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Xosé Manuel Beiras 
afirma que 

o BNG ten que aspirar 
á Xunta sen o apoio 

do PSOE 
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Bazán e Astano na mesma empresa, 
cautedade e ilusión en Ferrolterra 

------12-------
Morre Valente, 

o poeta místico antifranquista 
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IPATRIA GALEGA 
1 A alianza nacionalista pola democrácia 

2 Caderno emocional dunha viaxe con tres destinos 
CARME VIDAL 

3 Setenta e cinco anos de Galeusca 
XOSÉ ESTÉVEZ 

4 Poemas para unha embaixada política de outrora 
ANTÓN CAPELÁN 

5 Outros cataláns, outros galegos 
OLEGARIO SOTELO BLANCO 

6 Breve balanso em dia de hoje da declarasáo de Barcelona 
XAVIER VILHAR TRILHO 

7 A Real Académia da História e a pluralidade 
JOSUNE ARIZTONDO - JOSEP CAMPS - FRANCISCO GARCIA 
- DOMENEC SESMILO 

8 Atrás, dentro e ao lonxe 
JOSÉ FÉLIX AZURMENDI 

1 O Rematar coa ·tradición dos Reís Católicos 
IÑAKI ANASAGASTI 

12 O Galeusca actual: o trasfondo dunha necesidade 
FRANCISCO RODRÍGUEZ 

13 Razóns dunha senrazón 
PERE ESTEVE 

14 Pór un cambio na estrvtura do Estado 
XOSÉ MANUEL BEIRAS 

16 Catalunya-Galiza: Relacións culturais? 
XESUS GONZÁLEZ GÓMEZ 

Fraga colle o fusil 
"Fraga, o outro dia, telefonoulle a un ministro: 

- Escoita, ti cando comezas a fusilar? Eu aqui, no meu, comezo 
mañá mesmo se é necesário. 

Cousas de Fraga. España é un deseño histórico que a xoven de, 
mocrácia acertou a ir perfilando, entre uns e outros, e ese dese, 
ño non pode luxarse cun GAL ou outros inventos". 

(Francisco Umbral, El Mundo 19 de Xullo do ano 2000) 

Dolores Vilavedra 
. So_bre narrativa galega , 

contemporáñea 

Concellos e entidades privadas responsabilizáronse 
de homenaxealo .nesta primeira metade do 2000 

Reflexións criticas sobre a nosa 
literatura e a súa posición dentro da 
sociedade contemporánea. "A 
función da literatura é facer agramar 
aquelo que levamos agachados 
no fondo de nós mesmos" . 

. *** ... * 
1950 2000 

Castelao, algo máis perto eDI~ L~. 

: 
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lmaxe do simpósio organizado pola Un~rsidade da Corvña e a AS-PG no mes de Novembro de 1999. A. PANARO 

Milleiros de persoas visitan as exposicións sobre a sua vida e obra 

Concellos e entidades privadas, 
satisfeitos do· Ano Castelao mália 

a deixazón da Xunta 
9* A. ESTÉVEZ 

É Castelao unha figura máis coñecida agora que a comezos deste ano 2000? Tras médio ano andado, 
no que se cumpria o 50 aniversário da morte do rianxeiro, perguntamos ás persoas e concellos implka
dos na comemoración desta da1a se se acada o obxectivo de divulgar a sua figura e pensamento. Para 
uns, o estarzo está a ser considerábel; para outros, a X unta debería ter encabezado a homenaxe nacional. 

o talar con Pedro Piñeiro, un de
cátase da fachenda que lle pro
duce ser alcalde de Rianxo. Re
mataron 1999,. co centenário de 
Rafael Dieste, e enfrentaron o 
2000 cunha declaración institu
cional que inauguraba o "Ano 
Castelao". Pero ademais Ma
nuel Antonio cumpre cen anos. 
En Agosto instalarán unha expo
sición ao ar libre con oito cubos 
xigantes baixo o lema "Sempre 
en Rianxo, Sempre en Galiza", o 
mesmo que utilizarán para un
has 9istincións que se van con
ceder anualmente. "Non quere
mos vulgarizalas nen poli.tizalas. 
Se un ano, quedan desertas, 
non pasa nada", explica. 

Está satisfeito deste ano de ho
menaxe? "O certo é que en Xa
neiro solicitamos da Xunta que 
declarase bens de interese cul
tural as casas de Manuel Anto
nio, Dieste e Castelao e que i~s-

talase un día adicado a esta fi
gura nos coléxios galegas. Non 
cumpriu nengunha das duas so
licitudes. Fixo o Congreso ainda 
que ten os meios para facer 
moito máis", di Pedro Piñeiro. 

Avelino Pousa Antelo, presiden
te da Fundación Castelao, com
para este ano 2000 con 1986, 
cando se cumprian cen anos do 
nacemento do artista e político. 
"Esta senda moito máis positivo, 
para a fundación os obxectivos 
son máis ambiciosos, como ·pu
blicar a obra completa", di. Vá
rios factores avalan para Pousa 
Antelo o dita. "Levo dado unhas 
cuarenta charlas no que vai de 
ano, nas que a xente se interesa 
moito por Castelao. Por outra 
parte, é a primei.ra vez que se 
consegue que unha entidade 
como Caíxa Ga/ícía patrocine a 
exposición que está aberta no 
Museu de Pontevedra", sinala. 
<t-.~1.!l~\1Q. , 

1
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O Xacobeo e Castelao 

"De nada vale que declarara
mos o ·ano Castelao nen que 
confeccionaramos unha pro
gramación para este 2000 se 
o esforzo non vai ter continui
dad e nos vindeiros anos". 
Quen asi fala é Luis Bará, res
ponsábel de Cultura en Ponte
vedra, o concello que institu
cionalizou o 2000 como o "Ano 
Castelao", subliñando asi os 
vencellos entre o rianxeiro e a 
cidade do Lérez. "Que non se 
lle poña data de caducidade, o 
naso futuro depende do inte
res que poñamos en figuras 
coma el", advirte tamén a par
lamentária nacionalista Pilar 
Garcia Negro. 

Para Garcia Negro é salientá
bel que "sexa a iniciativa. priva
da, de base ou municipal a que 
poña de- actualidade a persoali-

,¡- - !' . 

dade, obra e vixéncia de Cas
telao", referíndose especial
mente ao traballo dos conce
llos de Rianxo e Pontevedra. 
Lembra a deputada que o pri
meiro evento ao redor de Cas
telao foi o congreso da AS-PG 
e da Universidade da Coruña, 
en Novembro de 1999, cuxas 
actas xa están publicadas "sen 
celebración pirotécnica". Louva 
a parlamentária nacionalista as 
exposicións que "remédian en 
parte a grande ignoráncia so
bre a sua figura". 

García Negro consideraba 
"previsíbel" que a Xunta non 
promovera unha homenaxe na
cional a Castelao. "Mal se pode 
homenaxeae a quen represen
ta a antítese da actuación dos 
poderes públicos galegas. É 
precjso que Castelao sexa o 
grande valor nacional, alguén 

Pasa á páxina seguinte 

J( r¡ '•:, ;' J ; / , , ' ''.I ' ., ' ' 1 • 
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Vén da páxina anterior 

máis coñecido com·o persoa 
que polo nome, para que ·non 
padeza a operación manipula
dora e de perversión que acon
teceu con Rosalia de Castro", 

Catro dias en Rianxo, oferta da Xunta 
sinala. -

Non adiviñou tanto Xosé Manuel 
Pazos, de Esquerda de Galiza, 
o que ia ser o papel da Xunta 
pero tala "do que era tem íbel". 
"Non me gasta ser negativo, pe
ro coido que· o coñecemento de 
Castelao é a estas alturas do 
ano o mesmo que en Decem
bro. A Xunta non fixo esforzo 
nengun, foi a remolque das ini
ciativas dos outros. Só hai que 
ver como non se regatean esfor
~os para o Xacobe9, o Terra 
Unica ou o Cidade Unica" di o 
parlamentario A razón? "Politi
camente non interesa sacalo da 
fuma na que o teñen metido", 
resposta. 

Garcia Negro engade que "re
sulta cómico que tanto desde a 
direita como nalguns sectores 
progres intentan desmitificar a 
Castelao. Non hai mito construí
do. As aportacións interpretati
vas e críticas son enriquecedo
ras, pero sempre que se teña un 
coñecemento directo da obra e 
do personaxe". O socialista Xo
sé Luis Méndez Romeu, pola 
contra, considera a Castealo "un 
personaxe sobradamente coñe
cido, un dos poucos que se ato
pa no Panteón dos Galegos 
Ilustres, ainda que este feito 
causara polémica".• 

Na consellaria de Cultura non hai 
balance das actividades que so
bre Castelao se levaron a cabo 
durante este ano. Ante o interese 
deste semanário, o único dispoñí
bel é a nota de prensa que a prin
cípios de ano anunciaba o Con
greso de Rianxo, celebrado do 25 
ao 29 de Xaneiro. A oferenda flo
ral o dia que se cumpria o 50 ca
bodano, o patrocínio dunha con
feréncias no CGAC e a posta en 
escena de Os vellos non deben 
de namorarse, por parte do CDG, 
completan a oferta de Cultura. 

Critica García Negro que unha 
das escasas iniciativas da Xun
ta neste aniversário sexa "editar 
unha miniantoloxia, na que non 
se inclue nen unha sea frase do 
Sempre en Galiza. É case co
mo intentar antologar a C~rvan
tes omitindo o Quijote'. 

