela
un gasto de
perta de catre
millóns e médio no apartado de comunicadóns.

a

Permítome lembrarlle que a universidade como institución pública que é está suxeita a responder
a toda demanda cultural existente
para os estudiantes, colectivo onde tamén se inclue o CGC xa que
o rapaz que talou con vostede esta mañá estuda en Filosofía e
bastante xente deste colectivo
pertence á Universidade.
Ainda por riba teño que ver como
a miña petición é pisoteada, ain-
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chegar, cando se meteu na fariña
literaria e ouvin causas que non
podia crer. Ao acabar ese longo
ensaio só tiña claro que quen o
escrebese, unha persoa ou várias, regalaranme algo moi importante, dixeran-me algo que necesitaba saber: que non hai esperanza para nós se as causas seguen estando como están; que
non ten senso nengun seguir indo de bons cuando outros hai
tempo que se quitaron a carouta
e fachendean diante de todos
nós a sua traizón e o moi orgullosos que se senten dela.

N

ovo horário
·
do
Departamento
de Administración
de Promocións
Culturais Galegas

A NOSA TERRA.

D

esdeolS
de Maio
ao 31 de Xullo
f¡uncionará
de 9 a 17 horas
sen interrupción.

da que eu sexa membro da Xunta de Facultade e representante
duhha organización estudiantil.
Pero non se amole, non lle escribo como tal, senón como persoa
que tén un nexo tremendo ante
actuacións como a sua. Por certo isto non terá nada que ver coas suas vinculacións á Obra?+

A. DADAS VALVARCE SÁNCHEZ
(COMPOSTELA)

Por fin
alguén mo dixo
O que non me dixo ninguén, por
moito que o perguntase, tivo que
dicermo alguén a quen non coñazo. Un amigo meu, sabendo o que
eu necesitaba saber, e coñecendo
as miñas arelas literárias, envioume por correo un disquet cun arquivo informático que cantiña un
longo ensaio inédito que disque
anda agora correndo por Internet,
e que xa algunha xente leu.
Algunhas causas das que ali viñan xa as sabia, ainda que non
por coñecidas deixaron de chocarme e escandalizarme. Pero o
piar do que ali puña estaba por

No único no que discrepei foi en
que se criticase tan duramente a
alguns intelectuais dos de agora,
pero vin que tampouco niso tiña
eu a razón . Hai uns dias lin un artigo de García-Sabell na Voz na
que comprendin en toda a sua dimensión a traxédia intelectual e
moral do naso pavo. Como licenciado en Filosofía que son, e como creo que debe ser tamén o
autor dese ensaio que me abriu
os ellos, non podo comprender
aos que "tocan de ouvido". A
combinación de estultícia e de ignoráncia neste caso non pode ser
casual, é algo que vai máis aló de
todo iso. O Camiño hacia a Verdade, dicía o anterior presidente
da RAG. O camiño en dirección a
O Vacío, que é como se intitula
ese ensaio. Todo é coerente: a ignoráncia chama pola estultícia.
Hacia.. Non para, nin cara a. Hacia. Si señor: en español estamos
no mundo. Se o galega é unha
"língua española", toda palabra
do español debe ser benvida nas
línguas periféricas que a recoñecemos como a '1ingua comun", a
primoxénita da cal aceitamos o
seu maxistério. Asi demostramos
que non somos "excluíntes".

o equivalente, non se lle permite
que dé un exemplo asi do que é a
língua. Aqui eses son os nasos
exemplos; o ciscallo dos demais
para nós é dia de festa. Hacia dito
por un presidente ou ex-presidente dunha Real Academia, que o
actual escrebe igual ou piar. E
non deben recoñecelo, porque
nada custaria que alguén o miras e un pouco
antes de dar
ao prelo esas
vergoñas. Con
iso sobra todo Os galegas ea
o demais, e xa
língua
se comprende
estamos
en
o que me contaran eses au- mansde .
to res anónimos que se verdadeiros
tan chamar os ladróns,
Burricáns, e
que me conta- expoliadores,
ron aquilo que traidores e
nengun outro wlgares
se atreveu a
contarme: es- macacos que
tamos todos 'INen nun soño
os galegas e a
nosa língua en de poder
mans de verdadeiros ladróns, expoliadores, traidores e vulgares macacos que viven nun soño de poder,
nunha tantasia megalómana que
nos vai levar á tumba antes do
que pensamos. E por moito que
nos doa, parece ser que fuxir é a
única resposta, porque deitaron a
bomba.

E todo para dicer catro pallasadas
e dubidar de que Bertrand Russell
sexa filósofo e que queda como
simples ensaiasta. Como dicia o
autor de O Vacío, iso é o que nos
diferéncia do resto: en español,
ou en calquer língua seria, a un
presidente da Real Academia, ou

1 habia tres, dous nen un
1 león, pero cheirar
1 cheiraba.
1
1

1 Era Ali Aghka o. home
1
1
1
1
1
1

nosa

Que o señor García-Sabell di
que non se atreve a chamar filósofo a Bertrand Russell? Que
non deberiamos nós atrever-nos
a chamalo a el? Hacía onde póderem os mirar para non ver o
que ternos neste país?

O Home Branca da
profecia non era o
Bispo de Roma senón
áscar Romero, do
Salvador, defensor dos
pobr~s, baleado polo
exército. A igrexa de
América quer saber se
o bispo romano ten
ciumes de Romero
cando o exclue da lista
de beatos.

1

A liberdade de expresión é un insulto en boca de aqueles que tañen o poder para negarlla a cutres, e que non teñen outro fin na
Vida que exercelo continamente. •

norteamericanas non
queren viver no país
máis perigoso do
mundo. No 45% das
casas hai un arma e a
diário marren doce
nenas por bala. A
Asociación do Rifle ten
a solución: armarse un
anaco máis para
defenderse dos
disparos.

MIGUEL LóPEZ REGO
(FERROL)

27 DE MAIO:
9:00 H. SAÍDAS DE AUTO ·B USES DE VIGO (PONTEVEDRA,

27 E 28 DE MAIO NOS TERREOS
DO CENTRO CÍVICO DE CANGAS

(FOZ-LUGO)

En Gaza ocupada, o
exército israeli dispara
contra unha marcha de
protesta, mata a dez
palestinianos e fire a
500. Foto de portada
da axéncia Reuters en
vários diários: un
paisano árabe ten
agarrado polos colares
·a un soldado sionista
que vai sen armas.

As nais

NA DEFENSA DA COSTA
ACAMPADA, LOITA E FESTA

predestinado pala
profecia de Fátima para
disparar contra o Papa?
O preso pergunta: "E se
estaba de man de
Deus, por que me teñen
ainda na cadea?".

COMPOSTELA,FOZ) DE OURENSE (MONFORTE, SÁRRIA, LUGO,FOZ).
13:00 H. CONFERÉNCIA: PATRIMÓNIO E ETNOGRAFIA NO CANTÁBRICO GALEGO.
14:30 H. XANTAR
16:30 H. CRUZEIRO EN BARCO POLA COSTA DE VIVEIRO A RIBADEO.
(VISITA A XOVE, SAN CIBRAO, BURELA,FOZ E BARREIROS)
.20:30 H. AGRESIÓNS ECOLÓXICAS NA COSTA GALEGA

22:30 H. FESTA-CONCERTO.
-GRUPO DE BAILE "COTO DE FARO"(CANGAS,NOIS,CORDIDO)
-MANUEL LOURENZO (DIRECTQR, AUTOR E ACTOR )
-A QUENLLA (FOLK-TRADICIONAL)
-ALKARPA (FOLC-ROCK)
-PAPAQUEIXOS (ROCK)
-OS DIPLOMÁTICOS DE MONTE ALTO. (ROCK)

28 DE MAIO: .
11 :30 H. ROTEIRO A PÉ DE BENQUERÉNCIA Á PRAIA DAS CATEDRA IS.
12:30 H. ACTO-REIVINDICATIVO "EN DEFENSA DA PRAIA DAS CATEDRAIS"
-POESIA POLAS CATEDRAIS.
-PASEO POLAS CATEDRAIS.
14:00 H. XANTAR NA PRAIA DAS CATEDRAIS.

SE QUEREDES MÁIS INFORMACIÓN

Joaquín Balaguet,
edecán do ditador
Trujillo, volve ser
candidato dominicano
con 94 anos. Fai
1 campaña en cadeira de
rodas. Fraga felicitouno
cun sapoconcho de
agasallo.

CHAMADE AOS TLF 981-553526 OU AO 981 570099.

ORGANIZA

//

~.

)

!J(.¡,..\ (~t.~'ltiq..t q.tl.Al(~,\
COLABORA: A GRUPACIÓN DEPORTIVA " OS CASTROS" CANGAS-FOZ(LUGO)
E CONSELLO DA XUVENTUDE DE GALIZA

.1

O anxo exterminador
dos nacionalismos, Jon
Juaristi, xa é director da
Biblioteca Nacional. Da
biblioteca do país,
como di vergoñento.
Savater..+
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O Consórcio aposta pola continuidade
da Filharmonia sen Helmut Rilling

ffoano 1864, os seminaristas de
Lugo apedreaban o obradoiro do
editor Soto Freire, un home
conservador, fondamente católico,
pero sensíbel á produción literaria
que por aqueles anos se daba na
Galiza en defensa da sua
personalidade. O motivo foi
precisamente un traballo de Rosalia
de Castro titulado "O Codio", co
que os seminaristas, ao parecer, se
seni:iron ofendidos.

Na consellaria de Cultura
aseguran aceitar o que decida o alcalde de Compostela
-0- A. ESTÉVEZ

d~spois,

Reunións e negociacións sobre
o futuro da Real Filharmonia
de Galiza e do seu director
Helmut Rilling sucedéronse
durante os últimos dias en
Compostela. A "orquestra de
prestíxio" de Galiza padece un,
ha crise tras a paralización
dunha xira internacional e a
máis que probábel marcha do
alemán. O Xoves 18 o Consór,
cio decide o futuro da Filhar,
monia, unha orquestra finan,
ciada na sua maior parte polo
governo central e xestionada
polo concello através do Au,
ditório de Galiza. Rilling re,
xeita que Xosé Denís siga sen,
do o xerente da Filharmonia.
"Prudéncia" é o que aconsella o
govemo municipal de Compos,
tela á hora de enfrentarse á
continuidade da Filharmonia e,
tamén, do seu director Helmut
Rilling. Mália que o alcalde Xo,
sé Sánchez Bugallo amasa o seu
apoio á xerencia do Auditório
de Galiza, o debate é delicado
de abando para facelo sair á luz.
O concelleiro responsábel de
relacións co Auditório, o na,
cionalista Manuel Portas, sinala
que o importante "son os pastos
de traballo e a finalidade social
da arque tra". Aos músicos re,
mátaselles o contrato a fins de
ano e a Rilling o vindeiro me .
Engade que o resto son "disqui,
sición que e apartan do cerne
do problema".
Pero, ainda que o govemo com,
postelá non queira adiantarse
aos feitos, a continuidade ou
non de Helmut Rilling - que
adiantou que o conéerto do Xo,
ves 18 seria "probabelmente" o
último coa Filharrnonia- varia
tarnén a consideración artística
e social da orquestra. Boa parte
dos músicos foron selecciona,
dos directamente por el, vifie,
ron da sua man. Rilling, sen ter
unha consideración de xeniali,
dade corno director, ten un
prestíxio en Europa que revirte
na Filharmonia de Compostela.
De feíto, á sua chegada a Com,
postela o Luns 15 de Maio deu
entender que non tiña interese
en quedar nimha cidade na que
causa polémica.
O que se debate na reunión do
Consórcio do Xoves 18 é a con,
tinuidade da orquestra; o canee,
llo propón un convénio durante
tres anos que outorgue estabili,
dade e confianza aos músicos.
Por unha parte, o Govemo cen,
tral, o financiador da maior par,
te dos 535 rnillóns anuais da Fil,
harmonía, está revisando o seu
papel nos Consorcios en canee,
llos nos que a réndabilidade po,
lític;:a vai para partidos. doutra

LOIS DIÉGUEZ

A á i s de un século
volven as pedras ferir ideas e
desexos de cárnbio. Non son os
seminaristas agora, pois xa apenas
os hai. Son outros máis perigosos
que eles e, quizá, máis cerrados ainda á natural evolución dos seres
e das causas. Lugo, despois de
tantos anos coutada ao progreso e
ao cámbbio das suas estruturas,
0ffi@-7'a-GeB-Ge--rta-t-imi.d~'------+-

paciéncia a mudar, a ver,se a si
mesma como motor dun futuro até
aquí negado por unha
planificación praticamente
medieval apoiada nos estamentos
máis retrógrados que se foron
consolidando desde as estruturas
franquistas. Cada medida que se
toma para deter a desttución do
seu casco histórico, ou a do
comércio, ou a da anarquía do
tráfico, ou mesmo o cámbio de
nomes das ruas que seguían a
celebrar os "~roicos fastos" do
fascismo, choca axiña coa guerra
dos que até agora se mantiñan ·
pasivos ante a sua própria agonía.
Rilling, na fotografia, e.xixe que a xeréncia da Filhonnonio sexa autónoma respeito do Auditório de Golizo.

cor. Mais por outra parte, á
Xunta interésalle ter unha or,
questra de prestíxio na capital
de Galiza. Por esta razón, a con,
sellaria de Cultura iníbese no
"caso Rilling" aceitando o pro,
posta de Bugallo. Tanto a Fil,
harmonía corno a Escola de Al,
tos Estudios Musicais están ads,
critas ao Igaem, da consellaria.

Que quer
o director alemán?
As relacións entre o director
Helmut Rilling e o xerente do
Auditório de Galiza, Xosé De,
nís, non son nen tan sequera
cordiais. Desde o principio, o

No concello as exixéncias apon,
- tan a que Rilling debería dirixir
a orquestra cando viaxe a outras
cidades galegas e que, a Filhamo,
nia ten que colaborar co canee,
llo, por exemplo entrando en
programas para os centros educa,
tivos. O enfrentamento - ainda
que nen no auditório, nen no
concello queren chamalo asisaldarase con toda probabilidade
·coa marcha de Rilling. Para o
Outras condicións que Helrnut
governo municipal de Campos,
Rilling enviou por escrito a con,
tela o control da xeréncia atra,
cella e consellaria refírense a un
vés do Auditorio non deixa de
aumento do orzarnento nuns
ser importante. E a Xunta? Na
cen millóns anuais, para ampliar
consellaria de Cultura retráense
a orquestra con oito ou dez mú,
e aseguran que Xesus Pérez Va,
·sicos rnáis. Ademais, quer con,
rela "vai acatar o que decida o
tar cun home de confianza na
cidade, designado por el mesmo ..
alcalde de Santiago". •
director alemán apostou por
unha xeréncia autónoma da or,
questra respeito do Auditório.
Pala contra, o concello apoiou
a xeréncia de Denís sobre a or,
questra, rnália os enfrentamen,
tos entre este e o "home de
confianza" do que Rilling dis,
pón para a Filharmonia en
Compostela.

~de parecer óbvio que os

sectores tradicionais se arrepoñan
á moderrnización dos seus xeitos
de vida ou .ao reencontro necesário
coas suas raíces. Ao fin e ao cabo,
a vítima, moitas veces, morre sen
decatar,se de que ela mesma, polo
engano, axuda a construir a sua
própria morte. Os ichós están tan
forternente arraigados que xa se
tomaron desde hai tempo como lei
inamovíbel. Mais o que, corno as
pedras dos seminaristas, volve
chocar, é a parte do motor que e ria
a dinámica e a evolución. Esta
parte do motor existe, do
contrário, Lugo, non teria hoxe a
esperanza e os meios para
sedimenta, la.

~mpre analisar, máis que o
..•.••.....••.............................•.........•.•.•..••..••.•..••........................•..•...... movimento
retardatório coñecido

Unha orquestra de mal parto

.