Alberte Ansede é o presidente da 
AS-PG, asociación que xunto á 
Universidade da Coruña promo
veu o Congreso que sobre Cas
telao se celebrou xa no mes de 
Novembro pasado. Está previsto 
que, ]<Unto ao concello de Ponte
vedra, celebren os dias 19, 20 e 
21 de Outubro un novo encontro 
ao redor desta figura. "É sintomá
tico que a consellaria de Cultura 
nos denegue a axuda porque xa 
fixo o seu próprio congreso en 
Rianxo". De calquer xeito, os últi-

E Castelao foi á escola 
Nove estacións,de Rente terán 
acollido a finais deste 2000 un
ha exposición sobre Castelao. 
Segundo Xosé Fernández Pu
ga, conselleiro deiegado de A 
Nosa Terra, que coa ·empresa 
de ferrocarril promoveu a ini
ciativa, "milleiros de persoas ti
veron a oportunidade de ache
garse á figura do rianxeiro". A 
esta iniciativa sumaronse as 
exposicións que ANT argallou 
xunto aos concellos de Vigo e 
Pontevedra máis Caixavigo e, 
ás que dirixidas ao público in
fantil, pasaron tamén por Fe
rro!, Lugo ou Oleiros. "Para 
nós era importante trascender 

do formato libro para dar a co.., 
ñecer a Castelaa a través do 
visual. Perta de trescentas mil 
persoas visitaron xa estas ex
pasicións", comenta Fernán
dez Puga. 

Luís Bará, concelleiro de Cultura 
de Pontevedra, tamén subliña a 
i.rhportáncia de que un grande 
número das actividades pargra
madas no conceHo estiveran di
rixidas aos escolares. "Castelao 
e, en xeral, a nasa cultura están · 
fara do ensino. Isa supuxo que 
se fixera un estarzo por parte do 
concello para acadar esa pre
senza", di. · 

mas meses foron positivos en 
opinión de Ansede .para divulgar 
a· pensamento do galeguista. 

A AS-PG é responsábel, ade
mais, da edición de dous audio
visuais, a exposición "Castelao 
e Nós". máis a peza tetara! Cas
telao Sempre. "O feito de que 
en Pontevedra· se dera rango 
institucional a este aniversario 
motivou o interese de moitas 

A Nasa Terra xa comezara o 
Ano Castelao en 1999 .. canoa 
en colaboración con CaixaGali
cia, distribuiu vintecinco mil 
exemplares do discurso Alba de 
Graria. Desde aquela xa van 
máis de cento vinte mil exem
plares editados ao redor de 
Castelao. Diferentes públicos ,e 
diferentes formatos foron escolli
dos. "A experiéncia foi moi satis
factória e coidamos que se de
beria facer o mesmo con outros 
persoeiros galegas. As exposi
cións en lugares polos que pa
san centos de persoas ao longo 
do dia achegan dun xeito sir;¡xe~ . 
lo a un personaxe", conclue.• 

entidades culturais. A nível per
soal prodúceme satisfacción po
der ver obra gráfica de Castelao 
que estaba agachada ou ver co
mo a mocidade nacionalista or
ganiza actividades formativas 
ou simplesmente de diversión 
ao redor da sua figura", sinala. 

Para Xosé Luís Méndez Ro
meu, deputado do PSOE, o es
tarzo neste ano por dar coñecer 

a figura de Castelao é "conside
rábel se atendemos ao número 
de títulos publicados e actos 
celebrados". Méndez Romeu 
coida que estas celebracións 
teñen un afeito directo sobre a 
povoación. "Está claro que a 
comemoración centrouse máis 
na suas facetas como escritor e 
debuxante que no .seu labor po-
1 í tico. Esta cuestión suscita 
maior desacordo", comenta.• 

Un ano de éxito 

Cando a celebración do Ano Castelao xa vai pala sua metade, 
hai tres aspectos que se poñen de manifesto. O primeiro, o 
interese dos elementos máis dinámicos da sociedade pala sua 
figura, que os levou a organizar' centos de eventos. En segundo 
lugar, constatq.r que esta oferta de actos tivo L!nha resposta 
poucas veces coñecida mália ir contracorrente da oficialidade 
poi íticQ-mediática-propagand í stica. 

Porque o Ano Castelaa estase· a celebrar a contracorrente dos . 
poderes políticos autonómicos -este é o terceiro aspecto- que 
nen proclamaron o ano como tal, nen fixeron nada por elevalo á 
categoria de efemérides recoñecida, limitándose a Xunta a 
organizar un congreso sobre a sua figura. Unha figura e unha 
personalidade que se pretende reducir ás facetas literárias e 
artísticas, cando non unicamente á de home bó que "sofreu por 
Galiza". O Castelao político queda non só esquecido polos 
xestores-autonómicos, serión asimilado, carido non utilizado 
pala ideoloxia antinacionalista do p~ nas antípodas, cada ve_z __ 
máis, do autor go Sempre en Galiza, libro que nen sequer 
aparece nas antoloxias editadas pola Xunta. 

·congresos e conferéncias por todo o país, exposicións en máis 
de trescentos coléxios, en lugares abertos como as estacións 
de Rente, ou en salas de exppsicións visitadas por centos de 
miles de persoas (sen hipérbole), e tamén milleiros de dúcias 
de libros vendidos sobre a sua persoalidade e a sua obra. Esta 
intensa actividade desenvolvida por entidades privadas e por 
algunhas institucións coma os concellos de Pontevedra e 
Rianxo, sobranceiramente, permitiu que máis dun cuarto da 
povoación galega se achegase directamente á figura de 
Castelao e que hoxe se poda dicer que case o 10% dos fogares 
galegas teñen ün libro sobre Castelao na sua casa. 

Unha celebración, a contracorrente da oficialidade, que·non só 
está a ser un éxito, senón que se institucionaliza pola presión 
dos feitos con total participación da cidadania, mostra o positivo 
enganche que ten a figura de Castelao, a sua capacidade de 
convertirse en referente histórico pero tamén modelo actual, da 
pervivéncia e capacidade dé suxestión das suas ideas, e, ao 
mesmo tempo, da puxanza do tecido social galega para 
avanzar fronte aos freos institucionais. A batalla pala 
recuperación de Castelao é a imaxe da loita pala recuperación 
do ser galega. Asi, Castelao, máis unha vez, convértese en 
paradigma de Galiza. • 

ANOSA TERRA 
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Fraga responsabiliza ao director xeral de Política Lingüística do fracaso da normalización 

• • • t 

O presidente da Xunta cesa a Regueiro Tenreiro nun intento de reSu 
. . 

-0- G. LUCA 

Manuel Regueiro Tenreiro, res
ponsábel de Política Linguisti
ca, cesa na direccion xeral au-

. tonómica con máis respon~bi
lidade para a recuperación cul
tural cun pésimo balance de on
ce anos de xestión: deserción 
de galego talantes nas novas 
xeracións ·e un 50% de incum
primento do decreto 247/95 so
bre uso do galego nos centros 
do ensino. O bilinguismo har
mónico, teorizado por Regueiro 
e defendido con entusiasmo 
por Fraga, fixo medrar a digló
sia. Agora, Fraga di que foi po-

- ta-péslma xe-sttón do--cesado-. 

Hai anos que as voces de coexis
téncia pacífica e construtiva entre 
galego e castelán eran ben máis 
que as noces da normalización. A 
publicación dos inquéritos sobre 
usos da língua incluidos no Mapa 
Sociolingüístico da Galiza, pro
baron que se estaba a producir 
un retroceso do galego en idades 
críticas e perda de talantes. A ne
gación do conflito entre lí nguas foi 
a penas . un recurso propagandís
tico de Fraga. O desgaste da har
monía por decreto non se corrixe 
co ceses de Regueiro. 

1 A fórmula 
do bilingüismo 
harmónico 
significou que .os 
poderes públicos 
non se 
comprometeron co 
galega e -
non asumiron os 
problemas básicos 

. r-da-língua~' -- -
HENRIQUE 

MONTEAGUDO, 

secretário do Consello 

Galega da Cultura 

mo harmónico significou que os 
poderes públicos non se compro
meteron co galega e non asumiron 
os problemas básicos. No entanto . 
prodúcese un problema de perda 

de talantes, deriva que 
ven de antes pero que 
se agrava nos once 
anos de Regueiro". 

Xestión gris, auséncia 
de planificación, inca
pacidade de antici
pación, despilfarro eco
nómico e blindaxe do 
departamento fronte · 
aos que traballan pala 
normalización. Todo es
te lote descarga Con
cha Costas, presidenta 
da Mesa pala Normali
zación Lingüística, so
bre os once anos de 
Regu,eiro -Tenreiro. E 
ainda máis: "O que se 
ven de producir non é 
un cese, senon a confir
mación oficial dunha 
deixacion de funcións e 
unha contínua actitÚde 
de eludir a responsabili
dade do cargo, por parte 
de Manuel R~gueiro". 
Costas califica as conse
cuéncias desta ausénciá · 
de compromiso, adica
ción e iniciativas de Po

SR.. 
t<EGUEl~O 
TENgE\~ 
(ARQ.C)')IUE~ eec.e:R.eo, 

• • 

Xeral era un cargo ca
racterizado polo compro
miso coa ljngua e a cul
tura do país, cun pensa
mento moito máis activo 
e radical a pral da nor
malización que o que 
puido expresar mentres 
tivo a responsabilidade 
da Dirección Xeral. Al
gú ns compañeiros de 
departamento de Re
gueiro, aseguran que a 
fórmula do Bilinguismo 
Harmónico fara imposta 
por Fraga contra o crité
rio do cesado. Esta co
erción seria tan intensa 
que levara a Regueiro a 
elaborar a sua teses de 
doutoramente sobre o 
Bilingüismo Harmónico, 
e a lela na universidade 
de Madrid co título Mo
delo Harmónico de Re
lación Ungüistica. Estu
do en Galiza. Segundo 
esta confidéncia interna 
de Política Linguistica, 

o humor de Xosé Lois foi escusa para que Regueiro Temreiro se nega- Regueiro foi un director 
ra sistematicamente a realizar declaracións para A Hoso Temv. xeral preocupado polo 

seu traballo e enar-
lítica Linguistica de desastrosas. que encarecen o segredo de fon- memente sensibel ás críticas. A 

tes por temor ás rbpresálias inter- publicación dunha caricatura que 
Entre colaboradores de Regueiro, nas na Xunta, o cesado Director ironizaba cuna traducción española 

A primeira disposición dialogante 
de Regueiro Tenreiro co ensino, 
os editores e as institucións com
prometidas na defensa da língua, 
vírase logo en desleigo, siléhcio 
e censura. A Mesa pala Normali-

A oposición coida que o fracaso de Regueiro deberia introducir cámbios de fondo na política do departamento 

A Mesa reclama un plano xeral de normalización lingüística 
- zación Lingüística só coñecerá os 
resultados d!.Jn inquérito sobre o 

. nível de cumprimento do decreto 
247/1995, que regula o uso do 
galega no ensino, mediante unha 
reclamación ao Valedor do Povo. 

lndolénc_ia e arbitrariedade 

"A imaxe de dilixéncia e diálogo 
que deu Regueiro ao chegar á Di
rección Xeral, durou ben pouco -in
dica Henrique Monteagudo, profe
sor de Filoloxia galega na Universi
dade, investigador do Instituto da 
Língua e-. Todo se cambiou lago 
por indoléncia, por non facer nada 

· agás xestionar o reparto de pre
bendas, cun amplo marxe de arbi
trariedade; a fórmula do bilingüis-

O cese de Manuel Regueiro, pu
blícase no DOG de 14 de Xullo, 
acompañado do xerúndio habi
tual dos relevos de Franco: agra
decéndolle os servizos presta
dos. No mesmo Diário Oficial, 
unha arde de substitución trans
lada ao conselleiro de Educación 
a responsabilidade da dirección 
xeral de Política Lingüística. 

Este debezo administrativo por 
manter o control da Dirección 
Xeral contrasta coa completa 
inopetáncia do departamento e o 
escandaloso abandono de fun
cións por parte de Regueiro. 
Tanto os partidos da oposición 
como o Consello da Cultura, a 
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Mesa, editores escritores, coinci
diron en que Regueiro non se 
peocupara nen de facer que se 
cumprise a cativa lexislación 
existente a pral do uso público 
do galega. Ao mesmo tempo de
nunciaron o fracaso da política 
de Bilingüismo Harmónico que 
compromete non só a Regueiro 
senon a Fraga. "A harmonía do 
PP levou a língua a unha situa
ción de uso litúrxico e total de
samparo oficial. Actuou como un 
auténtico tapón para normaliza
ción. Manuel Regueiro levaba 
once anos no seu cargo, sempre 
defendido polo presidente da 
Xunta e é responsabilidade do 
executivo facer balanza e garan-

tir que co nomeamento do novo 
responsábel de política lingüísti
ca deste país, se peche unha 
etapa", comenta Concha Costas, 
presidenta da Mesa. 

Hai quen compara a política lin
guística da Xunta coa de Sani
dade, no sentido de que a pasi
vidad e do departamento (Re
gueiro deixou de atender o seu 
despacho-hai tempo) favorece 
cutres intereses: a privatización, 
gracias a unha administración 
do Sergas que engorda as listas 
de espera e a inmersión no es
pañol no caso du. departamento 
de normalización que contem
pla o poder das empresas de 

comuicación en español como 
se non fose asunto do seu inte
rese. 

A presidenta da Mesa entande 
que co cese de Regueiro debe
rían chegar cámbios de fondo: 
"Precísase maior axilidade e a 
maior achegamento á sociedade, 
máis diálogo, un plano xeral de 
normalización lingüística que poi
da coordenar todas as actua
cións neste campo". · 

Hai tempo que a Mesa pota Nor
malización reclama unha vice
consellaria de Política Lingüísti
ca que non dependa de Educa
ción nen de Cultura.• 

• I4IBROS .GAi.EGOS E PORTUGUESES 

• LIBROS DE TEXTO 

•FOTOCOPIAS 

• PLASTIFICADOS 

• ENCADERNACIÓNS 
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. citar o cadáver do Bilinguismo Harmónico 
do seu apelido (Arroyuelo Becerro), 
dera con el no leito con febre alta. 

Entre os golpes de temperatura pro
ducidos polas críticas e os minutos 
roubados ao sono para acabar a 
sua investigación de doutoramento, 
Regueiro T enreiro atopaba tempo 
para repartir tres mil millons de pe
setas para normalización lingüistica 
cada ano. A dirección xeral foi du
rante os once exercícios xestiona
dos por Regueiro (trinta e tres mil 
millóns de pesetas repartidos) a 
máis rica da Xunta. Son moitos os 
que conveñen que estes cartas pro
curaban a tensión clientelar, polo 
sistema de asignación arbitrária, an
tes que o obxectivo de normalizar o 
uso da língua. En 1995, unha inter
pelación parlamentar do BNG de
nunciaba que o 36,6% do orzamen
to destinado a normalización lingüís
tica ia para organizacions empresa
riais , mentres instáncias como a 
Mesa pola Normalización Ungüísti
ca ficaban excluidas dos orzamen
tos. Pola contra, asociacións e enti
dades que non teñen como fin a 
normalización do galega recebian 
importantes subvencións -para levar 
a termo actividades extravagantes: 
publicar, por exemplo, unha revista 
de nome El Académico até organi
zar un pantasmal congreso de em
presários gandeiros en Oleiros (in
formación publicada en A Nosa Te
rra o 7 de decembro de 1999). A 
Asociación Alfredo Brañas, presidi
da por Francisco Puy Muñóz, cuña
do de Fraga, é unha das institucións 
máis beneficiadas en nome da nor
malización do galega. As suas acti
vidades desenvólvense case ínte
gramente en castelán. 

Un representante da Asociación 
Galega de Editores coincide nas 
acusacións de clientelismo contra o 
director xeral cesado: "Obsérvase 
nas subvencións unha tendéncia a 
beneficiar ás editoras subsidiárias 
de Madrid e Barcelona. Sendo Car
los Blanco presidente da AGE, un 
estudo probara o desequilibrio dos 
orzamentos a pral das empresas 
de fóra". Os editores notan que o 
decreto da convocatória anual de 
axudas de Pol'itica Lingüística era 
de 300 millóns pero foi despois re
baixado. Regueiro chegaba cos 
editores a acordos que ra~ vez se 

Manuel Regueiro Tenreiro. 

cumprian e, no entanto, adxudicá
banse dende a consellaria de Edu
cación subvencións a empresas pri
vadas para fomentar o. uso social 
da língua, ou, a partir do mesmo 
departamento, subvencións a aso
ciacións e lnstitucións Privadas sen 
fin de Lucro co mesmo fin. "Un vo
lume de axudas importante vai para . 
pagar material extraño e sobre es
tas adxudicacións non se fai nen
gunha clase de seguimento". 

Repetidas veces reclamaron as 

editoriais a unificación das Axudas . 
para a lidición Anual de Uvros, da 
dirección xeral de Promoción Cul
tural, e as Axudas para Material 
Educativo non Universitário, da di
rección xeral de Política Linguisti
ca. A pesar da importáncia dos or
zamentos para a edición de libros 
en galega, moitas bibliotecas esco
lares foran inauguradas sen dota
ción. Responsábeis das editorias 
perguntan por que non están nas 
escalas os milleirós de libros edu
cativos subvencionados.• 

ANOSATERRA 

Programadas duas manifestacións 
· para o Dia da Pátria 

BNG e independentistas manifestarahse palas ruas de Com
postela o Dia da Pátria en sendas manifestacións. A mobili
zación do BNG parte ás do"ce da mañá da Alameda e con
clue na praza da Quintana coa intervención d_os seus líderes. 
A continuación, .celebrará un xantar en San Lourenzo; Os in
depentistas da Assembleia da Mocidade Independentista e 
da Frente Popular Galega, asi como persoas independen
tes, maniféstanse unitariamente a partir da unha da tarde 
desde a Alámeda. Esquerda de Galiza non celebra mani
festación pero si unha oferenda florat na tumba de Castelao 
en Bonaval, como é habitual nesta organización. Por último 
Esquerda Unida unicamente elaborará un comunicado que 
distribuirá entre os diferentes meios de comunicación.• 

lntelectuais demandan 
o indulto para os presos independentistas 

5 

Isaac Díaz Pardo, André Torres Queiruga, Roberto Vidal 
Bolaño, Elvira Souto, Xesus Seixo, Manuel Maria, Xosé 
luís Méndez Ferrin, Manuel lourenzo, -Xosé Maria Álvarez 
Caccamo e Francisco Carballo pediron ao Ministério de 
Xustiza o indulto polo que resta de condena p~ra os sete 
independentistas que ainda quedan presos, e que 
cumpren a pena no cárcere de Teixeiro. Os solicitantes re
cordan que os presos xa levan once anos de privación de 
liberdade e que nos seus expedentes cumpren os requisi
tos para acollerse á medida. Tamén lembran que xa non 
hai na Galiza casos de violéncia política e que hai un am
plo sentir cidadán que apoia a demanda de indulto.• 