Catorce meses foi o tempo
que a Filharmonia de Santiago
estivo no ar antes de nacer,
Con polémica, tamén. O al,
calde Xerardo _Estévez anun,
ciou en Novembro de 1994
que Compostela ia contar coa
Orquestra da Comunidade,
cuxo proxecto se veria corn,
plementado coa Escala de Al,
tos Estudios Musicais. A con,
trapartida: desaparecía a Xove
Orquestra de Galiza, saida pa,
ra moitos músicos que se for,
maban nos conservatórios. Os
integrantes desta orquestra
que tiña unha história de sete
anos temían non poder com,
petir cos músicos extranxeiros
aspirantes a formar parte da,

quel grande proxecto, finan' .
ciado por concello, Xunta e
Govemo central.
T ampouco füw chiste na Co,
ruña que unha cidade tan
achegada contara cunha gran,
de orquestra. A Sinfónica, con
sede na cidade herculina, ofe,
recia concertos por todo o país
e, sen embargo, financiábase
só co concello.
O director estaba escollido,
Helmut Rilling, e tamén trinta
e sete dos músicos selecciona,
dos percuraban piso en Com,
postela, cando Xerardo Estévez
recuou e anunciou en Outubro
de 1995 que o proxecto queda,

ba paralizado. Mantiñase a Xo,
ve Orquestra e a Escala de Al, - !
tos Estudios Musicais. A oposi,
ción municipal tronou polo "ri,
dículo" en plena campaña da
Capitalidade Cultural. A alguns
dos músicos seleccionados ofe,
recéuselle a posibilidade de en,
trar como profesores na Escala.
Pero os fagos que anunciaron
que Compostela seria unha das
nove capitais culturais do ano
2000 tamén trouxeron a volta
da Orquestra da Comunidade.
A actual Filharmonia estreábase
o 29 de Febreiro de 1996 no
Auditório de Galiza cun reper,
tório que incluía a peza Saturnal,
do galega Manuel Balboa.•

.

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

e pasto a renxer agora para que
non perda os dominios controlados
polo seu "Señor", esa outra parte
do contraste que busca os cárnbios
e as mellaras. Os avances non son
obra só das trece persoas que
aturan as pedradas. No traballo ha
participar a grande masa que lle
deu a sua confianza. E se esta
grande masa se coloca ante 0
televisor para ver os feitos desde a
cadeira, a evolución e
consolidación dos novas proxectos
non serán posíbeis para a cidade
nova e aberta que necesitamos.
Esta é a cuestión fundamental. E
tememo,nos que se as cadeiras se
rnanteñen cheas, o cárnbio da
história, outra vez, pasará,nos por
diante dos fociños. De nada ·
valerán, logo, os choras. "Ela xa
chorou por todos e para sernpre". •
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•A TVG estrea
lgnotus,
baseado no relato
de Murguia
A TVG estreou o Diadas Letras a
curtametraxe de animación en
plastilina Ignotus, baseada no re,
lato do mesmo título de Manuel
Murguia. T rátase da primeira en,
trega dunha série titulada "A lín,
gua animada" e producida por
Lua Films, que ten previsto reali,
zar duas curtametraxes ao ano ba,
seadas en relatos de autores gale,
gos. Ignotus está ambientado no
ano 1853, af!O no que e o 6 de
Agosto. Ali está instalado o Cen,
tro "O Viso" que fai unha aposta
polo coñecimento da realidade
rural e natural. O aloxamento ten
lugar no Campiño, un albergue
acondicionado nunha antiga casa
de labranza con capacidade para
cuarenta persoas. As actividades
previstas consisten en fomadas de
pan, cesterias, pintado de camise,
tas, itinerários pola zona, baño na
piscina de Sarreaus, visitas aos
museos da Límia e de Vilar de
Santos, debates e xogos de língua.
A prazas son limitadas e o prezo,
trinta mil pesetas, inclue
aloxamento, pensión completa,
actividades, visitas e seguros.•

•A arte de
Berlin do século
XX chega ao
Museo de
Serralves
Despide o Museo de Serralves do
Porto a grande exposición adicada
a Andy Warhol e acolle outra
non menor: as cincocentas obras
máis si.gllificativas do colección
de Berlisniche Galerie. Artistas
como George Grosz, Otto Dix, El
Lis.sitzky, Max Beckman ou M°'
holy,Nagy poderán ser vistos des,
de o 17 de Maio até o 9 de xullo
nunha mostra que leva como tftu,
lo "Arte en Berlín no século XX".
Desde o modernismo ás tendén,
das actuais, a exposición canta
con pintura, escultura, fotografia;

debuxo e arquitectura. A Berlisni,
che Galerie é o museo máis
importante de Berlin, con
fotografia e arquitectura incluídas,
e contén arquivos que abranguen
desde 1870 aos nasos dias. Q seu
director, Jom Merkert, é o comí,
sano de "Arte en Berlín no século
XX", producida polo Kunst,tind
Ausstellungshalle de Bonn, polo
Museo de Grenoble de Franza e
polo IVAM de Valéncia, por on,
dexapasou.+

.
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.

.....

Á esquerda,
Dafne e Apolo.
los Angeles. 1990.
Arriba,
O retrato como vanidaJe.
Nuevo México, 1994.

• A gal~ria de deformes de Witkin chega a Pontevedra
Manuel Rivas.

• Manuel Rivas
recolle o prémio
dos escritores
O lapis do carpinteiro, de Manuel
Rivas, foi considerada polos
membros da Asociación de Escri,
tares como a mellar obra editada
no ano 1998. Unha pluma estilo,
gráfica foille entregada o Venres
12 de Maio en Compostela coin,
cidindo coa Feira do Libro. O au,
tor, que resi9e temporahnente en
Londres, stibliñou a importáncia
dún galardón concedido polos
próprios escritores.•

•Segunda
mostra de cine
latinoamericano
en Vigo .

Poucos fotógrafos coñecen tan
ben a história da arte como Joel,
Peter Witkin. Senda
estrictamente contemporáneo as
súas obras levan removendo o
tecido mundial da fotografía des,
de 1975. O último cuarto do sé,
culo XX perténcelle a este artis,
ta único e xenial que pon en

evidéncia o pláxio ou a reitera,
ción como recurso de tantos e
tantos outros cultivadores da fo,
tografía. O acontecemento che,
ga o primeiro de Xuño ao Pazo
da Cultura pontevedrés a xeito
dunha mostra antolóxica do ere,
ador de Alburquerque, Nuevo
México, baixo o título "Joel,Pe,

•...•.......................•.•......•...•••.•.........................................•..................•
cano en Vigo, que se vai celebrar
do 28 de Outubro ao 4 de
Novembro no cine Fraga da cicla,
de. Duas mulleres, Marisa Paredes
e lciar Bollain, protagonizan am,
bas retrospectivas no certame que quer contribuir á divulgación do
cine latinoamericano. Cuita.me,
traxes e longametraxes galegas,
traballos procedentes de Cuba e
fitas como Mundo Grua, El coronel
non tiene quien le escriba, A propó--

sito de Buñuel e Fuga de cerebros
-serán proxectadas durante estas
xomadas. T eñen cabida tamén os
videos independentes galegas e os

realizados no seo da Escala da
lmaxe e Son da Coruña e da fu,
cola Marcote. •

• Quico Cadaval
e Xepe Casanova
inauguran 'A
palabra a escena'
Co obxectivo de dar a coñecer
publicamente textos teatrais aos

que normalmente é difícil ter ac,
ceso, comezou o Luns 15 de Maio
o programa "A palabra a escena"
no Salón Teatro de Compostela.
As actrices Mabel Rivera, Patricia
Vázquez e Rosa Álvarez fixeron a
leitura dramatizada da obra Balada
de mulleres doutro tempo, de Quico
Cadaval e Xepe Casanova. A idea
inicial desta iniciativa, promovida
pola Asociación de Actores, é fa,
cer unha leitura cada mes.•

•Abrente,
de Ribadávia,
celebra
os trinta anos

Xa está preparado o programa Pª'
ra a II Mostra de Cine Latinoomeri,

A agrupación cultural "Abrente"
xa non está activa en Ribadavia
e, sen embargo, os que forons os
seus membros queren celebrar o
trinta aniversário do seu
nacemento. Farano o 20 de Maio,
colocando unha placa na casa que
foi sede da agrupación. "Abrente"
naceu en 1969 e desenvolveu as
suas actividades até 1983.+

FERNANDO
CABEZA QUILES

Chamáchesme
moreniña
-Noticias fantásticas-

Máis de 200 noticias fantásticas cheas
de ironía, humor e sentimento pola terra.

ter Witkin: descoñecido". Pon,
tevedra será a única cidade do
Estado español que acolla as úl,
timas criacións de Witkin logo
de estar presentes entre o
estupor, a admiración e o escán,
dalo, nos máis recoñecidos cen,
tros 'de arte do mundo. Permane,
cerá aberra até o 9 de Xullo. •

• Bemardino Graña participa nunha
xuntanza literária en Madeira
Xunto a autores como Teolinda Gersao, José Viale Moutinho, Carlos N°'
gueira, Jesus Paez e Perfecto Cuadrado, o poeta Bemardino Graña ven de
participar no colóquio "O Mar na literatura", que tivo lugar en Funchal, na
illa de Madeira_. Comunicacións e recitais centraron o colóquio, paralelo á
Feira do Libro. Graña foi convidado a ser sócío fundador dunha futura a5Ü'
ciación que defenda e promova as literaturas da illas atlánticas e llle foi ~
licitado material poético para un volume na colección FoUtews de cordel.•

• Marcela
Santorum, ria
Galeria Borrón
de Cambados
A pintora Marcela Santorun ex,
pón os seus últimos traballos na
Galeria Borrón de Cambados até
o 7 de Xuño. Santorun, premio da
Crítica de Galiza en 1998, fixou a
sua residencia hai nove anos no
país e combina a pintura con tra,
ballos de deseño e ilustraciqn. •
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Titul1>: Xeografias do sal.
Autor. Ramón Caride Ogando.
Edita: Deputación da Coruña, 2000.

Ramón Caride oferece nestas
Xeografías do sal (Depuración da
Coruña, 1999) un poemário
complexo que abrangue temas e
formas moi diferentes para ex,
plorar a realidade poliédrica da
esixéncia nas suas facetas primordiais. Asi, o amargor da vida, as suas desigualdades, o amor
apresentado como un bálsamo
contra o tempo e os seus efectos,
a crítica social e o recordo para
diferentes personaxes de destino
tráxico, imbrícanse no volume
por médio dunha "erótica alfabética" que se vai alternando co
resto de apartados para estruturar un libro capaz de movemos a
diferentes estados de conscién,
cia. E, por riba, de todo, a palabra poética na sua capacidade
memorística e perpétua de man,
ter vivas as realidades efémeras

("Nada morreu de todo mentres

conta de libros

11

ameite no silencio
no berro estremecido
como se ama unha patria irre.denta emaldita.

Camiño
para a lucidez

Cando xa se está a convocar unha nova edición do Prémio de
Poesía Miguel González Garcés,
ven a luz as obras galardonadas
en 1999 (Lu~ de facer memoria
de Manuel Alvarez Torneiro
que vén de acadar tamén o Premio da Critica Española e Xeo,
grafías do sal de Ramón Caride
Ogando). Este último volume,
que mereceu o accésit no <levan,
dito certame, vén acrecentar a
obra poética dun autor que xa
nos ofrecera Cerne das labaradas
e Flor no deserto e rompe así un
siléncio prolongado durante ca,
tro anos.

11
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Ramón Caride Ogando.

poilla contarse / como se as verbas
fosen abrigos contra o mar"). A
preséncia da desolación oferece
unha das vertentes máis amargas
e acedas das representadas polo
sal: aquila que lacera, fire de tan
aguda e así:
A nosa vi/a éun barco naufrago no tempo
onde poucos subsisten na agarda da morte,
todo é ~. r:risreza nesta choioo
que esvara triunfante polas casas dos homes
furidos para sempre nas lonranas cidm1es.
Retomamos ao lar abatidos ecansos,
vagamundos eestraños na llila que foi nosa.
Só nos restan as maos aperuulas etibias
que procuran fundirse eespa~ ofrío.
Sen embargo, dedicado enteiramente ao tema do amor, o epígrafe "A quentura do sangue" reúne unha série de textos onde se
reflexiona sobre este sentimento
esquencendo aquí as laceracións
salinas ,para contrapoñer unha
dimensión colectiva encertada

no sal que se comparte, que ali,
menta. A pulsión amorosa ponse en contacto directo co cosmos, coa paisaxe que se fai páftí,
· cipe nesta maneira de comungar
con outro ser. Asi, o eu poético
amplia a sua maneira de amar ao
entorno de xeito que amada e
terra son a mesma realidade, co,
mo se o poder deste sentimento
fose demasiado forte para orientalo cara un único ser e debese o
eu poético extrapolalo por todo
o arredor. Mais, a µn tempo, este xeito totalitário de amar sérvelle tamén para computar e de,
finir a amplitude do seu amor:

Ameite como avida
como amágoa dos vmos
con luz de celuloide
negro eprata dos soños,
ameit.e como nada
como nunca acordado
esperfando nos oUos
abertos como gumes,

Pola contra, "O frío azul" remete
a unha vida desolada. Agora o
sal ten o regusto amargo da tris,
teza mentres
o eu poético
debe experimentar a de, Xeografias
solación ab- do sal
soluta. Em,
prende asi un confórmase
periplo na como un
busca
das volumede
imaxes dou,
fasquía
tras épocas,
mentres gra, diversa onde
dualmente temáticas e
vai enten- formas moi
dendo a verdadeira natu, diferentes
reza do tem- conviven en
po como un- harmónica
ha matéria
fuxidia que se unión.
escapa, agachándose, a
xeito
dun
.
réptil. Non serve de nada negarse á evidéncia das fendas, da co,
rrupción, pois esta verdade volve a estalarlle nas mans a cada
paso, enche de sal a sua contorna:

Negarei asustancia do asombro
asublime friaxe de sabas eenrugas
derrotando ronseis con fasquías de gu~
alOOradas fatais que descobren treboadas
estendendo oseu sal en mestas xeografias.
Retomando, en certa medida,
este ton de apodrecemento,
"Ecoton?as" confórmase como o
apartado roáis heteroxéneo do
libro. Aqui teñen lugar de seu
·poemas formalmente den~os e
complexos na sua narrativida,
de, pero tamén se pode cons,
truir un "victimario" onde reco(Pasa á páxina seguinte)

O xeroglífico
de Antón Risco
Un, Dous e Tx:es (novelas)+ poesia
gráfica é un volume especial que recolle tres narracións através de signos
gráficos de Antón Risco, Desventuras

dun solitario, Historia dun encontro, un
debate, un amor e unha marte ou A língua que ajorca e O drama do triángulo,
ademais dunha colección de poemas a
base de palabras e debuxos. Reflexiona
o autor sobre a escrita visual, que cando chega ao leitor~ recebe unha nova
reinterpretación. E o leitor quen construe as frases, quen percibe o sentido.
Risco conta cos seus ideogramas histórias de soedade e de amor. Tris T ram
encarrégase da edición desta obra.+

Un nobre galega
en Oriente
Ir Indo publica a última novela de Nacho Taibo, que narra as aventuras
dun nobre galego
por Oriente. Salva,
dor de Occidente,
ambientada no século XV, contén exotismo e fantasía a
partir de datos reais.
Don Paio de Soutomaior, xunto ao escudeiro Falcón, viaxa
por Sevilla, Sicijía e
Constantinopla cunha
misión que lle enea., . .· .
.. ..
rregou o rei Henrique III de Castela. t

Tabeaio,
a história de Carral
O concello de Carral continua publicando a sua historia parróquia a parróquia. Agora tócalle o turno a San Mar,
tiño de Tabeaio, cun percorrido histórico conducido por X. Lois Vilar Hermidas. Os ritos, as
lendas, os carñiños
pero tamén as persoas, povoan este
pequeno volume baseado en boa parte
nos traballos ante,
riores de Xavier Alvajar. Quen fora alcalde de Carral, entre t98Je19 , autor do Anuario
Brigantino e, antes,
exiliado en Paris, é un dos personaxes
cuxa vida se recolle neste traballo. +

·A posmodemidade
alternativa
Juan Antonio Blanco, profesor e escritor
cubano, é o autor de Tercer milenio.
Una visión alternativa de la posmodernidad, un libro no
que reflexiona sobre
os tres elementos
"máis deficitários ao
pechar ao rnilénio": a
esperanza, a imaxinación e a sabedoria.
Moito poder e pouca
intelixéncia, ven dicer
Blanco. Este traballo
public.gdo pola editorial T xalaparta
conclue que a revolución máis necesária
neste momento é a do pensámento. t

I•
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l) COQdcL
máis evocativo e lit€rario o da
colección "As viaxes".