O manifesto contra Fraga, na internet 
A publicación, en diferentes meios impresos galegas (ver 
ANT nº 941) dun manifesto, asinado por trescentas perso
as en contra da postura do presidente da Xunta sobre te
mas como o Holocausto názi ou o obxectivo último do ma- . 
trimónio, non é un tema de todo fechado. os· promotores 
do texto de reacción cívica ampliaron a sua iniciativa á in-

. ternet. Desde mediados de Xullo está a funcionar na Rede 
unha páxina electrónica que pretende difundir a idea e dar
lles a posibilidade aos internautas de aderirse ao manifes
to. En www.mancomun.net, calquer persoa pode lera tota
lidade do mesmo e subscriberse rapidamente, en unión 
aos trescentos galegas que xa o fixeran cando se difundiu 
pola via convencional. Desque se puxo ao alcance do pú
blico, esta páxim:\ xa recibeu un bon feixe de visitas e a ci
fra de asinantes .medra de hora en hora. A idea desta am
pliación responde á necesidade de manter vivo o espírito da 
denúncia das palabras do máximo responsábel do Gover
no autonómico, labor que a internet cumpre á perfeición.+ 

Denegado o indul~ a Xosé Castro 
O Governo central fixo_ unha-nova pirueta co caso do 
alcalde de Ponteareas Xosé Castro e denegoulle o indulto 

· por unha condena a tres anos do 
Tribunal Supremo, pero reduciulle 
o tempo de pena para que eluda o 
cárcere . . Oeste xeito, o PP trata de 
impulsar un acorde entre os inde
pendentes de Castro e o Partido 
Popular •. Xosé Castro ten que 
demitir, pero esta medida facilita 
que aceite que alcaldia quede nas 
mans do PP. Castro fóra alcalde 
polo PP pero ·abandonou a militán
cia cando este partido tratou de 

desacabezalo e pór outro candidato. Entón, nas pasadas 
eleicións, apresentou candidatura própria. • 

\ 
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Exposicións 
Xaneiro-setembro 2000 

Luis Seoane. Pinturas, debuxos 
e gravados ( 1932-1979) 
20. de deéembro 1999 - 27 de febreiro 

Luis Seoane: grafista 
20 de decembro 1999 - 27 de febreiro 

Lost in SOund 
2 de decembro 1 999 - l 2 de marzo 

Helena Almeida 
T 4 de xaneiro - 19 de mOfZo · 

Colección permanente 
Fundación ARCO - CGAC 
8 ó 26 de marzo 

" u ·ltimas adquisicións 
Fundación ARCO - CGAC 
24 de marzo ~ 14 de maio 

Francisco Leiro 
3 l de marzo - 21 de maio 

Elisa Sighicetli. Santiago 
31 de marzo - 21 de maro 

- Loris Cecchini. Stage Evidence 
31 de marzo - 21 de maio 

Colección MMKSLW, Viena 
_ De Warhol a Cabrita Reis 
24 de maio - 31 de agosto 

· Rebecca Horn 
Where Rock and Ocean Meet 
Encentro do mar e a rocha 
9 de xuño - l O de setembro · 
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Rúa Valle lnclán s/n 
15704 Santiago de Compostela 

Tel. 98 l 54 66 19 
Fax. 981 54 66 05 

cgac@xunta .es 

ltinerancias 

Colección permanente CGAC 
Palacete del Embarcadero, Santander 

17 de decembro 1999 - 16 de xaneiro 

Francisco Leiro 
Centre del Carme, IVAN\, Valencia 

· 26 de xaneiro - 26 de. marzo 

Rafael Baixeras 
Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, Segovia 

29 de xaneiro - l O de maio 

Colección Fundación ARCO 
Salas de La C iudadela, Pamplona 

4 de febrei ro - 1 9 de marzo 

Fotógrafos en los noventa 
en la Colección ·del CGAC 
Sala Alameda, Málaga 

4 de febreiro - 1 9 de marzo 

Helena Almeida 
MEIAC, Badaxoz 

5 de maio - 30 de xuño 

Luis Seoane 
Mu.seo de Arte Moderno, Bos Aires 

1 5 de xuño - 20 de agosto 

cdD 
u 

XUNTA DE GALICIA 
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O alcalde sainte, Xosé Manuel Dominguez Freitas, cando deposita o seu voto. A.N.T. 

EU expulsará aos dous concelleiros que votaron contra o governo progresista 

O PP governará na Guarda · 
cos tránsfugas tras a moción de censura 
-0- H. VIXANDE 

Até o último momento, o go
verno progresista da Guarda 
(PSOE e BNG) mantivo a es
peranza de que a moción de 
censura apresentada polo PP 
e EU non prosperase. O exe
cutivo local mesmo retirou os 
presupostos do ano 2000 a 
petición de EU para tratar de 
chegar a algun tipo de acor
de. Ainda asi, no pleno cele
brado o Xoves 13 de Xullo, 
foi adiante a moción. A partir 
de agora Xosé Luis Alonso 
Riego (PP) é o novo alcalde. 

O compromiso chegado a última 
hora do Mércores 12 entre a 
Executiva Nacional de Esquerda 
Unida e a asemblea comarcal 
do Baixo Miño desa coalición 
era un remedo para tratar de 
salvar a situación . Nas horas 
anteriores ao pleno, os conce
lleiros Celso Rodríguez Fariñas 
e Udia González deberían ne
gociar co PSOE e o BNG, pré
via retirada dos presupostos. 

Pero que o PSOE e o BNG retira
sen os presupostos e se abrisen a 
negociar era o que menos agarda
ba Rodríguez Fariñas, que foi 
quen propuxo a negociación des
pois de que a Executiva Nacional 
de EU considerase que se deso
bedecía un mandado do Consello 
Nacional, o que colocaba aos con
celleiros fóra da organización no 
caso de votar a pral da moción. · 

Durante todo o mes anterior, Ro
dríguez Fariñas reiterara que vota
ría contra o govemo progresista e 
afirmara que "os escanos son das 
persoas, non dos partidos". Todo 
isto non abondara a Esquerda 
Unida e só a última hora afrontou 
a situación e elaborou unha reso
lución que condenaba a moción 
de censura e avisaba da posíbel 

·expulsión. Quizais esta falta de 
concreción foi a que levou ao PP 
a continuar coa moción de censu
ra e quizais foi por iso tamén que 
unha vez rematado o pleno, dian
te do concello da Guarda, na pra
za do Reló, o público presente be
rrou "PP •. EU a mesma merda é". 

O pleno transcorreu cos inciden-

tes habituais neste tipo de actos; 
apenas cruces de insultos, lan
zamento dalgunhas pesetas e 
un intento de agresión a un mili
tante do PP despois de se pasar 
todo o pleno provocando ao pú
blico, maioritariamente en contra 
da moción. 

Provocador tamén foi concelleiro 
de Esquerda Unida Celso Rodrí
guez Fariñas, que tanto na sua in
tervención como no momento de 
depositar o seu voto na urna co
mo cando saiu da sala non foi 
quen de conter un aceno desa
fiante. Todo o contrário foi o que 
fixo o candidato a alcalde Xosé 
Luis Alonso Riego (PP), quen non 
só non tivo unha atitude de provo
cador, senón que ademais non to
mou a palabra para explicar ·os 
motivos da moción de censura, 
mália . as reiteradas peticións do 
público para que asi o fixese. 

Comedidos foron tanto o alcalde 
sainte, Xosé Manuel Domínguez 
Freitas (PSOE), como a -tenente 
de alcalde, Rosa Darriba (BNG), 
como o portavoz socialista. O pri
meiro manifestou a sua confianza 
en que EU aceitase abrir unha 
negociación e reafirmou a sua 
convicción na bondade das con
tas do concello e dos presupos
tos que viña de retirar como pro
ba de boa vontade ante Esquer
da Unida. Rosa Darriba lembrou 
que o 55% dos votantes manifes-; 
taran a sua preferéncia por op-
9ións de esquerda, o que deslexi
timaba a moción de censura, e 
reiterou a oferta de diálogo a EU. 
Por último, o portavoz socialista 
debuxou un perfil gris do novo al
calde, asegurou non entender o 
por que da moción e deixou en
trever causas escuras ao dicer 
que "o tempo desvelará a verda
deira razón desta sinrazón".• 

A peregrinaxe do novo alcalde 
O empresário Xosé Luis Alon
so Riego chega á alcaldía da 
Guarda despois dunha peregri
naxe por distintas institucións 
municipais e autonómicas. Foi 
deputado no Parlamento gale
ga durante dezaseis anos e 
concelleiro no Porriño durante 
dezanove anos. 