(Vén da páxina anterior)

ller a agonía de Saraievo, a
morte inxusta de Ken SharoWiwa ou Lois Pereiro utilizan,
dó o verso como instrumento
de denúncia social contra cal- ·
quera clase de dominación
alienante e reivindicando a sua
loita, o seu exemplo como seres
·comprometidos. Nestes poemas
a sensación de que "A morte é
un vidro escuro groso e frío/ as
palabras non poden atravesalo/ e
nós transitando por esta beira
aínda/ mentres a treboada nos
martela os ósos" acompaña ao
ser mentres revive as imaxes
daquiles que están xa da outra
beira sentindo que son figuras
que se esvaen. A memória adq u i re asi unha importáncia
enorme por se a forza que as
mantén ainda presentes e vivas
e, do mesmo xeito, o amor volve ao poema como motivo de
salvación pois "Soamente o
amor pode transformar/ a paisaxe
da derrota en paradiso".
Sen embargo, a parte máis innovadora de Xeografias do sal é a titulada "Erótica alfabética" que se
vai imbrincado entre cada apar,
tado e se introduce sempre cun
deseño de Miguelanxo Prado, o
ilustrador do volume. Este conxunto de poemas nunha nova
visión do erotismo que deriva do
xogo lingüístico de optar por ·
termos determinados pola sua
letra inicial e tamén polo surreal
e imaxinativo de certar irnaxes.

Rosa camal reflectida oos regos
redimidos da razón edo recordo
redobramos raiba rabuñamos reigañas
erabizas rartdeamos raños eramalleiras
-relampa areUa rompendo nor remorsos.

J.·-

Deste xeito, Xeografias do sal
confórmase como un volume de
fasquía diversa onde temáticas e
formas moi diferentes conviven
en harmónica unión. Un poe,
mário para sentirse representados en todos os matices da existéncia e que oferece ao leitor un
carniño para a lucidez. •
TERESA SEARA

Se ecerta aquela irónica, graciosa
e hiperbólica anécdota de Femando Savater cando, na súa entu,
siasta loubanza do libro e da lectura, dicía que en realidade un ía
acometer unha viaxe só polo feíto
de ter un pret~xto para ler antes a
bibliografía previa sobre os lugares
a visitar, eu proporía o xogo de
coller as guías de ambas as dúas
editoriais e, comezar, lendo; a
aventura, a viaxe e, logo, botarse
á rota, e facer camiño ao andar.
Os que aman os libros ben impresos, han de sentirse atraídos
polo deseño, a beleza, o coidado
desta edición de "As viaxes". A
edición é unha arte. Un lector
sabe cando ten na man un pro,
·dueto feito con gosto e sensibilidade. E os libros desta serie con,
vidan a ser coleccionados, a ocu,
par un andel na nosa casa. Coas
ilustracións aviñetadas, realizadas coa técnica do infografiado,
acadan un aquel doutro tempo,
unha peculiar luminosidade, un,
ha femiosa néboa retiniana.

O pracer
de coñecer e
.
v1axar
Titulo: Unha viaxe á procura do solpor.
Autor: F.X. Femández Naval. ·
Edita: A Nosa Terra.

Participei na presentación de
"Unha viaxe á procura do solpor: Do Tambre á fin da terra",
O encontro entre o libro de via,
xes e a literatura é por veces fe, - de F.X. Femández Naval, na Coruña, o nº 2 da coleción. Amosa
cundo. Entre nós, Pedrayo, Cunun lúcido equilibrio entre evocaqueiro, Castroviejo, Martínez
ción e información, está escrito
Barbeito, Manuel Maria, Garcés,
con vocación de estilo e aporta
Manuel Rivas... teñen realizado
nuinerosos-datos paisaxísticos e
evocacións e interpretacións de
humanos, arquitectónicos e etaspectos de Galiza que, ademais
nográficos, históricos e arqueolóda súa utilidade informativa, contituian unha ledicia para o leitor." xicos, e ata lúcidos e gastronómicos ... Realizando -tamén as
pertinentes reivindicacións ur,
Ao intenso labor de Laredo
banísticas e ecolóxicas, como a
Verdejo todos lle debemos as
constatación do disparate paisasuas documentadas guias. A No,
xístico e territorial que se fixo
sa T erra, agora, edita, na sua co,
no seu dia coa fervenza de Ézaro.
lección "As Viaxes", uns libros
sobre distintas terras galegas
Esta é unha zona mítica. Se re,
que ben poden ser complemen,
pararnos na condición senlleira
tares dos seus. Son plantexa,
do Monte Louro, ou na sacralimentos diverxentes, rnais arn,
dad e xeolóxica e telúrica do
bos correctos. Se cadra máis
Pindo, e na areosa Camota, e na
técnico, detallado e achegado a
intimidade sensual e aconchegaun concepto de utilidade o tra,
da de Muros e Noia, e no invicballo de Laredo, en Edicións
to cetáceo que é o cabó FinisteXerais, e de plantexamento

1
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Choureira combinan nos seus ttaballos.

Chouteira, metálicos
•

Tdulo: Folla de lata.
Grupo: Chouteira.
Edita: Boa.

O novo compacto do grupo Chouteira
ven acompañado dun parafuso, símbolo da enttada con todas as consecuéncias da sección de metais no grupo espallando a idea de que unha fábrica
abandoada -na Galiza hai unhas cantas- ben poderiá converterse nunha
factoría musical. Erguer a vista cara
Portugal, compoñer "textos marcadamente femininos" e resgatar melodías
tradicionais dándolle unha nova vira,
xe son tres dos iñgredientes que os

Xa van cinco anos desde o primeiro
-- disco,-no-cal-facian unha-aposta-pola
voz para a música galega. Uxia Pedreira, Olga Nogueira, Olímpio Xiráldez,
Anxo Graña, David Rodríguez,
Manuel Villar, Franci"sco Estévez e Alfredo Moldes son os "operários" desta
folla de lata, da que tamén toman par,
te os Gaiteiros de Lisboa no tema Arvoredo. Continuan coa sua alegria e
coas gañas de facer bailar. Apresentan
o seu ttaballo o Venres 19 de Maio no
T eatto Principal ás dez da noite e convidan para esta posta en escena aos
colaboradores do disco Eliseo Parra e ,
Gaiteiros de Lisboa. +

Novo disco
para Patrick Molard
Titulo: Deliou.
Autor: Pacrick Molard .
Edita: L'Oz Production.

Deliou, o novo disco de Pattick
Molard, reune por vez primeira desde
1976 aos tres irmáns de mesmo apelido. Pattick, Jacky e Dominique son

unha institución en Bretafia dentro da
música tradicional. A riqueza deste
novo ttaballo do gaiteiro vese incrementada coa preséncia de Kalinka
Vulcheva, solista do Misterio das Voces
Búlgaras. Patrick Molard, gañador du,
·rante tres anos consecutivos do Trofeo
Macallan no Festival de Lorient, nos
anos 1981, 1982 e 'l983, está considerado un dos mellor intérpretes de gaita
escocesa de Europa. Leva colaborado
cunha morea de músicos, entte outtos,
co giupo de Alan Stivell; a el se debe
o duo gaita-guitarra que formou con
Dan Ar Braz. ÜQ seu último disco, tras
dous anos sen editar, di que é un expoñ ente da "música do mundo", ainda
que co sentido máis honesto do
termo. +

rre, ou n~ longas e bravas praias
do Rostro e o Mar de Fóra ... estamos a evocar unha paisaxe
cunha fortísima personalidade.
Verdadeira epifanía natural, que
non envexa a outros poderosos
rexistros atlánticos de Bretaña,
Comualles, Noruega, Irlanda .. .
Un, que ten de sempre unha
marcada carencia por esta zona,
celebra este tipo de obras que
evocan a súa condición maríti_mo-rural, a
sedimenta,
ción histórica
e culta dunha Amasa
vila como
un lúcido
Noia, o engado mariñeiro equilibrio
e popular de entre
Muros, o sen- evocación e
timento cósmico das súas información,
serras e lar- está escrito
ganzas oceá- con
nicos, o alen,
to ancestral vocación de
-de terra an, estilo e
tiga- que aín- aporta
da se albisca
numerosos
tanto na paisaxe como en datos
numerosos paisaxísticos
elementos e humanos,
antropolóxi,
cos e etno- arquitectó,
gráficos que o nicos e
viaxeiro en- etnográficos,
contra a cada
paso.

históricos e
arqueolóxiroi.

Vese que a
Fernández
Naval
lle
apaixona esta
terra. Fuxiu da erudición, interiorizou a paisaxe, pu~o toda a
utillaxe verbal ao servizo da captación da "esencia" (se é posíbel
falamos neses termos) do lugar,
estimulando ao viaxeiro con paixón e curiosidade e tratando de
estimular o respecto polo medio.
O cocktail da realidade sempre
se füco dunha combinación entre o pequeno e o grande, a aldea e o mundo, a Casa.e a Vía,
xe. O que, con esa pedanteria
terminolóxica tan donoso tem,
po coa que, ao pronunciala, nos
sentimos máis importantes e
-ata parece que eremos ilusamente saber máis, podíamos
chamar micro e macrocosmos.
Todo chauvinismo e localismo
excesivo é un disparate, un minifundio mental. Mais descoñecer o propio, o que ternos ao la, do, e a densidade fecunda do
que alí hao ( malia os estragos
aos que o estamos a submeter
nunha carreira de incultura e
brutalidade urbanísitica, arquitectónica e territorial) é unha
impostura alienada.
Nun mundo do Gran lrmán, de
vez en cando compre desconec,
tar. esquecer os non sempre propicios deuses mediáticos polos
deuses viáticos. Darse un paseo
ata Fisterra, ou polo Xallas, con
esta guia no peto, penso que é
un pracer moi saudábel. Se ca,
dra nos cruzaremos na Ponte
Nafonso, en Noia, ou tornando
un aquel nunha terraza, vendo
planar as gaivotas, alá pocCorcubión, calquera tarde.•
XAVIER SEOANE

Guia dos libros novos
Número 18. Maio de 2000. Prezo 300 pta.
Dirixe: Xavier Madriñán.
Edita: Noroeste.

Entre as navidades que se apresentan, destacan Galiza na lI'1 República, de Carlos
Velasco, reseñado por Xosé Manuel Núfiez
Seixas; Manuel Murguia. Vida e obra, de
Xosé Ramón· Barreiro e Xosé Luís Axeitos,
criticado por Prudéncio Viveiro; Suma da
L6xica, de
Guillerme de

Ockham,
analisado
por Marcelino Agis;

Nonvolvas,
de Suso de
Toro, da
mande
Xosé Manuel Hen ríquez; O

barón ram,
panre, de
ftalo Calvino, en apresen tación de Estro Montafia; Atratiesar o espello,
de Xavier Seoane, comentado por Francisco Martfnez e O brillo dos elefantes, de Fran
Alonso, recollido por Ramón Nicolás. t

A Peneira
Xomal Galega
de Información Xeral
Número 275 . Abril de 2000. Prezo 200 pea.
Dirixe: Guillenne Rodríguez.
Edita! Egasur.

A actualidade do sul da Galiza é debullada
nas páxinas deste número. A situación ¡:x:>lítica en Ponteareas é un caos, tal e como
se indica ao relatar a agresión sufrida por
unconcelleiro do PP
da vilapor
parte dun
construtor,
a denúncia
do BNG
contra o
nepotismo
do alcalde
Castroou
o verqui,
do de
águas residuais
no rio
T ea.A
apertura dun campo de golf en Mon darizBalneário cen tra as entrevistas que G uillerme Fem ández lles fai ao alcalde desta loca,
lidade, Xavier Solano e ao director do Hotel T ryp-Mondariz, Roberto G arcia. +

O Correo da ÜNESCO
Abril de 2000. Prezo 550 pta.
Dirixe: René Lefort.
Edita: Organización das Nacións Unidas para
a Educación, a C ultura e a C iéncia .

O tema principal deste número é a a brigada extensión dos sistemas educativos a toda a povoación mundial. Entre as iniciativas que se puxe,
ron en marcha
neste sentido,
destaca a experiéncia dos estudantes des,
calzo~, escdlas
rurais que
Sanjit Bunker
Royfundou
na India. Dan
Elwana conta
como o governo ugandés pretende
a plena escolarización
para o 2003. Carlos Márquez explica o xeito no que se integrou a educación conxunta para pais e fillos no Salvador. Ademais,
a revista destaca a miséria na que vive a
antiga mina de prata de 'P otosi, en Bolivia .
e o nacimento de
www.tombouctou.org.ml, a páxina
electrónica coa que o governo de Mali
pretende dinamizar o turismo a este país.+
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Uxia
'Reconsiderei a miña traxectória e quixen desnµdar o canto'
*

PAULA BERGANTIÑOS

DANZA DAS AREAS É o NOME DO ' CUARTO TRABALLO DE UxrA SENLLE,
QUE SE APRESENTA O VENRES

26

UN REPERTÓRIO CON LETRAS DA PRÓPRIA UXIA, PERO NO QUE TAMÉN

TE, NO CENTRO CULTURAL CAlXAYIGO: UN . DISCO QUE NACE DO REEN,

MUSICALIZA POEMAS DE MARIA MARIÑó' É ROSALIA DE CASTRO. SAE Á
VENDA DESPOIS DE MÁIS DE TRES ANOS·
DE TRABALLO
.
- E CUNHA . APRE ,

CONTRO DA CANTANTE COA ES·ÉNCIA OA SUA MÚSICA E QUE OFERECE

SENTACIÓN DE LUXO NA QUE PARTICIPAN MÁIS DE TRINTA ARTISTAS.

En Agosto de 1999 comeza a
gravación de Danza das Areas
que vai durar até Marzo do
2000, oito meses aos que prece,
dia un sosegado traballo de com,
posición. "E un disco que nace
da reflexión. Despois de andar e
desandar, de ter feíto diferentes
maquetas e volver case que ao
ponto de partida, cheguei a con,
clusión de que necesitaba volver
á eséncia -explica
Uxia. Fixen unha
espécie de reclu,
s ión nun lugar
bastante incomu,
nicado . Levei a
miña guitarra e
uns textos e ten,
tei reconsiderar
todo o meu traba,
llo e traxectória.
Desnudar o canto
de todo o accesó,
rio . Volver ·a
eséncia, que é so,
bretodo un bo
texto é a música
que o acompaña.
Canto máis perso,
al sexa o traballo
moito máis inte,
resante resulta o
tema, sobretodo
de cara a comuni,
caciÓn, a facerte
entende·r e a dar a tua opinión
sobre o estado das cousas".

'Danza

DE MAIO, AS NOVE E MÉDIA DA NOI,

ción, pero que evolucionan até
fusionarse con outras culturas.
Un achegamento no que sobresae
a relación con Portugal e a sua
presenza en multitude de ~ectá,
culos organizádos no país viciño.
A maior parte dos textos dos ca,
torce temas que compoñen o
disco son da própria Uxia, ainda
que tamén están presentes as
poetas Maria Ma,
riño e Rosalia de
Castro, un tema
de Joao Afonso,
un texto basado
no poema de Ma,
nuel Rivas Nai. te,
rra e outros inspi,
rados na tradición portuguesa.

das areas
converteuse
nun proceso
longo e
complexo
no que puiden
madurar e
retocar
os temas
até o detalle"

Deste xeito Danza das Areas im,
prégnase dun ton intimista máis
acentuado que o do seu anterior
traballo Estou vivindo no ceo. Pe,
ro a nudez inicial d s temas, fó,
ronse sumando as ideas e a cola,
boración de máis de trinta artis,
tas entre os que destacan J ao
Afonso, Dulce Pontes, Maria
del Mar Bonet, Karen Matheson
e Donald Shaw (Capercaillie),
Filipa País, Xosé Manuel Budi,
ño, Zezo Ribeiro, Michael Me,
Goldrick, Susana Seivane, Gua,
di Galego --<:oa que comparte a
autoría dun tema-, Quim Farin,
ha, de Berrogüeto, Rosa Cedrón
de Luar na Lubre , e James Me,
Kintosh, deShooglenifty .
"O disco foise complicando pou, .
co a pouco, caseque sen querer.
Converteuse nun proceso longo
no que puiden madurar e retocar
os temas até o detalle. Foi fun,
damental tamén a produción de
Nani Garcia, que traballou con,
migo nas cancións", engade ao
tempo que explica que as cola,
boracións "non son máis que
amigos cos que teño compartido
moitas veces cenário. Xente coa
que teño afinidades máis que pa,
tentes na maneira de entender a
música, ainda dentro de estilos
diferentes. De fundo o ·que hai é
un grande amor pola música e
un traballo honesto".
Uxia bebe de diferentes fontes e
iso ponse de manifesto en com,
posicións que . parten da tradi,
l
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"O máis destacá,
bel, aparte do tex,
to de Rosalia, que
é rnoi existencia,
lista, é o poema de
Maria Mariño.
Quixen recuperar
esta poeta para da,
la a coñecer e para
axudar a que, de ·
unha vez por to,
das, se recoñeza a
sua obra, d5ms po-e mários. E unha
maravilla e no futuro quizais vol,
va traballar cos seus textos. Esco,
llin de forma simbólica o poema,
Vagar, que abre o disco e que de,
fine moi ben o que se pode atopar
no resto das cancións: o que sig,
nifica perder o medo, meterse en
augas turbulentas e continuar na,
vegando".
O seu disco entra a formar parte
do espazo, ainda por normalizar,
da canción galega. "Ai es.tán
Emílio Cao, Amáncio Prada, Pa,
loma Suances, unha rapaza moi
nova, Maria Manuela, CU!) disco
moi recente ...pero queda moito
camiño por pecorrer -sinala. Pa,
decemos unha espécie de letargo
desde a época deVoces Ceibes e
hoxe máis que nunca hai moitas
cousas que dicer. Pola contra se,
guimos a utilizar un discurso moi ·
tradicionalista. Iso está ben, ha,
.b ia que recuperalo, renovalo e
difundilo, pero queda unha lagoa
que ternos que superar con voces
e discursos diferentes que fagan
que a xente se sinta reflexada".
Na apresentación en Vigo, Uxia
estará acompañad.a de moitos dos
artistas que participan deste disco
-Budiño, Guadi Galego, Maria
del Mar Bonet, Filipa Pais ·e Joao
Afonso- e da banda formada por
Nani García -teclado e pianos-,
Marcos Te ira - guitarras-, Javier
Ferreiro e Teresa Saias -percu,
sións- Roberto Somozas -saxofón
e flautas- e Quin García --<:ontra,
baixo-. A este concerto seguiran,
lle, polo momento, actuacións en
Lugo, Ourense, Coruña, Lalin e
Portugal.•

A rosa de Borges
Xo!4 Cllrl1.1s CaJteirJJ
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Que xuízo facedes do apoio da
Xunta á música en galego?
Non existe. Hai un par de anos,
o BNG perguntou no Parlamento palas subvencións aos grupos.
A Consellaria sacou un listado
de 50 ou 60 formacións, pero
moitas delas nunca viran un can. .
O diñeiro queda nas discográficas
non repercute nos músicos. As
institucións despilfarran cartos
que tiñan que estar orientados á
promoción e desenvolvimento
da nasa música. Cos 25 millóns
que se gastan no concerto dunha
e5trela de fóra, viviamos e montabamos actividades durante un
ano moitos grupos de aqui. Non
queremos que se nos manteña
por cantar en galega -como pasou en Catalunya- pero si requerimos a atención que merecemos.
En Irlanda existe promoción e a
música é a segunda indústria
máis importante. No folk abriuse
unha brecha e sairon moitos grupos, que non se criaron cunha
campaña de marqueting. Levaban anos traballando e necesitaban unha oportunidade.

e

Amelga tamén reclama a implicación dos pequenos concellos.

É necesário oferecer ás novas
xeneracións a posibilidade de
tocar, locáis de ensaio, obradoiros de música alén do folk ou da
música tradiciorial...e conseguer ·
que a xente non se pergunte en
que imo~ cantar?
Demándase música en galego?

As mcxlas que veñen de fóra e as
políticas discográficas frean o gale-

A. PANARO

-0- PAULA BERGANTIÑOS

Nos

MEIOS DE COMUNICACIÓN CASE QUE NON SE ESCOITAN E AS CASAS DISCOGRÁFICAS PÉCHAN-

LLES AS PORTAS. SON PERTO DE CINCUENTA GRUPOS DE MÚSICA QUE FAN AS SUAS LETRAS EN GALEGO E QUE VEÑEN DE CRIAR AMELGA, A ASOCIACIÓN DE MÚSICOS EN LÍNGUA GALEGA QUE QUER
ABRIR UNHA FENDA NUN MERCADO ~O QUE SE IMPÓN O CASTELÁN E O INGLÉS. DESDE O CONVENCIMENTO DE QUE "o GALEGO VENDE", SEBASTIÁN MÉNDEZ, ACORDE8NISTA DE RuxE-RUXE E PORTAVOZ DESTA NOVA PLATAFORMA, DÁ CONTA DUN PAÍS INZADO DE XENTE NOVA QUE QUER CANTAR NA
SUA LÍNGUA E QUE DECIDE CRIAR ESTA ASOCIACIÓN PARA PROMOCidNARSE E FACILITAR A ANDAINA.

Como xurde Amelga?
O proxecto vén de vello, pero hai
dous meses celebramos unha primeira reunión en Compostela na
que participamos ao redor de cuarenta formacións de diferentes
ámbitos: rock, hard-core, música
tradifional, xente que fai recollida. E dicer grupos que ternos o
galega como veículo de expresión
e un compromiso claro coa cultura. Eta a primeira vez que nos
xuntabamos para analisar e comparar o que acontece nas diferentes zonas do país. Comezaroh os
contactos e o listado da asociación xa ascende a 4 7 grupos,
dos que vinte teñen tra.ballo editado'. A resposta foi espectacular
porque a maioria da xente está
farta dunha situación insostíbel.
T emos unha xunta xestora con
representantes comarcais e tarnén
criarnos a figura do membro colaborador para que poida colaborar
xente doutros ámbitos -escrito-

res, pintores, xomalistas ... - ou
membros de grupos que non
cumpren os requisitos da asociación pero que de xeito individual _ca indicen con ela.

Cales van ser as Uñas de actuación?

omi_so á demanda que exis~e entre a mocidade. Ao tell}po queremos divulgar, con publicacións
próprias, as nosas actividades,
ofer'ecer asesoramento legal .aos
asociados e estar en contacto con
culturas como a portuguesa, basca ou catalana.

O fundamental é que exista comunicación entre nós e promoÉ necesário que $e impliquen
ción dos grupos asociados. Para
grupos coñecidos?
iso estamos a elaborar un listado
que apresentaremos nos conceXente de Fuxan os ventos, Fia na
llos, asociacións que organizan
Roca, Chouteira ou Os Diplomáticos, por exemplo, xa se prestaron C!festivais, comisións de festas. Tamén irnos organizar actos pró,
oolaborar. Haberá grupos aos que
prios e facer propostas de espectános lles interese porque teñen ou·culos. Agora estamos pendentes
tros compromisos discográficos e
dunha oferta que lle fixemos ao
campañas de promoción a outros
concello de Santiago co gallo da·
niveis, pero non estaria mal que
celebración da Capitalidade. · participaran en actividades con~
ChámaseSete notas sete cidades.
cretas. Até o de agora, participaOutro aspecto importante é o da
mos co concello de Santiago nas
noites activas e na véspera do Dia
criaéión de infraestruturas e a utidas Letras organizamos vários conlización da nasa música por parte
.certos eri Lugo e coas Mocidades
dos meios de comunicación púda Mesa o Polo Galego nas Ondas.
blicos e privados, que fan caso

ga e á xente tamén hai que educala para que escoitar música na lín. gua própria non resulte estraño. O
éxito do Xabari.n, por exemplo, demonstra que o galega vende. Existen moitos prexuízos a respeito do
idioma que é complicado rachar,
pero é ilusionante ver a cantidade
de xente nova que participa nos
concertos. Que hai mercado está
claro, outra cousa é que nos impoñan o inglés ou o castelán.

A TVG e a Rádio Galega deberían xogar un p-apel fundamental.
Os meios de comunicación fan
ouvi<ilos xordos. De calquer xeito
hai que diferenciar entre os públicos e privados. Aos segundos o
· que lles ternos que demonstrar é
que existe mercado. Pero no caso
da Rádio Galega e da TVG o
asunto é máis grave. Pagámolas
todos e non deben rexerse por
critérios única e exclusivamente
empresariais. Nunha televisión
con 14 horas de emisión e unha
rádio que emite dia e noite, exi. ximos un mínimo de presenza.
Somos máis de médio cento de
gr:upos, non catro amigos.
Como se portan as casas discográficas?
En Galiza non existe indústria.
Agás dous ou tres casos illados, a
maioria das casas funcionan por
subv..encións . .O grupo ten que
pagar o seu próprio estúdio, pero
logo o disco non chega ás tendas, que só acreditan no consagrado, e tampouco hai capacidade para montar xiras de apresentación. É dicícil manter un grupo moito tempo. Acabas desencantado porque non ddxas de
tocar nos mesmos sítios, de telo,
neiro das orquestras. +

Medos Romero
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'Teimo por un
mundo que se perde,
polo rural
no que me criei'
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Estou lendo Coraz.ón-oportugués.,
de Ramón Loureiro, e o libro Os

primeiros galegas. Prehistoria. e arqueoloxia, de Felipe Senén.
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Que leituras recomendarla?
Primeiro aconsellaria ler porque
a xente, ainda que merque libros, adica popuco tempo a lelos.
Recomendaría Xente ao lonxe, de
Eduardo Blanco Amor. Tamén
aconsello ler a poética dos novos, como Nós nús, de Olga Novo, e calquer poemário de Marta
Dacesta e Rafa Villar. Conecto
coa sua poesia porque, ainda que
de xeito diferente, estámonos a
referir ao mesmo, ao vivenciado,
á autenticidade.
Vostede, enfermeira, encarré,
gase de editar o seu primeiro
poemario Rendéome no tempo.
En realidade, Rendéome no
tempo, foi escrito despois de
Ámome en por min, pero como
este tardaba en sair da editorial,
decidín publicar os poemas que
estaba escrebendo. Era unha necesidade que naceu cases n pretende! . Nunca fun capaz de
creber relatos, per a po ia saiu
de min como un ri.o expresivo,
eu mesma surprendfame. A poética foi algo que eu vivin, deca- ·
teime de que ese mundo do pasado era en si poesia. A mifia
poesia reffrese ao sufrimento e
ao goce, por iso non é un produto meramente intelectual. Os
meus versos reivindican o feminino, o papel da muller naqueles
tempos tan duros.
"Veño dos sonos longos/nos
cestos dos cómaros/agarimada
dun can". Vostede evoca un
mundo perdido?
T eño unha teima co paso do tempo, coa perda dun mundo do que
formei parte. Por esa agonia do rural, que se esfarela e morre. Crieime a cabalo entre o campo e a cidade, pero se tivera que sinalar unha das miñas lembranzas é a que
refiro nese verso. Marnei o galega
ciesde sempre. Escrebo de forma
natural, ainda que coa intención
de valorar todo ese vocabulário,
expresións, que van morrendo porque tarnén morre a sua ÍU?-ción. •
Poeta.• Somede, As Pontes (1959)
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A estea de Juanito del Valle
Entre os contertulios de La Peña
coruñesa que aparecen retratados por Xulio Rodríguez Yordi
no libro a que me referin hai catorce días, figura o moi esquecido catedrático e escritor Xoan
González del Valle; o único intelectual galego, que eu saiba,
morto nun campo alemán de
concentración, non sei se no de
Dachau ou o de Buchenwald.

tre pontevedrés a quen lembrei
aquí a pasada semana), pasou a
ser.a de apoio directo á 1 Brigada
Internacional, durante aquel
histórico asedio outonal e inver. nal ao Madrid republicano.

J

M

Asi na semblanza que en La Pe-

ña y la peña (Moret, A Coruña,
1954) fai J.R. Yordi do seu xove
contertulio dos anos 20/30, mostra, con certa acritude, as contraditorias cualidades daquil intelixentfsimo profe or de arte
tan aciaga: "Es enredador y algo
más ue travies -puntualizaba
Yordi-; u nzoña llega merdada con lo lic res que má apetecen a los jóven y la ingieren
e nfiad s ... T rascfende a autores
acabados de l er. Y en todo
tiempo adopta actirude muy en
boga en la literatura decadente:
si lee a Wilde, es wild ano hasta
con 1 s cobradme de tranvía ... "
Pero o fillo de . Eladio Rodriguez recofieda o talento, a sensibilidade, a figura esp iritual , o
aguzado espfrito crítico e a perspicacia moi sútil do seu "ácido e
corrosivc?''contertulio. Cando eu
o cofü~cín penso que xa non destilaba tanto veneno, pero inda
locía a súa agudeza, o seu enxeño
e tamén a súa singular cultura.

• A

CAPIÑA DE }UANITO DEL
VALLE. Trato diste infortunado

intelectual herculino nun dos capitulas inéditos do Memorial de
T r~vonzos, onde recordo que Xoan González del Valle, "culto señorito coruñés, especie de Casares Quiroga dedkado ás letras,
era no ano 36 catedrático de
Lengua y Literatura Espafi.ola, no
Instituto Nebrija, de Charnartín
de la Rosa. Cando nos movilizamos os afiliados á FETE, Juanito
del Valle apuntouse á batería da
forza sindical, mandada por ser
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máis tarde non sei onde lin que
o catedrático esp,añol D. Xoan
González del Valle desaparecera
no infemo de Buchenwald ou de
Dachau.

• 0 CONSELLO DE NAVARRO
uanito del Valle, ri.aqueles
fríos días de vivac nas estribacións da serra de Guadarrarna, non usaba alí a súa toga profesional, nen a súa pulcra inc!umentaria de elegante intelectual,
senón unha capiña rnoi mona
que a penas lle chegaba aos xoenllos; que requisaron os artilleiros da Internacional na casa dos
Oriol, ao pasar polo Plantío.
Arrebuxado en tal prenda de
abrigo, aturab o impertérrito Juanito as incomodidades e todo o
tomate do Frente, sen efectuar
outra tarea que entreter aos artilleiros -entre os que xa se encontraba, asegun di, o novo Premio Trasalba, Alonso Montercrco seu copioso e chispeante
anecdotario. Aparte de orientar
a confección do ·complicado tupé de Juan Emilio, un rnociño
toledano de Torrijas, por -quen
sentía platónico afect<;).