Pero nas pasadas eleicións mu
nicipais, o alcalde porriñés, Xo
sé Manuel Barros (PP) comu
nicoulle a Alonso Riego que 
prescindía del para figurar na 
sua lista. Entón comezou a bus-

Xosé Lu_ís Alonso Riego. 

car acomodo e a valorar ofertas. 
Foi daquela cando dixo que tan
to lle tiña "ser concelleiro en Vi
go como candidato a alcalde na 
Guarda". Conqueriu este último 
posta e desbancou á eritón al-. 
caldesa Purificación Alvarez 
(PP), a quen o seu partido acu
saba dunha xestión que aboca-

. ba á perda do sillón municipal. 

A vocación municipal -non im-. 
porta que concello- de Alonso 
Riego quedou patente-, como 

" tamén se puxo de manifesto; 
através do portavoz socialista, 
a queréncia do novo alcalde pa
la Guarda, xa que en dezaseis 
anos que estivo no Parlamento, 
non tivo nengunha intervención 
relativa a este concello. 

Mesmo no ano que leva como 
concelleiro na Guarda, Xosé 
Luis Alonso Riego non de
monstrou grande preocupación 
polos asuntos municipais. As 
únicas veces que asistiu á ca
sa consistorial foron aos ple
nos e a asinar a moción de 
censura que lle haberia de dar 
a alcaldía.• 

-
Xulgados 

. 
por opinar 
A publicación electrónica 
www.rebelion.org informa 
do xuizo que vai celebrar a Au
diéncia de Huelva contra un 
grupo de rapaces que se mani
festara contra os Reis. "O pasa
do 8 de Maio os Reis visitaron 
Huelva e despois de receber a 
medalla de ouro da cidade sai
ron ao corredor do Concello. 
Nese intre, un fato de mozos 
das Xuventudes Comunistas 
abriron un cartaz coa mensaxe 
Hainos que viven cama reis; nós 
reclamamos a República. Ao 
mesmo tempo, corearon Espa
ña mañana setá republicana. O 
grupo foi arrodeado por núme
ros da Policía Nacional é da 
Guardia Real que os tiveran 
detidos unha hora. Nese tempo 
amenazáronos de darUes unhas 
hostias e de tratalos piar que os 
de ]arrai. Como consecuéncia 
deste elemental exercício do 
direto á liberdade de expresión, 
foran acusados dun delito de 
alteración da orde pública polo 
que van ser xulgados na 
Audiéncia de Huelva o dia 19. 
Acusados tamén de falta admi
nistrativa, -reclámanlles unha 
multa de 50.000 a 1 millón de 
pesetas. O secretátio de Admi
nistracións Pública de CC.00, 
que se achegou para interesarse 
polos manifestantes, tamén foi 
encausado e será xulgado o dia 
19".+ 

Outro modelo 
de Estado 
J .M. Díaz Calvo escrebe na re
vista SIETE PE ARA.GÓN sobre 
o modelo de Estado. ''Hai días · 
escoitaba a un máis que probá
bel dirixente dun dos grandes 
partidos estatais comentar as 
marabillas do Estado 
autonómico, do que xa 
ninguén dubida que tivera o 
seu tempo, coa engádega dun 
toque federalista. Adoitan és-
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quecer8e as grandes e -
importantes diferéncias entre o 
Estado federal e .o autonómico. 
No segundo, ·non hai 
participación ·das comunidades 
autónomas na reforma consti- , 
tucional; o xeito retórico de 
entender a lealdade autonómi
ca dista ·moito da federal, que é 
un critério xurídico- constitu
cional; non existe unha instán
cia na que os govemos autonó
miéo e central poidan negociar 
e dialogar qs problemas que lles 
afectan. Foméntase asi un no
xento bi-lateralismo e 
renunciamos a unha proposta 
colectiva de asuntos comuns. 
Apostemos de maneira clara 
por reforzar a idea do federalis
mo, co cámbio do que haxa 
que cambiar".• 

Mil anos 
de aragonés 

. -
As Glosas Emilianenses e as 
Glosas Silenses, consideradas 
pola história oficial de España 
a primeira escrita en castelán, 
están escritas en aragonés. Dio 
Xosé Luis Méndez Ferrín nun 
artigo publicado no FARO DE 
VIGO que titula Nova Glosa 
Emilianense. "A doutrina espa
ñola, digamos oficial ou, eri si
nonimia, castelanista, sostén 
que Gonzalo de Berceo é o pri, 
meiro poeta español de nome ar 
ñecido. A história .oficial de Es
paña di que nas glosas vemos a 
primeira amósega escrita en · 
castelán. Xa teñen celebrado, 
non.seí se en Silos, o milená
rio da lingua castelá e todas 
esas causas. Primeiro, as Glo
sas Emilianenses e as Silenses, 
salvando un par de mostras en 
euskera, non son casteláns se
nón aragonesas: lembremos 
que o aragonés é unha das lin
guas ibéricas maltratadas e 
cuase aniquiladas pola cuña 
lingüística de Castela, tan 

amada pola escola de filoloxía 
española. Segundo, Gonzalo 
de Berceo, alén de non escri
bir realmente tampouco en 
castelán, non é en absoluto o 
primeiro poeta español de nome 
cañecido. Deixando a unha 
banda o caso d'e.Per A'bbat, 
anteriormente a Berceo escri
piu poesía en E$aña Joán Soa
res de Pavia; o inconveniente 
é que este o fixo · 
inequívocamente en galega, o 
mesmo que Sancho 1 o Vello 
qu~n, para máis desgraza, era 
Rei de Portugal. ¡Malla! Estas 
causas e outras non lle son 
aprendidas aos nenos de Gali
cia nos seus centros de ensino. 
E, así o Demo me coma, son
lles verd.ade coma puños. Non 
pasarán".! 

PINTO & CHINTO / LA Voz DE GAUCIA 
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O BNG olla agora Galiza "en 
positivo", segundo o seu últi
mo manifesto. Que foi o que 
mudou? 

1 que mudou foi o avance cons
. 'te dunha corrente de fondo. O 
e,, .. ,J, como frente, foi o único 
que soubo conectar e acelerar 
unha dinámica social, mália ás 
condicións totalmente adversas 
tanto no plano mediático, como 
no de prop_aganda e no do poder .. 

O ascenso do BNG está imbri
cado nas mutacións que se ope
ran en segmentos da realidade 
social, económica e cultural que 
constituen os motores dese pro
ceso. Esta situación leva case á 

. esquizofrénia no senso social: 
un poder que actua como freo, 
como factor de alienacion dos 
procesos dinámicos, mentres os 
sectores emerxentes son os de 
toma de conciéncia. 

O que falla, logo, é o poder ... 

Todos os procesos sociais son 
dialécticos, sempre hai teses e 
antíteses na estrutura da reali
dade social. Nunha sociedade 
como Galiza, que sofre agora 
un proceso de recolonización, o 
lóxico e congruente coa criación 
-de instáncias de poder político, 
tan sequera autonómico, seria 
que este fose o polo positivo e 
que a socied~de fose, a parte 
das suas próprias dinámicas, 
arrastrada por ese poder. . 

O paradoxo está en que é ao re
vés. Por ~so o poder, ao perver- -
tirse, deixa de cumprir a función 
política primordial, converténdo
se nun freo constante ao proce
so. Eso dá lugar a que haxa un 
deslinde bastante notório entre 
os sectores da cidadania que . 
están nunha dinámica própria·e 
aqueles dependentes, · ainda 
que eleitoralmente lago esto 
non se traduza mimeticamente. 

Esta situación é a que leva ao 
BNG a apostar por devolverlle 
ás institucións O· "seu sentido 
xenuino". 

Efectivamente. Por eso o BNG 
fai un manifesto contundente
mente en positivo, pero non un 
manifesto ilusório, idealista ou 
utópico. Pretendemos que en
tren dentro da mentalidade dos 
sectores dinámicos da· socieda
de aqueles que non o son ain
da, sacándoos da ámbito de de
pendéncia do PP. 

Esta explica a elaboración que 
leva feito o BNG a respeito da 
releváncia que pode ter que un
ha forza nacionalista como a no
sa acede o poder, á condipión 
parl{lmentária: que lle permita 
governar. 

A chegada ao poder 

Parece que o BNG está moi 
interesado en chegar" ao Go
ver·no xunto ao· PSOE. 

Con aliados ou, nun caso límite, 
se non existen, sen eles: 
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Xosé Manuel Beiras 
'Galiza sofre un proceso de recolonización' 

-O- AFONSO EIRÉ 

"GALIZA CAMIÑA NUNHA FITA TRASPORTADORA, PERO FAINO CONTRA O SENTIDO DA MARCHA, ASI QUE, PARA PODER AVANZAR, TEN 

QUE CAMIÑAR MÁIS RÁPIDO CA VELOCIDADE DA FITA". ASI EXPLICA XOSÉ MANUEL BEIRAS O INTRE ACTUAL DA NOSA NACIÓN. UNHA 
SITUACIÓN QUE DEFINE COMO DE "RECOLONIZACIÓN", QUE OBRIGA AO BNG A CAMIÑAR EN SOLITÁRIO, SEN APOIARSE NO PSOE. 

utópico, pero nel o BNG com
prométese a garantirlle a-toda 
a povoación o "acceso aos 
servizos públjcos básicos e 
da calidade". E posíbel dentro 
do actual marco estatutário e 
de liberalización múndial? 