Lémbrome dil moito niste maio
porque tamén foi González del
Valle un dos profesores galegas
que sairan voluntarios no batallón da FETE pra cooperar, en
novembro de 1936, na defensa da
capital da República. Hei apuntar
pois o seu nome hoxe aqui, xunto
os de Ricardo Carballo Calero e
Xo é Mª Dominguez, mencionados no precedente anaco, coma
distinto combatentes daquela
milicia da Federación de Traballadores da Enseñanza.
an González del Valle, a
uen farn iliarmente -e no
rente de Madrid- chamábano Juanito del Valle, era un pulcro e exqui ito intelectual coruñés que o levou ao esquecemento
o tráxico sino da posguerra española. Tería que seguírselle denantes as suas pegadas nas tertúlias da Marineda da preguerra, e
despois nas publicacións levantinas da zona vermella, como a excepcional revista Hora de España,
na que colaborou Juan González
coa sua aguda pluma.

31

Traballos fonados no Campo de Concentración de Mauthausen.

colega e director do Instituto Nebrija, Federico Bonet Marco (que
axiña casaría, en segundas nupcias, cunha das fillas de don Armando Cotarelo Valledor).

P

or certo que cos dous catedráticos do N ebrij a asimesmo se mobilizaron o
funcionário administrativo do
In tituto, Constantino Cavanas;
fillo dun xeneral na reserva, e
dous alurrmos internos: un rapaz
a turiano, chamado Juan García, e o meu eterno compañeiro,
Cel o García de la Riega, neto e

flCCróN

•

homónimo do polémico historiador, e vástago, por Linea, materna do inxel linaxe dos Alvarez (Lirneses, Blázque-z, etc.).
Ali, na antiga Escala Superior
do Maxisterio (lago convertida
en Escala Superior do Exército)
onde nos instruirnos marcialmente, coñecin a todos iles.
/\. batería mandaba primeiramente polo irascíbel catedrático de Ciencias Naturales (tarnén na Escala de Veterinaria),
capitán Bonet, e logo polo capitán Marcelo Martín (o bó mes-

4. MORNING

STAR

Xosé Miranda

Xerais

1. DENDE O CEO
Manuel Murguía
A Nasa Terra

2.MANuEL
MURGUIA.
VIDA E ÜBRA
X.R. Barreiro e
X.L. Axeitos
Xerais

3. GALICIA,
GALICIA
· Manuel Rivas

2. NON VOLVAS
Suso de Toro

Xerais

Xerais

3. INFANCIA E

4. GALIZA NA
11 REPÚBLICA

DESVENTURA
DE LINO
CA)1RAN
Xosé Miranda

Carlos F. Velasco

Galaxia

NoN FrCCróN

4. A ROSA

l. MANlJEL

ANosa Terra

5. A. DANIEL

DE BORGES
Xosé Carlos Caneiro

Sotelo Blanco

M.MURGUIA
Henrique Rabuñal
ANosa Terra

CASTELAO
Manuel Rei Romeu
A Nasa Terra

Librari,1s cnnsultad,1:->:
CurtalJ1ín (Vigo). Couceim (A Cnrni'ía). Michclena (Ponten:dra).
Peclrezrn (Santi,1go). So11to (Lugo). Torga (Ourcnsc).

De alía pouco e dado que Juanito del Valle excedía da. idade
marcial, ao estabilizarse a frente
de Madrid, pediu o retomo á súa
actividade educativa, sendo nomeado catedrático do Instituto
Maragall, de Barcelona. E pra
alá se foi, ainda coa capiña· dos
Oriol eneal das costas. Dende
entón sementes souven dil polos
artículos que escribía en Hora de
España. Seguramente tivo lecer
de lelos, hai pouco, o profesor
Axeitos, investigando nisa revista a colaboración de Rafael
Oieste e .as pegadas doutros escritores galegos.
·
Despois de ·perdida Cataluña pra
a República, esvaeuse a estela de
González del Valle no meu espacio vital ata qu.e moitos anos

TOMÁS. Un dos estupendos ar-

tículos do escritor coruñés en

Hora de España, record a·que estaba dedicado ao eminente investigador literario José F. Montesinos, o que lago asimilarla coma a denominación de Guerra
Pluscuancivil (orixinal de Lucano) pra a lo ita entre as <lúas Españas.

u~l ilustr~ leitor de espafiol
nas universidades extraneiras, xa cuarentón (nacera
en 1897) volveu a Madrid nos
días rnáis ardentes do asedio franquista; oferecendo a súa vida pola República e a liberdade dopo-bo. Anceiaba batirse en primeira
liña e foi a pedir consello ao seu
· gran amigo, colega, paisano e tocaio, José Moreno Villa. Visítou. no na Residencia de Estudantes
do Pinar, e o, para rnin, .inesquencible arquiveiro e artista
malagueño, indicoulle o mesmo
que a el lle aconsellara ,o máximo
rnestre da Fonética español, tal
coma narrarla Moreno na sua Vida en claro:

N

"Cuando se agudizó el cerco a
Madrid y la metralla penetró
por las ventanas del Archivo (o
do Palacio de Oriente), dejé de ·
ir. Hablé con Navarro Tomás,
por ser viejo funcionario del
Cuerpo de Archivos, y me dijo
que debía inscribirme en las milicias .de la FETE. Aquella misma tarde lo hice".
Mais, o Quinto Regimiento
(Uster era un dos catro xefes
seus), acordouse dos intelectuais
que resistían en Madrid, e evacuounos a Valencia, e alá foron
xunto con Antonio Machado.•
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Carlos Velo
Coincidindo coa Semana das
Letras, a TVG está emitindo
moita produción de cinema galego. O Sábad~ 20, xa na madrugada do Domingo, será un dos
momentos importantes para po-

dermos ver duas das grandes películas do ourensán O~rlos Velo,
Torero e Pedro Pára~o e estrearase o documental que sobre a
obra do cineasta galego fixo_ a
sua net;i. mexicana.•
·• PÁXINAS COORDENADAS POR MARIA X. GÓMEZ •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
guez Bua, até o 21 de Maio.

no Auditório Municipal, o
Venres 19.

•TrATRO

•TEATRO

JOSÉ CAMPARI
Poderemos escoitar a este
contacontos o Domingo 21,
ás 17 horas, na Casa do Pavo
de Beluso.

CONCERTO LÍRICO
A cargo do 1º baixo do teatro Bolshoi de -Moscova,
Vladimir Karimi, e do pianista e compositor Emílio
López de Saa, con obras de
KabaJevsky, populares rusas, Anxel Barxa e E. López de Saa, sobre poemas
de Rosalia de Castro. O
Venres 19 ás 21 horas na

posicions Amália Domín-

•MÚSICA
ÜHWELL!
Grupo catalán que se adica
ao rimth & blues, soul,
versions dos clásicos e que
estará o Domingo 21 a partir das 21 :30 no Aturuxo .

Marcela
Santorun
ten unha

O Barco de V• EXPOSICIÓNS

mostrada

sua pintura
na galeria
8o1Tón4de
CAMBADOS.

CAPRICHOS
. Os de Goya, que se encontran na Sala de Exposi-

cións de Caixavigo e Ourense até dia 27.
•TEATRO
PARELLA ABERTA
Obra de Darío Fo e Blanca Rame, que poderemos
contemplar na Casa· da
Cultura a cargo da compañia Balea Branca, o Venres 19 ás 22:30.

Betan.: os
• EXPOSICIÓNS
CASTELAO E Nós
Os debuxos do álbum Nós
encóntranse na Sala de Exposicions do Liceu onde poderemos contemplalos até
o 31 disté mes, nunha
mostra organizada pola A.
C. Eira Vella.

•TEATRO
Ü LÁPIS
00 CARPINTEIRO
Basea na obra do mesmo título de M. Rivas. O Domingo 21 no Awlitório Municipal,
por Sarabela Teatro.

Bueu.
•ACTOS

ANxo ANGUEIRA
O escritor oferece unha
conferéncia na que falará
sobre a Vida e olrra de Manuel Murguia , o Xoves 18,
ás 21 horas no Auditório da

Casa da Cultura .
MANUEL ROSALES
Dá unha conferéncia sobre
Castelao, o Venres 19 ás
21 horas, no Auditório da

Casa da Cultura.

CONCERTO DE CORAIS
Organizado pola Coral Polifónica Marusia, o Domingo 21 ás 20 horas na lgrexa

Parroquial.

Burela
•MÚSICA
FESTA DA MAROSA
Organizada polo colectivo
Berbés, celébrase baixo a denominación de Goza co saber
do pavo o Sábado 20 na praia.
O festival nouturno abrirao a
sesión de cantos a cargo de
Carlos Branco, para continuar"coa actuación de Brendefol, Os Cempés e Ramo
Cativo. O entretimento para os cativos será a canta do espectáculo do programa de tvg
Luar, Fada Mariña, ás 5 do
serán, no Awlitório Municipal,

Cangas

• EXPOSICIÓNS
•MÚSICA
CASIBLAO EN DEBUXOS
Inserida na semana da Letras Galegas, na Sala de Ex-

EMÍLIO LóPEZ SAA
Concerto de música clásica

Igrexa Parroquial.

.

Cambados
• EXPOSICIÓNS
MARCELA SANTORUN
Nacida en Buenos Aires de
pais galegos, ten unha mostra da sua pintura na galeria
Borrón 4 até o 7 de Xuño.

Cervo
• EXPOSICIÓNS

Luís SEOANE
Ocasión única de poder estudar e admirar unha grande cantidade da obra plástica e gráfica <leste grande

artista e polígrafo, da atención que demostraba cara a
investigación científica e
industrial, do significadp
dos seu traballo no eido do
Este duo de guitarra continua oferecénteatro e da criación da modonos a sua música. T erémolo no Salón
derna poesía social galega, ..
de Actos de SALCEDA DE CASELAS
do seu compromiso coa
o Xoves 18, ás 22; no Centro Cultural
causa de Galiza contra o
d'A GUARDA o Venres 19, ás 21:30;
fascimo na Guerra do 36
no Centro Social Escarabote, en 801 ..
ou a solidariedade coa reRO o Sábado 20, ás 21: 30; na Casa da
volución cubana, e por úlCultura de BUEU o Domingo 21; no
timo, a sua colaboración
Auditorio Municipal de VILALBA o
na obra Castelao e a .sua
Martes 23; e na Casa da Cultura de
época, de Ricard Salvat,
MELIDE o Mércores 24. Estas tres últimontada polo CITAC da
mas actuacións, ás 20:30. •
Universidade de Coimbra
e frustr.ada pala policia política portuguesa o dia da
estrea. Durante Maio na
Paris. A nova señora é unha
Casa da ·Administración de
muller relixiosa e fríxida, o
Sargadelos.
home dedícase a perseguir
criadas. Ademais, a proxección do curto de Lhosca
Arias, O vi.sgo máxico, capítulo piloto dunha nova sé•CINEMA
rie ambientada na cultura
castrexa. O Venres 19 Si·
CGAI
món del desierto (México,
No ciclo adicado a Luis Bu1965), poderemos ver a Siñuel, o Xoves 18 proxectamón, que permanecerá até
rase Jounal d'une femme de
os 37 anos subido á sua cochambre/ Diana dunha caluna, na que leva 6 meses e
mareira (Franza-Itália,
6 dias; unha multitude asis1964), onde unha doncela
tirá ao seu traslado a outra
comeza a ttaballar para unmáis alta financiada por un
ha família da burguesia prorico. Poderemos ollar adevinciana, despois de estar ao
mais BeUe de Jour/ Bela de
servizo dunha condesa en
clia (Franza-Itália, 1967),
nela un matrimónio novo
vai celebrar o aniversário de
voda Ela é fríxida, debido a
un trauma, pero nos seus soños
entrégase a todo tipo de
Mello de Lima e Galo de
fantasias eróticas... O MérPortugal, nunha homenacores 24, La wie lactée/ A
xe explícita a Cunqueiro.
tiia láctea (Franza-ltália,
Estarán o Venres 19 em
1969). Dous vagabundos
PAREDES DE Cou ..
percorren
o Camiño de
RA (Portugal) e o MarSantiago aparentemente na
tes 23 e e Mércores 24 en
época actual, van xurdindo
FERROL, no Auditório
diversas cuestións teolóxiPunta Amela.•
cas ... O Sábado 20, e xa no
ciclo adicado a Rafael Az.•
cona, guionista, La Prima
Angélica dirixida por Carlos Saura (Espafia, 1973 ).
Un home chega á vila onde
de nena pasou a Guerra Civil, para enterrar á sua nai;
atopa as let!lbrarua.5 e á curmá Anxélica,, coa que vivira
o primeiro amor. Tamén se
proxectará
wgo máxíco.
O Martes 23, tamén adicado a Rafael Az.c.ona, El ...erdugo de Luis G. Berlanga.
Ninguén quer casar coa filia
do verdugo. O mozo é un
empregado de pompas fúnebres. Casan obrigados e o rapaz aprende os trucos do oficio de verdugo. As sesións
durante a semana son ás
20:15 horas, agás o sábado
que comezan ás 18:'30.

Ac.roama

A Coru.ñ a

A burla do galo
O Centro Drámático
Galego está de xira coa
presentación da obra de
Roberto Vidal Bolaño,
dirixida por Xoán Cejudo. A obra insirese na liña cunqueiriana e canta

a Vida e amores de don
Esmeraldino da Cámara

o

• EXPOSICIÓNS
FERNANDO CASÁS
Inaugura unha mostra da
sua obra brasileira (19641984) na Fundación Luis Seoane (Casa da Cúlrura Salvador de Madariaga, Durán
Loriga 10), iste.Venres 19 ás
20 horas, coa intervención

.
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•MÚSICA

•••••••••••••
de Félix Duque, autor do
texto principal do catálogo.

CARLOS TRONCOSO

"Pinturas", mostra que se
inaugura o Mércores 24 ás
20 h. na sala do Coléxio de
Arquitectos. Estará até o 14
de Xuño.

EDUARDO CHILLIDA
O escultor donostiarra reune perta de 80 obras a través dun percorrido cronolóxico que serve para aprezar as distintas etapas da sua
obra plástica. Obra sobre
papel: debuxos e formas
onde o collage toma unha
nova forma do concepto
escultórico; T erras chamo. tas: obras realizadas en terra
cocida; Modelos: maquetas
realizadas en pequenas dimensións; ademais de outra
pezas de aceiro, ferro, alabastro ou granito. No Audi,
t.6rio de Galizµ do até o 11
deXuño.

BALDO MARTÍNEZ
GRUPO
Un dos músicos galegos
máis representativos do
jazz feíto no Estado. O seu
quinteto, formado polo
guitarrista galego António
Bravo, o saxo Alejandro
Pérez, na trompeta e bombardino o británico David
Herrington; e U:a bateria e
percusión electrónica Pedro López. O Xoves 18 no

Audit6rio de Galicia.
MURGUIA EO
ARQUIVO DO REINO
DE GALIZA
É o título da mostra que
podemos ollar no Arquivo
do Reino de Galiza no Xardin de San Carlos.
V BIENAL DE
ARQUITECTURA
Correspondente aos anos 9798, dirixida por César Pottela e organizada pola Fundación Banié, onde se encontra
até o 25 de Xuño, e o Ministério de Fomento reflexa a
importáncia das escolas de
arquitectura españolas como
viveiros de novas e boas propostas e como espazos capaces de acoller encontros entre xeneracións que, a partir
da reflexión e a crítica, servan para trasmitir e adaptar
as cuestións esenciais da disciplina. O tema central dista
mostra é "O lugar público" e
nesta ocasión conta coa presenza de várias obras premiadas de arquitectos galegos.
LOUREIRO
Pintura e escultura áte o 24
de Maio na galería Pardo

Bazán.
ÓSCAR BRANDARIZ
Tamén coñecido por Branda,
mostra os seus traballos na

Biblioteca González Garcés.
CASTELAO E O TEATRO
Pennete contemplar, ente
outras obras, os orixinais
manuscritos e as ulustración
da única obra teatral escrita
por Castelao Os vellos non
deben namorarse, estreada
en Buenos Aires en Agosto
do 41. Na Fll11tÚlción Banié
até o 18 de Xuño.
VELÁZQUEZ:
A ARTE DA OLLADA
Mostra didáctica baseada en
critérios pedagóxicos dirixida
a escolares mais aberra ao público en xeral, até o 2 de Xullo, no Museu de Be/as Artes.
Consta dunha introdución,
qu inclue paneiq inter-acti-

voo con imaxes e textoo sobre

as diferentes tapas e vida do
pintor, e 15 seccións, que a
través de reproducións permeten, cronoloxicamente, seguir unha visión global da sua
produción artística. Un dos
cadros, El príncipe Baltasar
Carlos, está realizado en 3 dirriensións para os non videntes, habendo tamén unha
maqueta tridimensional de
Las meninas. As visitas de grupos realizaranse co apoio de
persoal especializado, de Martes a Venres, ás 10, 11, 12
16,17 e 18 horas prévia solicitude no telf. 981 223 723.

EXPOBECÁRIOS 2000
Os do Museu de Arte Con-

temporánea Uni6n-Fenosa,
Xosé C. Barros, Manuel
Olveira e Carlos Rial, que
poderemos ollar na sede
diste museu na Avd. de
Arteixo 171.

FAMÍLIAS DO MUNDO
É como se titula a mostra fotografica do estadounidense

HARRY ALLEN
QUARTET
Saxofonista tenor nacido
en 1966, estará no Auditório de Galiza, o Martes
23 ás 22:30 horas.
HANSEL E GRETEL
Concertos didácticos para
a mocidade. Baixo a dirección artística de Carmen
Bustamente e cénica de
Joan Antón Sanches, trátase dunha ópera de E.
Humperdinck (adaptación
do texto de Pep Albanell e
J.A. Sánchez). Hansel e
Gretel xogan e bailan, teñen moita fame pero Hansel rompe o único que había para cear esa noite: un
xerro de leite. O Martes 23
e Mércores 24 no Auditório
de Galicia, ás 11 horas.
• EXPOSICIÓNS
ROSTROS DA TERRA
Sobre a reaUdade xeográfica en diferentes ronas epaíses amasados a través de
representacións lútóricas e
actuais a meio da novas
tecnoloxias. En Salgueiriños até o mes de Xullo.

Auro,RE1'RATO
DE SANTIAGO
Mostra documental e
multimédia á procura da
cidade ou do re-encontro
con ela desde elementos
visuais, sonoros, literá-

deGaliza.

rios e humanos, baixo a
inspiración da obra de
Torrente
Ballester
"Compostela e o seu
anxo" como fio condutor. Até o 31 de Maio na

Igrexa da Compañia.
CAMIÑODE
SANTIAGO VIRTUAL
Estará, até o 31 de Decembro, no mosteiro de San
Martiño Pinário.
GRANELL E AMPARO
SEG ARRA
Eugenio Granell presenta
a exposición "O elixir do
alquimista", e Amparo
mostra unha colección
dos seus collages. Na Fun-

dación Granell.
CAATOORAFIA
DAÜALIZA
A dos séculas XVI ao XIX da
colección Puertas-Mosquera no Coléxio de Fonseca.

•TEATRO

Ü LÁPIS DO
CARPINTEIRO
Sarabela Teatro ofereceranos esta obra, baseada no Ubro do mesmo título de M
Rivas, o Xoves 18, ás 22:30
horas no teatro Principal
LA HABITACIÓN AZUL
De Arthur Schnitzler,
con Amparo Larrañaga e
José Coronado. Dirixida
por Mario Gas. O Martes
24 e Mércores 25 no teatro Principal. +

• EXPOSICIÓNS
EUGENIO GRANELL.
DEBUXOS
Breve repaso da traxectória
do artista a partir de deseños característicos da cada
unha das suas etapas. No
Ateneu até o 31 diste mes.

Ü DEBUXO NO S.

XX

Escultores e pintores precisan do debuxo para criar.
Ista mostra recolle 100
anos diles e quer mostrar
unha realidade embrionária: a expresión do primeiro pensarnento do criador.
No Centro Cultural "T.
Ballester'' até o 4 de Xuño

•TEATRO
CASTELAO.
SEMPRE EN GALIZA
Por Espello Cóncavo iste
Xoves 18 no Auditório
Municipal "T. Ballester".

Lalin. .
• EXPOSICIÓNS
XOSÉ RANDULFE
VILARIÑO
Titula "Tris-Tras" a mostra
de pinturas que se encontra
a sala Copacabana. Xabier
Castro, pola sua parte, titula "Illas" as suas que podemos ollar no Centro Co-

marcal do Deza.
MÚSICA PARA VER
De carácter didactico, especialmente pensada para
as crianzas, podémola contemplar no Auditário Municipal até o 28 diste mes.

Peter Menzel que recolle 80
imaxes coas que pretende retratar ás famílias médias de
30 países do mundo. Até o
25 de Xuño na Domus.

A. LANGDON CoBURN
Con 22 anos é membro da
Photo Secession, fundada por
Alfred Stieglitz, e que tanto
contribui a elevar a fotografia
á caregoria de arte de maneira definitiva A exposición
reune unha escolma das suas
paisaxes, retratos de artistas
coetáneos e estudos vortográficos, até un facer un total de
147 obras de Alvin Langdon
(Bastan, 1882-1966), que
poderemos contemplar na
Fundación Barrié, até o 4 de
Xuño, en exclusiva para o Estado. Organizada p:>lo Museu
Internacional de fotografia e
Cinema George Eastman
House de New York.
•MÚSICA
FESTIVAL MOZART
Continua co concerto da
Orquestra Sinfónica de Ga·
licia, con Christian Zach.irias na dirección e piano, e
Marie-Luise Hinrichs no
piano; o Venres 19, con
obras de F.J. Haydn, L. v.
Beethoven, W. A. Mozart.
O Sábado 20, a Real FJhar.
monia de Galicia, dirixida
por Helmuth Rilling e con
Marlis Petersen, soprano;
Corby Welch, tenor; e Andreas Schmidt, babeo, interpretarán Las Estaciones de
F.J. Haydn. Ambos ás 20:30

RENSE o Xoves 20, ás 22:30 h no
Teatro Principal; e en VIGO o
Domingo 21 ás 20:30 no Centro
Cultural Caixavigo. •

Rosa", cun novo proxecto
acompañado por Pepe Losada coa guitarra; o Ltms 22 estará o grupo de blues catalán,
Oh Well!, baixo, ·bateria,
guitarra e voz, cun repertório
que abarca desde Ray Charles aos Beatles, ou de J imy
Hendrix a Taj Mahal.

• EXPOSICIÓNS
GALIZA EN FOCO
A mostra fotográfica itinerante da Asociación da
Prensa de Ferro! encóntrase
no Edificio Administrativo
da Xunta.
MENO, YAO PAN
Exposición de gravados no

Centro de Gravado Augatinta.

DoRES DE LAS CuEVAS
Dentro do ciclo Itinerantes, estará na Biblioteca Provincial até o 20 de Maio.

CORAL POLIFÓNICA
DE PONTEVEDRA
Concerto inserido nas actividades do 50 aniversário
da marte de Castelao. Nacida en 1925, tivo como
membro fundador e presidente a Castelao, e cumpre
as vodas de diamante. No
programa: madrigais, polifonía sacra e música popular galega. Presentaranse
catro telóns preparados por
Castelao para a agrupación
entre 1926 e 1929. O Xo-
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•TEATRO
TEATRO GALILEO
Subirá ao cenário do Auditório Municipal coa obra
Viaxe apaixoada pola poética de M. Murguia, con motivo das Letras Galegas 2000.

Moafta
•MÚSICA
NOITAREGA
Grupo folc que presenta o
seu segundo· traballo no
Café-teatro do Real o Sábado 20 a partir das 23:30.

Mondoñedo
•TEATRO
GULLIVER
- Será estreada polos Quinquilláns o Venres 19 ás 19
horas.

Monforte
• EXPOSICIÓNS
ÁLBUM DA BRETAÑA
As láminas deseñadas por
Castelao na sua viaxe por
terras bretonas están expostas na galeria Sargadelos
até o 31 diste rnes.

Muros

ves 18 ás 20:30, no Auditório da Fundación Barrié.

Castro de Rei
• EXPOSICIÓNS

TRABAI..La3 ARTESANAIS
No Castro de Viladonga.
Construción, metal, oruiveria, carpintaria, cerámica, tecidos e outros traballos teñen cabida nista
mostra que se inaugura iste
Xoves ás 19 horas.

Fer:rol
•ACTQS
CASTELAO, O SEU
TEMPO E E NOSSO
Xomadas de debate, organizadas
pala
Funda~on
Artábria, onde se celebrarán.
O Venres, ás 20 horas, haberá unha mesa redonda na
que participarán Manuel
Rei Romeu, especialista na
obra de Castelao; Domingos
Antom Garcia, filósofo e
membro da Aula Cástelao de
Filosofici de Pontevedra; e
Noa Rios Bergantinhos,
historiadora e autora da obra
A mulher no nacionalisrrw galega. O Xoves 25 presentara-

ARQUEOLOXIA
DESDE O AR
Refírese á lucense e poderémola ver no instituto "Lu;
cus Augusti" (Avda. Rguez.
Mourelo), no horário lectivo, organizada polo Museu

do Castro de Viladonga.
TUTANKHAMON
Imáxes do descubrimento
diste tesauro (a tumba de
Tutankhamon), baixo o
deserto exípcio en 1922.
Orientada especialmente
cara un público familiar e
escolar, está feita dun xeito
ameno e didáctico e permanecerá no Museu Provincial até o 4 de Xuño.
ISABEL REI
Mostra a sua pintura, até o 23
de Maio, na galería Clérigos.
A PAIXON DE CRISTO
Esculturas de Joaquin Soto
no Claustro da Catedral
até o 26 de Maio.
·•MÚSICA
CLAVICÉMBALO

O C1ube de Arte e Música
oferécenos o Xoves 18 o
concerto do galego Magin
Blanco, guitarra e voz, antigo compoñente do grupo "La

•

ENTORNO E FUTURO
Encóntrase na Sala de. Exposicións do muíño de marea Pozo do Cachón, onde
podemos contemplala.

Ortigueira.
•TEATRO
FEIRANTES
Por Teatro do Noroeste, o
Xoves 18 no Auditório Mu,

nicipal.

Ourense

Ogrupofok
Noitarega

presenta o

seu segundo
traballo no
Calé-teatro
do llealde
MOAÑAo

Sábado 20

•ACTOS
horas na Sala Sinfónica do
Palácio da Ópera. O Domingo 21 Marie-Luise Hinrichs
e Christian Zacharias, ambos ao piano, con obras de
W. A. Mozart e F.S. Chubert, ás 12 h, no Teatro Rosalia e ás 20:30 h, Les Musiciens du Louvre dirixidos
por Marc Minkowski, con
obras de J. S. Bach. O Luns
22, a Orquestra de Cámara
da Sinfónica de Galicia, dirixida por Jordi Casas; e con
Soledad Cardoso, soprano¡
Marina Rodríguez-Cusí,
mezzo, Francesc Garrigosa,
tenor e Stefano Palatchi,
babeo, interpretarán obras de
W. A. Mezan, na Igrexa da
Colexiata de Santa Maria do
Campo, ás 21 h.

ON

B EXPOSICIÓNS

Lugo

Ballet Clásico de Yuri Grigorovi.c
Presenta o Don Quixote, Espartaco
e Sécu.lo de Ouro, o Venres 19 estará n'A CORUÑA no teatro
Rosalia Castro ás 20:30 h; en Ou ..

Hany Allen Quartet tocará
o Martes 23 no Auditório

HEUREKA, CENTRO
FINÉS DA CiÉNClA
Ordenadores, teléfonos móbiles, intemet... a tecnoloxia pódese utilizar sen coñe. cer o seu funcionamento,
polo que ista exposición,
denominada "Comunicación", tenta explicar, de
maneira prática, en que
consisten istes cámbios revolucionários. Non só presenta a tecnoloxia da información senón tamén a interacción humana e a comunicación animal Até o 3 de
Xuño no Museu do Povo
Galega. As visitas de grupa;
terán que ser concertadas co
Depatamento de Educación
no telf. 981583 620.

~8

······~··················
se o libro Galiza na II República, a cargo do autor, o historiador Carlos Velasco.
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ANOSATERRA

MAIOXOVE
Organizado pola Casa da Xuvenrude, que é onde se realizan a maioria das actividades,
coa colaboracion de numerosas organizacións de diversa
índole. Comprende a ptes'!lltación do libro T cxlo por unha
teima e catro cantos mais, qu~
recolle os contos gañadores
do concurso do ano 99, o Xoves 18 ás 20 horas; o concerto
deMitocondrias o Venres 19,
ás 20:30 e 11:30 no Salón de
Actos da Casa da Xumuude;
o concerto de percusión, ciclo
Xoves Concertistas, con A. E.
Martínez·Risco Ulloa, no
Conservatório Profisional de
Música, ás 20:15. O l.un.5 22
inaugúrase, ás 19 a exposición
de tintura de Leandro que
poderemos ollar até o 31 na
Sala de exposicións da Casa ;
na Sala de vídeo ofrecerase
Sida-Comité e VIH, información sobre a SIDA; e ás
20:30 haberá unha mesa redonda sobre O deporte na
nosa cidade. O Martes 23: Sida e Sexualidade. O Mércores 24, Sida e Drogodepen·
dencia, istas duas últimas na
sala de vídeo ás 17 horas; tamén o Martes, ás 18, haberá
unha Xornada de Iniciación
á Ornitoloxía, na sala 4.
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ANOSATERRA
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•CINEMA
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PADRE' FEIXÓ
O Cine-clube oferece co
prezo simbólico de 200 pta.,
o Xoves 18 dentro do ciclo
Novas Correntes Cine-gráficas, Mi/une (Dinamarca, 1999), de Soren KraghJacobsen, a un prometedor
·executivo chámano desde a
aldea na sua noite de vodas
para dicerlle que o pai morreu. El dixera que non tiña
familiares vivos por iso non
sabe cómo contárllelo aos
demais. Acollida ás normas
do manífesto "Dogma 95" a
favor de películas de baixo
orzamento. Para o vindeiro
Xoves 25, no ciclo Un Ci- ·
nema Matemático, Pi
(EEUU, 1998), de Darren
Aronofski.
• CONFERÉNCIAS

Tooos

-~'

O artista
catalán
Zush
ten unha
mostra de
cadros na
galeria
Trintade

SOMOS FILLOS DA TV
Dentro do ciclo Escritores
galega cara o s. xXi, Miguel
Anxo Murado e Xabier
López López falarán de Escreber e ver a tele . T ad.os somos filias da televisión, o
Xoves 18 ás 20:15 horas na
Aula de Cultura d!! Caixavigo e'Ourense.