Desde o ponto de vista financeiro 
é totalr,nente posíbel, pois pode
mos captar os recursos públicos 
necesários tanto para a sanidade 
como para educación, servizos 
sociais, etc. O BNG creba así ·uns 
dos elementos da mitoloxia endé
mico-política que están a ser utili
zados polo poder na sociedade: 
nós non podemos nada, somos 
pobres, non ternos capacidade, 
dependemos do Estado ... 

Os traballos do BNG van neste 
senso desde hai moitos anos, 
especialmente desde que come
zdu o funcionamento do Galeuz
ka .. Queremos conseguir un no
vo modelo de financiamento au
tonómico e dun novo marco do 
poder fiscal e tributário que pa
se pola autonomía, tanto. tributá
ria como financeira. Que poña 
de manifesto que esa posibilida
de existe. 

ra estrutura diferenciada que im
pida a uniformización nun mer
cado único. No plano cultural e 
ideolóxico leva á agresión de 
elemento~ diferenciados, como 
a história, o idioma, a cultura, 
etc, ainda que estean legalmen
te institucionalizados. O merca
do necesita unha masificación 
total, convertendo os cidadáns 
en números, en consumidores. 
Por eso Galiza, como ente dife
renciado, entra en contradición' 
con este.deseño. 

En Europa estanse a dar grandes 
- debates sobre a penetración de
se poder multinacional uniformi
zado.r no espácio da sanidade, 
do ensino, da cultura ou dos 
meios de transmisións de cultura. 
A rolda ·de Seattle, que pretendia 
abrir xa os acbrdos dos poderes 
mundialmente hexemónicos par.a 
rachar os diques no eido dos ser
vizos, mercantilizando os bens 
sociais, foi parada por unha gran
de mobilización. Agora xa están 
retomando o asunto a nivel euro
peu, en Xenebra, cunha alianza 
vergoñenta entre os poderes polí
ticos europeos coas grandes 
transnacionais. · 

las en motor dunha dinámica 
aberta e integradora, pero que 
manteña as suas próprias po
tencialidades e que sirva de di
que a ese proceso de esmaga
mento absoluto. 

A posición de esquerdas 

E esta dinámica que vostede 
cualifica de recolonizadora é 
a que leva a que no manifesto 
non haxa nengunha referén
cia aos traballadores galegos 
como clase social? 

Hai unha referéncia moi clara a 
unha opción por un modelo de 
revitalización do estado do be
nestar. Eso a quen atinxe? Ás 
clases traballadoras, a base da 
pirámide social que cada vez se 
amplia máis pola base, aumen
tando a discriminación. O noso 
manifesto aposta polo que se 
entende xenericamente como o 
conxunto das clases traballa
doras, o que o nacionalismo 
chamou camadas populares no 
senso sociopolítico. 

O que non hai é unha referéncia 
clasista convencional. Eso é o 
que diferencia o BNG dos es-

a nível de partido ou do governo 
na Europa (os socialdemócra
tas) que aplique esa política. 

Que pasa logo, que a xente xa 
noo sabe ler en clave de es
querda ... 

A cidadania si. As organizacións 
políticas e sindicais é xa outra 
história. Hai que ter en canta que 
a patronal francesa, o Movemen
to Empresarial de Fráncia, está a 
lanzar un auténtico órdago a todo 
o que é o sistema de concerta
ción social, asumido polo que se 
denomina Modelo Renano do ca
pitalismo en contraposición ao ul
traliberal angloxasón-neoameri
cano. Eso fé!.ise coa participación, 
inxénua, despistada ou cómplice 
de sindicatos como a. CFDT ou a 
Confederación de Traballadores 
Cristianos. Volve a resucitar a po
lémica das mobilizacións france
sas dos anos 1995-96, que trou
xeron como consecuéncia a per
da do poder da direita fran~esa. 

O acceso ao Governo, non é un
ha toma do poder polo poder. 
Non é un obxectivo nen carrei
rístico dos dirixentes do BNG, 
nen de alternáncia, relevando do 
poder a un grupo politice para' 
realizar máis ou menos o mes
mo, senón para facer uso dese 
poder. Mesmo dentro do marco 
estatutário se pode activar o pro
ceso social na vez de retardalo 
como está a acorrer ·agora. 

Afirma que o rrianifesto non é 

- O poder hoxe estabelecido tra
balla na estratéxia da mundiali
zación, para arrasar con calque-

Esa dinámica dálle ainda máis quemas tradicionais da. esquer-
importáncia ao acceso ás insti- da que, na prática, se quedan. 
tucións próprias para constituí- en nada porque non hai ninguén 

Por outra banda, a marxe de 
manobra que ten a socialdemo
crácia cando ten o poder, é ca
da vez menor en Europa. Blair, 
SchrOder ou Jospin xa non dan 
mantido o estado do benestar 
nen a concertación social do 
Modelo Renano de capitalismo. 

J ."~ . . . . f.' '~ 11 .. ..., .; l _ .J'nP... • - t f - J•_ JIJ J f .. I ,_"'t. 
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'O relevo· da adual dirección 
do BNG está nos concéllos' 
Os governos nas cidades, que 
supuxeron para o BNG? 

o milagroso, o que pon de ma
nifesto a fortaleza do BNG, é 
que superásémos este primeiro 
ano nas condicións que tivemos 
que facelo, principalmente onde 
ternos nós a alcaldia. T ante polo 
comportamento da oposición 
propriamente dita como dos 
compañeiros de governo que, 
en moitas ocasións, se conver
teron nunha auténtica contra. 
Despois de Nicarágua, non co
ñecia na história política de Eu
ropa de nada semellante. 

A trasmisión mediática da andai
na deste ano e das peripécias 
sucesivas non foi a do que se 
estaba realmente realizando. Fi
xéronse moitas cousas, bastan
tes, que significan·cámbios cua
litativos importantes. Nalguns 
casos con efectos perceptíbeis 
xa e, neutros, iranse evidencian
do pouco a pouco. 

Esta asunción do poder nas 
cidades tamén lle obrigou ao 
BNG a unha nova dinámica, 
mesmo interna. 

Puxo de manifesto que existia 
gran capacidade en colectivos 
de cadros políticos (non só al
caldes) e de apoios loxísticos 

que eran descoñecidos publica
mente. Tamén puxo de manifes
to que existia unha segunda xe
ración de cadros políticos impor
tantes que garanten o relevo na 
condución colectiva (non estou·· 
talando de relevos persoais) do 
proxecto político do BNG. 

Os alcaldes das cidades e dou
tros concellos importantes sexan 
persoas que frisan os corenta 
anos, significa o relevo de xente 
coma min, que estamos no na
cionalismo desde antes da Tran
sición. Cada xeración está mar
cada pela sua biografia. Estas 
persoas novas do BNG repre
sentan unha cosmovisión distin
ta, unha percepción diferente 

_ dentro do mesmo proxecto do 
BNG. Para min, Fraga non pode 
representar o mesmo que para 
unha persoa de 25 anos. Ao di
cer Fraga estou a dicer as for
zas do poder que exerce o PP. 
Non hai diferéncia nengunha en
tre Aznar e un dirixente político 
estatal dos anos setenta. 

Ademais, o BNG acabou de to
mar conciéncia, o que non oco
rreu de primeira nen pelas boas, 
de que cando falabamos de que 
queriamos governar este país, 
xa estabamos a governar unhas 
institucións que abranguen un 
tércio da povoación galega• 
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. ,., 
que ca~1nar 
xa sen o PSOE' 
-Vostede fala do PSC, pero 
o PSOE está noutra posición, 
incluso na Galiza, onde vos
tedes manteñen acordes de 
governo con eles. 

O PSC é unha cousa eo . , 
· PSOE outra distinta. Ésta di· , 
ferenciación non a ten b 
PSdG. Se o PSdG tivese a 
marxe de autonomia de facto 
e o nivel de aquiescéncia in
terna a respeito dos acordos 
co BNG, por exemplo, que 
ten o PSC, as posibilidades 
de. avanzar en Galiza serian 
·moi distintas. 

O PSC librase moito de apare
cer asumindo ningunha acti· 
tude seguidista a respeito de 
consignas, operacións 
tácticas e mediáticas do PP. 
Algo que o PSdG está a reali- . 
zar sistematicamente nos últi
mos tempos. Ademais, non lle 
vale de nada. O PP só entende 
a interlocución con calquera 
forza política cromo quen utili
za un kleenex. A proba tena o 
PSdG nos próprios governos 
municipais como A Guarda, 

· mália os acordos para . 
consensuar os grandes temas 

1 .entre Touriño e Palmou. 

-O que faga o PSdG aquí vai 
depender moito do que ocu
rra a nivel de Estado no 
PSOE. 

Eso explica moitas causas, en
tre elas o papel dos sindicatos 
estatais. O informe do CES é 
calcaldiño ao do modelo em
presarial francé~, só que agra
vado aquí pola preséncia de 
nacionalidades históricas. Non 
é casual, senón algo perfecta
mente organizado. 

'O PSC pode ter unha atitude máis positiva que CiU' 
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O congreso que se vai 
celebrar este firi de semana 
non vai resolver as cousas no 
PSOE. No mellor dos casos, 
pode abrir unha fase de tran
sición na que, ao cabo de cer
tó tempo, estean encarreira
dos os sérios problemas que 
teñen. Até dentro dun ano, 
máis ou menos, tampouco 
podemos contar que unha po
síbel interlocución co PSOE 
sexa máis fiábel e positiva bi
lateralente do que é hoxe. 

Para min, unha das causas 
máis preocupantes é que unha 
parte do empresariado galego, o 
que ten o seu centro de intere
ses e ámbito de actuación eco
nómica dentro do noso espácio 
e que depende de que se man
teña artellado ese espácio sen 
prexuízo de expansión exterior, 
é máis alienado que moitos sec
tores da cidadania. 

O BNG sempre apostou por 
mudar as estruturas, pero ta
mén a mentalidade dos cida
dáns. Está a povoación gale
ga preparada para un Gover
no do BNG? 

Toda alternativa progresista ten 
esa función didáctica. Na práti
ca, estase a poñer de manifes
to que as únicas organizacións 
progresistas, tanto no plano po
lítico como sindical, son as na
cionalistas. O nacionalismo é o 
único que está adoptando ese 
labor de mudar a mentalidade. 
A traxédia deste país é que ese 
cámbio podese facer moito mw-
11 o r desde o poder. Sen un 
cámbio mínimo de mentalida
des non é factíbel que o poder 
desenvolva un programa políti
co de transformación positivo 
da sociedade. Pero sen un po
der mínimo tampouco estás en 
condicións de provocar ese 
avance cunha intensidade que 
supere, no senso inverso, a di
námica que está operando so
bre a sociedade.• · 

Afirmou ao comezo da entre
vista que estabamos a pade
cer unha nova recoloniza
ción. Que o leva a realizar es
ta afirmación? 

O brutal recrudecemento no 
valeirado de contidos en canto 
a centros de poder autóctonos 
e do tecido empresarial. Casos 
en cadea como Larsa, como 
Leyma etc, non son simples 
cámbios de titularidade de em
presa. Se hoxe relé o meu "ve
llo" o atraso Económico da Ga
liza, poderá ollar que estamos 
nunha reedición do proceso 
que ali describía. Proceso que 
non se daba nos anos oitenta. 

Por outra banda, estase a reali
zar unha furiosa campaña cruza
da de asalto aos valores próprios 
de identidade: idioma história, 
cultura ... Significa unha transgre
sión da Constitución tan brutal 
que resulta espantoso que, a ni
vel de Estado, as forzas de. opo
sición ao PP non o denúncien. 

Non é unha agresión contra os 
nacionalismos, senón contra as 
nacionalidades históricas, para 
utilizar os termos da Constitución. 
Non é un ataque ao PNV ou ao 
BNG, senón a Euskadi, a Galiza. 
Ademáis, dáse cando nós fomos 
unha colónia interior e cando co
mezabamos a desprendernos 
dalguns dos condicionantes. 

Pero os ataques ao BNG se- . 
mellan virlle pola sua rela
_ción co PNV. 

Cando un pensa friamente na 
traxectória democrática do PNV 
(defensa da República, do Go-

verno basco, exílio e loita con
tra a ditadura) e que se poida 
cuestionar a sua índole profun
damente democrática, darase 
canta do arxil. E máis, o PNV 
foi o único partido, en solitário, 
que teritou a pacificación de 
Euskadi, con fogo cruzado de 
todos os demais. Os que repre
sentan a reedición do· fascismo, 
pola contr:a, aparecen como de
mócratas. Cando eso. e vendí
bel, significa a hexemonia ab
soluta da propaganda. 

É absolutamente exemplarizante 
que durante estes meses se ab
solutice a discusión na opinión 
pública sobre o programa do 
Gran Hermano na TV, e non so
bre o Gran lrmán, encarnado 
neste momento no Governo do 
Estado, literalmente nos termos 
de Orwel en 1984. Absolutamen
te significativo e nada inocente. 

Frente a eses ataques do Es
tado ás nacionalidades, que 
virtualidade ten hoxe a Decla
ración de Barcelona, na que 
cada integrante segue un rit· 
mo distinto adaptado á sua 
nación? 

Estes ataques son unha res
posta á Declaración de Barce
lona, ainda que non exclusiva. 
Poñen de manifesto o impacto 
e a preocupación que creara no 
PP tanto a própria Declaración 
de Barcelona como os docu
mentos elaborados. 

A Declaración de Barcelona ti-
. ña unha función primordial a 
médio prazo: unha mutación 
da estructura xurídico-política 
do Estadó para aaecuala ao 

carácter plurinacional. Pode 
avanzar máis ou menos rápido 
segundo as circunstáncias da 

· conxuntura política est.atal, 
quedar parada algun tel)'lpo ... 
Pero non é algo grave. E algo 
que hai que ter previsto. 

Pero lego tiña outra virtualidade 
que era o traballo concreto, dia 
a dia, nas instáncias políticas 
do Estado e na interlocución 
coas forzas políticas estatais 
para ir dando pasos nunha no
va cultura política e lograr 
avances. Aqui é onde padece 
máis a Declaración de Barcelo
na. Pero non só pela maioria 
absoluta do PP, senón pala ga
doupa posta polo PP sobre CiU 
e-o tipo de resposta que ten es
ta forza política catalana. 

O PP semella que foi quen de 
rachar a dinámica unitáriá 
destas tres forzas. 

O poder central quer individuali- · 
zar as tres nacionalidades histó
ricas e separatas entre si apli
cándolles a receita máis favorá
bel para o poder do Estado en 
cada caso. Se o logra, no dia a 
dia, pode ser grave. Penso que 
CiU se equivoca. Pode acorrer 
que moi en breve, o PSC de Ma
ragall teña unha actitude máis vi
sibelmente positiva e disposta a 
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un certo nivel de compromiso a 
prol do que está no deseño da 1 
Declaración de Barcelona. Asi, 
CiU pode atoparse non só con 1 
dificultades entre as suas bases, n 
senón que teña problemas con 1 
que o eleitorado identifique cla- D 
ramente a quen ten máis capaci- ~ 
dade de manobra para avanzar 
nesa dirección.. . ·1 

-O BNG mudou de política a 
respeito do PSOE? 

Despois das eleicións de Mar
zo, o BNG realizou un debate 
interno de diagnose e de toma 
de decisións, no que·asumiu 
que o esquema que até hai 
pouco tempo podia resultar ye
rosímil para a cidadania, agora 
non resulta críbel nen para un
ha parte improtante do eleitora
do do PSOE. xa non "podemos 
camiñar con duas pernas" cara 
ao derrocamento do PP. Refíro
me a que, $en excluir do · 
esquema do BNG ou do tabo
leiro do xadrez político ao 
PSOE nen a ninguén que oon 
estea na órbita do PP, recae no 
BNG, en exclusiva, olabor de 
ser o motor do proceso. Por 
eso tivemos que readaptar as
pectos de metodoloxia de tra
ballo para facer posíbel que 
ese traballo que ten que asumir 
o BNG en solitário poida dar os 
resultados necesários. 

' 
O manifesto é consecuéncia 
ou traduce as conclusións ás 
que me estou a referir. A nece
sidade de que o BNG acceda a 
sectores sociais até de agora 
non abranguidos cobra unha 
importáncia cualitativa maís 
grande que haí uns·meses. • 
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Coñecer uri país 

MANUELCAO 

Probablemente, as diferencias principais entre unhas socie, 
dades e outras radique no grao de coñecemento de sí mes, 
mas e na reformulación e reelaboración continua das políti, 
cas a aplicar concordantes cunha tQma de conciencia in, 
mediata da natureza dos problemas e das solucións que se 
queren adoptar. A intercomunicación da sociedade civil 
cos seus gobernantes e a cualificación e capacidades dos di, 
rixentes sociais para promover e activar modelos de actua, 
ción creadores de riqueza e progreso social é, en última ins, 
tanda, unha das claves das que deriva o feito de que estra, 
texias de desenvolvemento sernellantes•triunfen mins paí, 
ses e fracasen neutros. Esta interrelación entre grupos diri, 
xentes e sociedade civil produce nuns casos sociedades re, 
gresivas e con tendencia autodestructiva e noutros socieda, 

- des innovadoras e xeradoras de proxectos políticos, econó, 
micos e sociais que ata se converten en modelos para outras 
pola súa capacidade, probada nun tempo histórico concre, 
to, para desencadear e manter dinámicas progresivas. 

Excluída a existencia de paraísos e matizada a pretendida 
superioridade duns modelos políticos e sociais sobre outros 
entramos no terreo do concreto e dos tons grises nos que se 
materializa, en última instancia, toda medida ou política 
deseñaga e aplicada nun espacio histórico e social determi, 
nado. E neste sentido que convén facer unha breve re, 
ferencia ao grao de coñecemento que os galegos ternos de 
nós mesmos corno individuos e como pobo. Un dos sínto, 
mas para determinar a saúde social e política dun país é o 
grao de coñecemento que ten de sí mesmo, sendo funda, 
mental que ese coñecemento sexa en ·tempo real e incor, 
pore análises de previsión e opcións cara ao futuro. 

No caso de Galiza, é moi habitual empezar. a estudiar os temas 
con moito retraso mentres que noutros países a historia recen, 
te é analizada e reinterpretada continuamente e dende diver, 
sidade de posicións nun proceso de reelaboración continua e 
recollida de fontes e datos que serven tanto para explicar o 
pasado como para tentar mellorar o futuro. Naturalmente, o 
recoñecemento e anáLse da realidade require a liberdade de 
elixir teorías, modelos e interpretacións sendo inconsistente 
cunha sociedade democrática a existencia dun único modelo, 
unha única teoría ou unha única interpretación. 