Conv-oca.tórias
V ALDEARTE 2000
Novena bolsa de artes plásticas convocada pola Concellaria de Cultura, do
Barco de Valdeorras, que terá lugar entre os dias 3 e 14 de Xullo de 2000. Os
bolseiros serán elixidos entre os profesionais das artes plásticas que o soliciten, sen restrición de idade ou nacionalidade. As solicitudes deberán remitirse
a : Valdearte, Casa da CUltura: Rua da
Estación n 2 2, 32300 O Barco (Ourense) antes do 9 de Xuño do 2000. Deberán enviar a documentación que
consideren axeitada sobre a obra, preferentemente en soporte de papel e a
cor. O Concello correrá cos gastos de
aloxamento e manutención entre os
dias 3 e 14 de xullo, ambos incluídos,
non se inclúen traslados nen materiais.
Haberá completa liberdade temática e
admitiranse todas as técnicas, tendéncias e correntes estéti~ na realización
das obras. Os participantes comprométense a doar unha das obras realizadas
durante a bolsa, a eleición será de comun acordo. Coas obras doadas farase
unha exposición.en Setembro na Casa
Grande de Viloira, ademais dunha selección d~ obras realizadas, que poderán
ser adquiridas polo público. As obras
debidamente montadas e acompañadas

dunha relación na que apareza o título, ·
técnica, medidas e prezo de venda, deberán estar na Casa da Cultura do Barco antes po 1 de Setembro, sendo o
transposrte por conta dos autores, que
se comprometen a retirar as obras antes
do 30 de Novembro de 2000, de non
facelo enténdese a sua cesión ao Concello do Barco. Os participantes autorizan a cita dos seus nomes e a reproducidn fotográfica, videográfica ou en soporte .informático das obras expostas na
Monstra Valdearte 2000, dentro do
programa de promoción desta.

PRÉMIO CASTELAO DE HUMOR
ÜRÁFICO INTERNACIONAL
O Concello de Pontevedra, entidade
convocante diste galardón dotado con
1.000.000 de pta, relembra que o prazo
para que, por parte dos meios de comunicación, se formulen candidaturas,
finaliza o vindeiro 31 de Maio. As
candidaturas poden presentarse no
próprio concello, sito na Praza de España; a meio do fax 986 860 .102; ou
dos correos electrónicos correo@concellopontevedra.es; www .concellopontevedrá.es/xuventude. Para calquer información complementar poden chamar ao telf. 986 804 302.

ARTURO RE.BOIRAS
Dentro do ciclo Itinirantes,
mostra os seus traballos na
sala Teucro até finais de mes.

• EXPOSICIÓNS
RAFAEL TERRACHÁN
Ten unha mostradas suas
criacións na galeria Visol
até o 23 de Maio.

MADRID, LABERINTO
DE MEMORIAS
Até o 31 de Maio no Edificio Sarmiento do Museu de
Pontevedra.
.

SANTIAGO.

ALEXANDRO
Poderemos contemplar a
mostra deste pintor sobre
os seus últimos traballos,
até o 20 de Maio, na galeria Marga Prada.

.

DIONISIO FIERROS
Este asturiano da segunda
metade do s. XIX, pintor
oficial pero tamén coa sua
faceta intimista, máis ' lixeira e interesante, viviu alguns anos no noso país.
Agora adícaselle unha mostra que percorre, cronolóxicamente, as suas distintas
etapas, na Aula de Cultura
de Caixavigo e Ourense.

XA.IME PIÑEIRO
O ourensán mostra máis de
trinta cadros, na galeria
Sargadelos, até final de mes.
Expresioni'smo abstracto
con toques simbólicos.

•MÚSICA
V FESTIVAL DE JAZZ
O Xoves 18 poderemos escoitar a Baldo Martínez
Quinteto e o Martes 2:3 a
Kenny Garrett Quartet, ás
23 horas no café Latino.
•TEATRO
Ü CONTRABAIXO
A cru:go de Balea Branca,
iste Martes 23 e Mércores
24 no Auditório Municipal.

Ponteceso
•ACTOS
PONTO DE ENCONTRO
A.C. Monte Branca denomina deste xeito o seu programa que ínclue o espectáculo de Xurxo Souto, O

Festas
No SOUTO DE CORRELOS
Organizada pola Peña Deportivista
"Pardo de Cela'', o Venres 19 a partires
da noitiña, cunha grande cea a base de
churrascó, chourizos, liscos e viño e con
actuazóns musicais ao vivo, no Souto de Correlos de Mor en Alfoz. Máis información no telf. 982 558 749.t

BECAS 2000 DA
FUNDACIÓN CAIXA GALICIA
Para a realización de estudos ou proxectos de formación e investigación en
centros vinculados a universidades e
organismo públicos de investiga.c ión,
permitirán aos titulados universitários e
técnicos superiores de Formación Profisional disfruitar de estáncias en centros
tecnolóxicos co obxecto de fomentar a
investigación en sectores estratéxicos
da nosa economia, ademais de ampliar
a sua formación en universidades extranxeiras. As áreas que terán preferéncia serán as de análise económica, novas tecnoloxias, telemática, ecoloxia,
meio ambiente, enerxias renovábeis,
deseño industrial, economia agrária e
pesqueira e desenvolvimento rexional,
para as cinco modadalidades existentes:
Apoio ao sector produtivo. Axudas a
grupos especializados de actividade
científico-tecnolóxica; Perfeizoamento
académico para galegos ou descendentes de galegos que residan fora da Galiza; Perfeizoamento académico para titulados universitários e técnicos superiores de formación profisional para a
mellora de esrudos nalgunha universidade ou institución superior. acreditada
con programa de postgrao; Apoio á

retomo dos homes mariños, o
Venres 19, e no Programa
das Letras Galegas un Festival Folc o Sábado 20.

FESTA DAS LETRAS E
ARTESANIA
Organizada pola Asociación
Monte Branca, continua con
Henrique Rabuñal, que falará
sobre o Percarrido didáctico M.
Mwguúz por Arteixo. O Venres
19 Xurxo Souto falará sobre
A literatura bravu ás 15:15 no
CEIP As Forcadas (Corme), e
no Salón de Actos da asociación, ás 18, sobre Lenda e
realidade na literatura como
aproveitamenw didáctico: ~re
tomo dos homes mariños. O Sábado 20, entre outros actos,
realizarase ás 10 a abertura da
Exposición Bibliográfica do
Grupo Brais Pinto que, ás
10: 15, fará un percorrido poético. Pola tarde, ás 17:30, no

Salón de Actos IES Ponteceso
haberá unha mesa redonda: O
grupo Brais Pinto (Métidez Ferrín, H. Barreiro, X. Femández Ferreiro, Bernardino
Graña, R. Lorenzo, B. Álvarez,. C. Arias, moderada por
Anxo Angueira. Pola noite,
no Pátio da Casa dos Viciños,
concerto folc a cargo de Banda de Gaitas Unllar, Cantaruxeiras, Route e Ghinarracha. O Domingo 24, ás 11,
inaugúrase a XVI Mostra de
Artesania; no Pátio da Casa
dos Viciños, ás 18, ofrecerase
o 1 Festival de D.mza Tradicional da costa da Morte, con
~ EMAEde Malpicae

o Grupo de D.mza de Ledoño.

As Pontes
•ACTOS
FESTIVAL POLA LÍNGUA
Organizado polo gn.tpo Niño de Azor da Mesa pola
Normalización, comprende
a exposición de pintura de"
Barcala, titulada Natureza
galega, no bar Marbella até
o 31 diste mes; e o festi:val

de música do Sábado 20 ás
21:30 no pátio do coléxio
Sta. Maria coa actuación
do regueifeiro Pinto de
Herbón, o grupo tradicional Venela, o de folc Nordés, e o brabu Ruxe-Ruxe.

.Pontevedra
•CINEMA
PROXECCION DE VÍDEOS
PrÜducións do ano 99-2000,
cedidas pola Escala de Imaxe e
Son da Coruña que o cinedube Ponteved:ra, en colaboración con "Noites Aberras",
fará o Domingo 21 ás 21:30
na Sala de Caixa Madrid. Lugar que tamén acolle a curtametraxe de lgnácio Vilar, Polisóns (1999), que conta como j'l imigración clandestina
de Africa e Europa aumenta,
milleiros de persoas viaxan
como polisóns en barcos e
Galiza é un dos lugares onde
s~ importa máis madeira de
Africa tropical... Ademais teremos a longametraxe A rosa
de Pedra (1999). As .sesións
serán ás 20 e ás 22:15
• EXPOSICIÓNS
BARBóo
Podemos visitar na Escola
de Restauración, en .Belas
Artes, a mostra que b Coléxio de Arquitectos adica
a Xosé Bar Bóo. Nela clase
a coñecer a traxectória deste anovador da arquitectura galega, xa finado, e un
dos impulsores do actual
coléxio de profisionais.
PÉREZ DouEz.
Mostra de pintura realista e
naturalista, de Luns a Venres
de 19 a 21, na Sala do tear:ro
Principal, até o 26 de Maio.

Eu

MANUEL VILARIÑO
Titula Emboscadura a sua
mostra que se encontra,
até o 20 diste mes, na galeria Anexo,

CHUS BURÉS
O deseñador catalán ten a
exposición cos títulos Vol
de nuit e Xoias con artistas,
esi;:ulturas, xoias e alfombras, até o 21 diste mes no
Pazo da Cultura.
EsPAZOS ALTERNATIVOS
Podemos ver as forografias de
Olalla García na taberna O
Quinteiro (Ponte Bora); a pinrura de David Louzán, na taberna Feira Vella; as fotos de
Jorge Branco, na cafetaria O
Griffon; as pinturas de Antón Cataleiro no pub Atrium;
e os gravados de Xoaquin
Morales na Mandrógora. Todas elas até o 31 de Maio.
•MÚSICA
COLECTIVO FLEXO
Estarán coa sua música
electrónica, performances e
accións no Camawey o Xoves 18, ás 24 horas. MEIGALAIKA
Proposta de música galega
da man de Yon Alonse,
nas percusións e Paulo, nas
gaitas e frautas . O seu traballo significa a busca de
novas formas de expresión:
fusión de folc, underground, rock e ritmos étnicos. O Venres 19 no Camawey ás 24 horas.
ISRAEL PAZ EL MOÑI
Flamenco no Camawey da
man deste cantaor que estará acomompañado por Antonio Rodríguez á guitarra,
Raúl Ortega á percusión,
Silvia Cano e Mª do Carmen López, palmas e voz, o
Sábado 20 ás 24 horas.

•TEATRO
AUTO DO PRISIONELRO
De Ricardo Carvalho Calero, a cargo da compañia
Galería Teatro/ Manivela
Producción, o Xoves 18 e
Venres 19 ás 20:30 h, no
teatro Principal (600 ptas.).
SEMANA DE TEATRO
Con entrada gratuíta, o
Luns 22, Manes 23 e Venres 26 , ás 20:30 h, no teatro Principal.

losÉ CAMPARI E
DIEooPARRA
Narradores, arxentino,
Campari, e colombiano, Parra, relatarannos as suas histórias baseadas, moitas delas,
~ tradición oral do seu país.
As veces acopáñanse de instrumentos musicais tradicionais que resultan sutilemente evocadores. O mércores
24 ás 23 h. no Camawey.

Ribadeo
•TEATRO
SOÑOS DUN SEDUTOR
Representada polo Teatro
do Aqui, o Domingo 21 ,
no Auditorio Municipal.

Red onde la

AGRUPACION CORAL
DA ONCE
Dá un concerto coñ entrada gratuíta, o Mércores
24 ás 20:30 h, no teatro

Principal.·

PRÉMIO DE POESIA

"Frz VERGARA"

É a primeira convocatória que se realiza mercede á Agrupación Cultural
"Ergueitos" e á Concellaria de Cultura
de Sárria. As obras deberán ter unha
extensión mínima de catrocentos versos, en galego, orixinais e inéditas que
se presentarán por quintuplicado, mecanografadas a duplo espazo e baixo
plica, por correo certificado en: Prémio de Poesía "Fiz Vergara Vilariño".
Concello de Sárria . Rua Maior 14,
27.600 Sárria (Lugo) . Dotado con médio millón de pta. e publicación da
obra, posibelmente por Espiral Maior,
as persoas interesadas en ampliar máis
dados poden consultar as bases na páxina electrónica www.sarriaweb .com+

mase A Compostela de
Charles Thurston e pódese
contemplar no Pazo de
Forueca.

PAPAROLO
Que ven sendo Manuel Barreiro , expón 25 esculturas
inéditas realizadas en gres,
bronce, terracota... no Co-

léxio de Arquitectos.
ANTONIO MIR
Utiliza todo tipo de materiais modernos que orixinan unha texturas grumosas, de trazo directo, rúcidas
ou sinuosas como se dun
pintor lírico se tratar. Pintura irritante, suxestiva e
apaixoante. Na galería Jose
Lorenzo até o 30 de Maio.
ZUSH
O artista catalán titula
Caldo de ideas a mostra de
cadros e unha instalación
que tén na galería Trinta
até o 4 de Xuño.
ALEXANDRE CARRO
Mostra a ua pintura na galería Paloma Pintos até o 29
diste mes.

·A Rede
F1LLos "Oe GALIClA

•ACTOS

CARREIRA POlA LÍNGUA
Organizada polos coléxios
públicos de Chapela (educación infantil, primaria e
instituto), o próximo Venres 19.

Santiago
•CINEMA
ACARIÑO GALAICO
Estrea dista fita, en homenaxe a José Val del Ornar,
o Xoves 18 ás 20:30 horas
no Salón Teatro.
• EXPOSICIÓNS

INSTRUMENTOS
TRADICIONAIS
Concerto didáctico o L~s
19 ás 10, 11e12 h, no Salón
de Actos do Pazo da Culrura,
o prezo é de 200 pta.

inovación. Becas para realizar estáncias
curtas en centros tecnolóxicos; e Apoio
á inovación. Becas para estáncias cur~
tas de tecnólogos en empresas e grupos
especializados de actividade científicotecno lóxica da Galiza. As bases dista
convocatória poden recollerse en calquer das oficinas de Caixa Galicia ou
na sede da Fundación en Santiago, e o
prazo para presentar as solicitudes remata o 10 de Xuño diste ano.

ÜITMAR BOLLAERT
Presenta o seu proxecto fotográfico, titulado Arunachala Pradakshina. A montaña da sabedoria, no Museo
das Peregrinacións, o Xoves
18 ás 20 horas. Permanecera até o 9 de xullo
CHARLES THURSTON
THOMPSON
A mostra fotográfica chá-

JUAN DE LA SOTA
Mostra as suas fotografías
na galeria Eme-C
RICARDO ÜUTES
Mostra as suas pinturas no
café Os Porches; Betty M.
Millarengo, óleos, carbons
e acrílicos no Hotel San
Carl:os; Anxo Romalde Varéla, collages no Paraíso Perdido; X.M. Mosquera, fotografia no Modus Vivendi; e
Nerea del Campo Aguirre,
releves no Pepa a Loba.

•
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MONICA ALONSO
Ten unha mostra de. pintura, titulada "Terápia, lugar
de felicidade", na galeria
SCQ até o 20 de Maio.
PROXECTO ENARTES
Cincocentos anos do descubrimento do Brasil. O Coléxio
Fonseca acolle obras de vinte
artistas pl~ticos brasileiros.
FRANCISCO LEIRO
O cofl.ecido escultor galego é
motivo dunha exposición no
CGAC que permite unha visión retrospectiva da sua evolución criativa desde 1987
até a actualidade. Elisa Sighicelli, ainda que nacida en
T orino en 1968, vive e traballa en London e ista é a primeira mostra individual que
consta de 24 obras resultado
dun proxecto específico realizado tras unha visita a Santiago, série de fotografías a
cores montadas sobre plexigás con caixas de luz, duas
paisaxes, nebulosas e difuminadas, dos arredores da capital galega. l.oris Cecchini,
natural de Milano, ista é a
sua primeira exposición individual no Estado, leva a cabo
unha investigación sobre a
representación fotográfica
mesturando técnicas dixitais
con intervencións manuais.
As tres maseras no CGAC
até o 28 de Maio.
•MÚSICA
PSICOFÓNICA
DECONXO
Rock por 800 pta. (adiantada), ou 1.000 na billeteira, por iste grupo que presenta o seu primeiro espectáculo Psicópolis, a cidade
mental, para sacudir corpos
entumecidos. Na Nasa iste
Xoves 18 ás 22 horas.
UNDERSHAKERS
O vindeiro Xoves 25, o
quinteto asturiano feminino
presenta o seu novo espectáculo Perfidia, pop que depurou o gusto polo son-garaxe e a música máis sesenteira. Na Nasa ás 22:00 horas.

Sábado 20, á 1 da madrugada no cinema Plata.

MUHOMATSU NO ISSHO

É dicer O home do carriño, de
Hiroshi Hinaaki (Xapón,
1958), un ex-bandido gaña a
vida cun carricoche que
transporta viaxeiros e mercadorias. Ao morrer o seu patrón decide fucerse cargo da
sua mulller e fillo. No Audit6rio do Concello o Luns 22 ás
20:30 dentro da programación do cine-clube Lumiere.

NENA
De XaVier Bermúdez, o Xoves 18 ás 17:30 no Audit6rio
do Centro Cultural Caixavigo
(Escota Oficial de Idiomas e
Cine-clube Lumiere) .
• EXPOSICIÓNS
CLEMENTE BERNARD
Mostra fotográfica que se
inaugura iste Xoves 18, coa
presenza do autor, no Auditório de Caixa Galicia ás 17:30.
DESEÑO DE VANGARDA

1880,1940

O Sala de Exposicións do
Centro Cultural Caixavigo,
acolle desde iste Xoves 18 ista exposición en colaboración co Museo Nacional de
Artes Decorativas de Madrid. Permete coñecer a evolución do deseño no s. XX.
Móbeis, vidro, porcelana .. ,
obras que formaron parte da
colección T ortesten Brohan.
Parte da toma de conciéncia
que se produce nos movimentos modernistas da Europa industrializada (Art Nouveau e outros) cando os progresos da revolucion industrial do século XIX son o fondo das inovacións revolucionárias no terreo das artes
aplicadas. Até o 2 de Xullo.

ANARQUISMO IBÉRICO
História sobre o movimento
obreiro que podemos contemplar, do 23 ao 31 diste
mes, na sede da Federación
de Viciños ''E. Chao" organizada pola CNT.

~~

Anú.n cios de bal.de
• Permútase praza de Xeografla e
Historia na provincia da Coruña
por praza na de Pontevedra (Ensino
Secundário). Oposición 1994. Tfno.:
986 227 793
• Permuto praza de Galego na provincia da Coruña (Ensino Medio) por
outra na de Pontevedra. Interesados
chamar ao Tfno.: 986 204 774.
• Coleccionamos auto-colantes
políticos e de movimentos sociais e
culturais (da esquerda, nacionalistas,
libertários...), agradecemos doazóns,
tamén mercamos ou intercámbiamos.
Escrébenos ao apdo. 11, 28.921 de
Alcorcón (Madrid).
• Vendo 40 acción de Promoclóns
Culturais Galegas S.A. editora de A
Nosa Terra. Perguntar por Miguel no
telf. 986 200 558.
• Alúgase balxo de 100 rn2 na rua
Francisco Añón 34, da Coruña, Tfno.:
981614384
• Véndese finca de 2.200 m 1 en
Meirás (Sada), con licéncia de edificación e proxecto básico (modificábel) para vivenda de 200 m2. Tfno.:
981614348.
•A Asociación pola Defensa da Ria
de Pontevedra, organiza unha homenaxe a Suso Vaamonde para o 5 de
Xuño, Dia Mundial do Meio Ambiente,
na Praza da Ferreria. Os cantantes,
músico e grupos que desexen apoiar
a iniciativa poden poñerse en contanto
coa APDR no telf. 986 851 586.
•Profesora de Língua e Literatura,
de 40 anos, xove, dinámica e responsábel, desexaria traballar de profesora, camareira, dependenta o calquer
outra cousa que lle permeta viver con
dignidade en algun lugar da Galiza.
. Maria Acosta, telf. 981 232 923.
• Vendo chalet de 2 plantas máis
garaxe e terreo de 2.520 m2 en Asados-Rianxo ou cámbio por piso. Telf.
923 267 657.
• A Rádio Piratona precisa un dordenador para a sua progrmación de
continuidade . Mínimo un Pentium
1OO. Se tes algunha oferta chama ao
telf. 986 470 203
• Arrendo chalet con xardin en
Asados-Rianxo por meses ou quince·
na. Telf. 923 267 657.

01

• Necesito casa zona praias, tranquila, para un mes de verán. Chamar ao
(986) 22 01 34

do sen estrear da marca Butternot
mod. HF6V a bon prezo .. Razón no 986
703146.

•Véndese Suzuki Baleno, tres portas. 1 ano. 2.000 mil km. Contacto Xúlio. 600 670747 ou 981 592461

• Já está na rua o n2 6 do Terra Uvre,
vozeiro nacional da Assembleia da
Mocldade Independentista com novas e interessantes conteúdos. Solicitaº de balde a Alher Ulhoa 5, 12 de Compostela.

• Ando á procura da novela L'Insurge de Jules Vallés publicada en español por Bruguera. Quen poida vender,
alugar ou emprestarma que chame ao
626 259 967 ou escreba a Rua San
Luís 53, 22 D - 15.007 A Coruña Perguntar por Eva.

• Terei que emigrar ás Canárias? Son
mestre e busco calquer traballo na
Galiza. Manuel, telf. 616 354 911.

• Vendo casa de pedra con finca de
32.000 m 2 en Guitiriz (Lugo), por
12.000.000 de pta. Razón no telf. 982
183 624.
• Necesitase profesor de contabllidade para traballar en académia en
Santiago. Telf. 981 578175.
• Véndese finca de 1.080 rn2 en Marin, situada entre Praia Mogor e Aguete. Telf. 986 703 146.
• Véndese aquecedora de áuga de
gas Junkers JU-10895. Telf. 630 825
086, na Coruña.
• Guia ambientalista galega. Contén información sobre a situación
ambiental e o movimento ecoloxista
no país, consellos de práticas ambientalístas na vida cotiá, o direito
de aceso á información ambiental e
as denúncias. Complétase cun directório e con referéncias de libros,
revistas e páxinas electrónicas. Solicita un exemplar, enviando 325 pta.
en selos de correo , á Federación
Ecoloxista Galega, apdo. 949,
15.700 de Santiago.
• Islam no século XXI. Muc;ulmanos
galegos queren dar a conhecer gente da sua terra o autentico rosto do Islam, rachando com os tópicos habituais. Se estás enteressado em cñarte um critério própño podes escrever
ao apdo. 489, 32.080 de Ourense ou
contactar no correio electrónico islamou@teleline.es

a

de, Castelao... Lembrados nos n11 3
e 4 do boletln poético A Escolma,
que podes solicitar enviando un selo
de 35 pta. a Alberte Monán Noval.
A.U. Xesus Bal e Gay, rua Afonso X o
Sábio sin, 27.002 Lugo, enderezo ao
que tamén podedes enviar as vasas
colaboracións.
•
• O Furia Atlétic Clube, con Ng
4.349, aderido á Federación Galega
de Futbol, quer encabezar unha
asemblea de equipas de futbol de aldea co ánimo de pelexar por unha
mellora no reparto do carto público
en subvencións e na defensa dos nasos interese·s en xeral. Enviar carta a
Furia Atlétic Clube. Casa da Cultura,
36.646. Campaña - Valga (Pontevedra).

• Se queredes que vos enviemos, de
balde, un ensaio sobre a situación
da língua e da literatura galegas, podedes pedilo a burrican@ole.com.
Cento coarenta e cinco mil palavras,
380 páxinas en formato htm.
• A Asociazón Cultural "Obradoiro da
História" de Ordes está na Internet
na páxina www.terra.teleline.es/personal/ohbirs e ten o correio electrónico
ohbirs@teleline.es
• Grande oferta de disco e litas dos
anos 80. Prezos interesantes. Pérguntar
por Evéocio Baños no telf. 988 21 O 585.
• En Camota (A Coruña). alúgase
apartamento a carón da praia para
a tempada de verán. Terraza con
vista ao mar, completamento ~qui
pado. Perguntar por Daniel no telf.
981 761 144

• Alugase andar en Marin na tempada de verán. Amoblado, exterior, novo.
TH. 986 703 146.,
• Véndese remalladora seminova
ma~ Singer. Telf. 986 703146.
• Véndese antena de rádio-afeizoa·

•Equipa de filmación en 16 mm.
. con cámara SBólex 16Pro Stellavox,
trébede Arri-Cartomi e filtros, totómetros, termocolorímetro. Para venda ou
aluguer. Razón no telf. 986 222 612.+

Vilaga.r cia.

LA LUCIÉRNAGA
Grupo de teatro da ONCE
de Madrid, que presenta No
estoy peor .... , espectáculo
inspirado no mundo teatral
d amuel Beckett; non utilizan os us text s, agás algunha frase. No teatro Galán o ábado 20, ás 22 h ras.

stu:tl Labora.

• EX.POSICIÓNS

REIMUNDO PATIÑO
A galeria VGO acolle unha
mo tra do famoso, e xa desaparecido, pintor, pioneiro
da BD e impulsor de numerosas actividades culturais e
políticas, até o 3 de Xuño.

FRANCISCO SUTIL
Mostra unha colección de
óleos, baixo o título de Seixo, na galeria Arcana (Sta.
Lucia 11), até o 5 de Xuño.

Teo

ARQUITECTURA
O Coléxio de Arquitectos
acolle unha moscra sobre os
traballos escolmados no concurso do Clube Natación
Galaico para dotar dunha
piscina olímpica ao bairro
pontevedtés de Celulosas.
Paneis, fotos de maquetas,
realización en 30 por ordenador, planos e memórias.

Ü LÁPIS

•MÚSICA
FESTIVAL ROCK

LEÑA VERDE
Con Drinking Tinto e
Herdeiros da Crus no Pavillón de Calo o Sábado 20
ás 22 horas.

Tui
• EXPOSICIÓNS
Mª ANTONIA PASCUAL
Mostra as suas pinturas, do
19 de Maio ao 17 de Xuño,
na galeria Trisquel e Medúlio.

Vig_o_ __

BELASARTES
Unha selección de fotografias, cadros e esculturas de
19 alunos dista faculdade
están instaladas nos distintos dc::partamentos do Rectorado vigués.

J.L. DIAZ

Colga os seus lenzos na Sala de Arte de Caixavigo e
Ourense até o 25 diste mes.

•CINEMA
DOCTORM
De Claude Chabrol (Francia-R. U.-Alemaña, 1986),
na que as constantes presións da vida urbana, no
Berlin de principios dos 90,
se reflicten en numerosos
suiddios. On detective conecta as martes cunha modelo. Dentro do programa
do Concello Noites Vivas, o

MARIBEL MOURIÑO &
MILA EsTÉVEZ
Primeira exposición que fan
conxuntamente ao descubrir
a sua afinidade coa natureza
polo que a titulan "Desde a
praia até o monte". Maribel
utiliza madeira ou retallos de
trapos con textura para pintar ao óleo e Mila utiliza materiais de orixe urbana, que
se indentmcan coa linguaxe

•TEATRO

simbólica da produción en
série. Até o 2 de Xuño na libraria-galeria A Caixa de
Pandara (Triunfo 1).

CONCHA ÜARCIA
Mostra a sua obra escultórica, até o 20 de Maio, na
galeria Ad Hoc ( Garcia
Barbón 71).
•MÚSICA
X,BAR
Actuación de rock no cafébar ]oker, o Xoves 18 ás 22
h. Entrada 300 pta. Para o
Sábado 20 ás 24 horas, 49
specials, rockabilly por 500
pta. O Venres 19 ás 24 horas, Oh Well, rock e blues
da man deste grupo, coa voz
din.árnica e aguda do cantante ao estilo Ray Charles
que lles dá un toque máis
soul. Entrada 500 pta.
·
CHICHO
Artista moi novo, de Bouzas, que interpreta tangos,
milongas e, en xeral música porteña. Poderémolo es-

coitar o Venres 19 na Sala
Ritual (Romil 13).

FESTA EVERLASTING
Con Na cho Laguna, Big
Blak Mariah e Venus Ray,
na Iguana clube o Venres
19 ás 00:30. Neste mesmo
lugar estará Meswy o Sábado 20 ás 00:30 horas.
FILARMÓNICA
ARTHUR RUBINSTEIN
Concerto, organizado pala
Sociedade Filarmónica, que
terá lugar o Martes 23 ás
20:30 h.no Centro Cultural
Caixavigo con obras de Liszt,
Sibelius e Shostakevich.
•TEATRO

A

..

• A poesla angolana, Suso vaamon-

MARIA LEDO
Mostra a sua pintura, até o
24 diste mes, na galeria Vi-

•TEATRO

W

zo

VIAXE DE LOLA
Dirixida por Cristina Domfnguez e baseada en textos de María Llanderas,
Urxia Gago, Anabell Gago, David Olgufn ~ Nazwet
López. Estará o Martes 23 e
Mércores 24 no Auditório
de Centro cultural Caixa Vigo, ás 20:30 horas.

DO CARPINTEIRO
Sarabela Teatro ofreceranos esta obra baseada no libro, do mesmo título, de
M. Rivas, o Venres 19, no

Auditório Municipal.

Braga
• EXPOSICIÓNS

J. BAPTISTE HUYNH
Mostra as .suas fotografias,
na galeria Mário Sequeira
onde poderemos ollalas até
o 14 de Xuño.

Porto

Trigo Limpo-Teatro Acert,
Teatro ao Largo ... Diariamente ás 10 horas até as 2 da
madrugada. Espectáculos para diversas idades, cativos a
partir dos 3 anos polas mañás
ás 10 e ás tardes ás 15 horas,
entre o Luns 22 e o Venres
26. Para os adultos realíz:mse
a diario ás 21:30 e 23:30. ,

Francisco
Sutil mostra

os seus
óleos na

galeria
Arcana de
VILAGARCIA.

Lisboa
•MÚSICA
CAETANO VELOSO E
MARIA BETANHIA
Poderemos escoitalos o
Luns 22 ás 21 horas. E o
Martes 23, á mesma hora,
poderemos escoitar a Pearl
Jam. Ambos concertos no
Parque das Na~.

Barcelona
• EX.POSICIÓNS
CASTELAO
Mostra comemorativa que se
inaugura o Venres 19 ás 20
horas na galería Sargadelos. •

•TEATRO
.FAZER A FESTA
Comeza iste Festival interactivo de teatro, o Venres 19 e
durará até o 28. O Sábado 20
e Domingo 21, integrado na
VII mostra de teatro escolar "A
Escola faz festa", estarán enoe
outtás compañías Tanxarina
e Belladona Teatro, Farces
theatre Company (Rúsia),
Les Bleus du Travail (Franza), Cecil Thiré e Teresa
Teller (Brasil); de Portugal
teremos a Teatro O Bando,

Música nas Catedrais
Concerto de órgano, con motivo do ano
adicado a Bach, a cargo de Massimo
Berg_hella. O Xoves 18 estará na Co ..
RUNA na lgrexa Castrense de Santo
André. O Venres 19, en FERROL na
Concatedral de San Xulián. O Martes
23, en TUI na Catedral. O mércores 24,
na Concatedral de VIGO. E o Xoves 25
na Catedral de ÜURENSE. Todos os
concertos empezarán ás 20:30 horas.•

~·
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,Id~ brilla con forza a estrela de Santiago.
~.. cidade
~,

aberta á cultura.
resionante programa de actividades:
Cine, o Teatro e as Artes Audiovisuais,
... 1000 actos para o 2000.
áis para vires a Santiago.
diferente de tradición e modernidade.
~Santiago é de interese capital.
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