Faculdade de Humanidades no Campus de Vigo. 

Un vistazo aos estudios sociais, económicos ou políticos en 
Galiza indica un retraso acumulado importante tanto nos 
temas estudiados, na concreción dos mesmos, na distancia 
temporal sobre os problemas abordados e na escasez de vi, 

. sións e matizacións diferentes nos estudios publicados. Ta, 
mén é inhabitual unha consonancia ou correlación entre 
os desemolos teóricos e as prácticas sociais ou políticas lo, 
·go realizadas de xeito que os esforzos teóricos son case es, 
tructuralmente alleos á aplicación práctica sendo, neste 
sentido, esforzos socialmente pouco productivos. Cómpre 
dicir que a traslación a Galiza do modelo autoritario espa, 
ñol é o principal responsable <leste estado de cousas. 

Nos últimos anos, estase producindo un modesto pero cer, 
to rexurdirnento dos estudios sobre Galiza que ten que 
completarse avanzando no nivel de autocrítica, na análise 
sen complexos de asuntos contemporáneos e no exercicio 
efectivo da liberdade de elección e na responsabilidade po, 
los traballos realizados nos nosos centros de educación e 
investigación. No coñecemento da nosa realidade política, 
económica e social, os centros universitarios están a reali, 
zar contribucións importantes para o pensamento galego 
contemporáneo. As novas titulacións e planos de estudios 
están a dar cada vez mellores froitos permitindo a consoli, 
dación de novos investigadores e a producción de estudios 
fundamentais para coñecer o país dos que o amplo e docu, 
mentado libro sobre a Estructura Económica de Galiza que 
ven de pÚblicar Laiovento é un bon exemplo. • 
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.Comerciantes e traballadores do sector manifestáron.se 
o Luns 17 de Xullo polas ruas de Vigo para protestar contra a ampliación de horários estabelecida 
polo governo central. Foron máis de sete mil as persoas que secundaron a mobilización do co
mércio da província para a cal as centrais sindicais solicitaran aos próprietários dos estabelece
mentos que pecharan unha hora antes. Houbo excepcións, Zara, Stradivarius e Juan Blanco non 
só non pecharon á sete da tarde, senón que continuaban coas suas portas abertas ao paso da 
manifestación, tendo que baixar as reixas ante os berros dos participantes. Representantes das 
centrais sindicais xunto ao presiden~e dos comerciantes da província, Antonio Reguera Repiso, 
encabezaron a protesta. Un ha representación de Portugal tomou parte tamén nesta mobilización. • 

Mariano Abalo Costa Concelleiro/FPG 
Emilio Abalo Costa Metalúrxico/ FPG 
Gladis Afonso Lobato Banqueira/ FPG 
Marichi Alvano Barreiro FPG 
Silveira Álvarez Barreiro Parada/FPG 
Xosé Álvarez Barreiro S.F. administrativo /FPG 
Anxo Anf. Amado Rieo Sindicalista/ FPG 
Xan Carlos Ansia Xomalista 
ASK-Asociación de Solidaridade con Kurdistán 
Íago Bañote Couce Estudante 
Xosé Boubeda Camaño Albanel 
Dina Brenlla Outeiro Sindicalista/ FPG 
Manolo Caarnaño Añon Alfareiro 
Guillermo Cabarcos Lomba Chófer 
Mónica Camaño FandÍño ActrizJ FPG 
Comba Campoy García Estudante 
Telmo Conde Rañó Autónomo/ FPG 
Francisco Cao Pita Maquinista 
Xan Carballo Rodriguez Sindicalista/ FPG 
Manuel Cazás Melía Mecánico/ FPG 
Lorenzo Cazón Boado Físico 
Mario Díaz Bustamante Sindicalista/ FPG 
Álvaro Díaz Silva Maquinista/ FPG 
Ramón Díaz Silva Autónomo 
Alfonso Díaz Silva Maquinista/FPG 
Edelnñro Dominguez Bustamante Sindicalis1a/FPG 
Lourdes Doce García Adrninistrativa/FPG 
Luis Fandiño Rodríguez Xubilado/FPG 
Xulio Femandez Afonso Obreiro/FPG 
Antonio Femandez Femandez Músico/FPG 
X~ús Femandez Iglesias Mariñeiro/FPG 
Elisa Femandez Reí Ensinante/FPG 
Ramón Femandez Martinez Administativo JFPG 
Manuel Femandez Malvido Traballador/FPG 

Eleuterio Fonnoso Camela 
Arturo Pomos 
Mancha Fuentes Arias 
Anxeles Galocha Seivane 
Severino Gómez Neira 
Alberte Gan~alves Herrero 
Xurxo X. González Conde 
Lino González Lemos 
Carmen Graña Penedo 
Xoxé Guerreiro Pena 
Paz Herías Mon 
Andtés Hennelo Dacosta 
Manolo Iglesias Rodriguez 
Cesar Lago B_ouza 
Manuel Lopez Besteiro 
Rosa López Femández 
Serafín Lorenzo Nogueira 
Miguel Lueiro Gato 

Traballador/FPG 
Camareiro 

Ensinante/FPG 
Ensinante/FPG 

Autónomo/FPG 
Sindicalista/FPG 
Autónomo/FPG 

Traballador/FPG 
Autónoma/FPG 

FPG 
Profesora 

Delegado Sindical 
Ensinante/FPG 

Autónomo 
Ensinante/FPG 
Ensinante/FPG 
Mariñeiro/FPG 

Traballador 

Xosé Malvido Abal MariiÍeiro/FPG 
Encarna Martinez Collazo Traballadora/FPG 
Xesús Martinez Vivero Maquinista 
W Isabel Martinez Vivero Ensinanta 
X.L. Mendez Ferrín Escritor/FPG 
Feo. Oviedo Ebeigún Traballador/FPG 
Chus Pato Poeta-Historiadora 
Anxel Pereira Orosa Maquinista/FPG 
Andrés Piñeiro Lamela Mariñeiro/FPG 
Xosé Andrés Pita Canteiro 
Xosechu Placer García Traballador/FPG 
Andrés Prieto V ázquez Chófer 
Xoan M. Ramos Mariño Funcionario/FPG 
Javier Regueiro Mome MCté.Ernp2ara-loxístic<VFro 
Gonzalo H. Rodríguez Amorín Estudante 
Manuel Rodriguez Castro Traballador do metal 
Manuel Rodríguez Soliño Adrninistrativo/FPG 
Beatriz Roldam Theodosio Funcionária 
X.M. Romero Davila Sindicalista/F:PG 
Benjamin Santaclara Martinez Sindicalista/FPG . 
Teodoro Santamaria Antón Müé.Fmp. Isidro 

Delacal/FPG 
Xosé Luís Santos Cabanas Funcionario 
Mercedes Santiago Soutullo Ensinante/FPG 
Francisco Sebio Peña Ensinante/FPG 
Anxo Sendon Formoso Mecánico Naval/FPG 
Anxo Sendón Lago Técnico eléctrico/FPG 
Luis Silva Lago Xubilado/FPG 
Encarna Suárez González Ensinante 
Ana Tembra Piñeiro Estudante 
Rosa Tobio Piñeiro Adrninistrativa/FPG 
Ja;e R Varela Gxnc2 Mü.lliip Z'.ara-loxísticalFPG 
Manuel Vidal Villaverde Escritor/FPG 
Ester Vilela Romero Cociñeira 
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Os sindicatos exixen agora a consolidación dun grande estaleiro na Ria 

Ferrolterra recebe con satisfacción a fusión entre Astano e· Bazán 
-O- CÉSAR LORENZO GIL 

A confirmación por parte da 
Sociedad Española de Partici
paciones Industriales (Sepi) da 
fusión de Aesa, Astano e fla
zán tivo unha boa acollida por 
parte dos sindicatos, partidos 
e institucións de Ferrolterra. 
Á espera de que se desenvol
va esta decisión governamen
tal, o sector naval galega es
pera que se solucionen os 
moitos problemas de viabilida
de que ainda soporta Astano. 

Tivo que ser a urxéncia financei
ra por evitar o feche de Astano 
a que conseguise que se acep
tase unha das demandas histó
ricas dos sindicatos e máis do 
nacionalismo galega. O remate 
do prazo que a UE lle dera ao 
Estado español para que acaba
se qoas débedas das empresas 
públicas provocou que o minis
tério de Fomento argallase unha 
manobra de enxeñeria industrial 
que, finalmente, lle permitiu fu
sio.nar todo o sector naval que 
tiña nas mans. A unión entre 
Bazán e Astano provocou reac
ció ns positivas por parte das 
institucións máis implicadas na 
economía da-comarca ferrolá, 
ainda que continua a haber gra-= 
ves eivas que se deberían corri
xir nos próximos meses. 

•, ' .¡ 

O BNG viña reclamando a cria-

A factoria de AsTANO perde a sua identidade e pasa a se denominar Centro naval de Fene. 

de Ferrol desde hai vários anos. 
Tan só no que levamos de 
2000, tanto Xosé Diaz no Parla
mento autonómico como Fran
cisco Rodríguez, no Congreso, 
exixiron que se dotase a Ferrol 
dun sistema de construción na
val totaJ, que superaria a históri
ca sepáración entre . a adicación 
civil e militar. 

empresarial, senón dun apuro 
administrativo, parécenos moi 
positiva porque senta as bases 
para conseguJr un modelo in
dustrial viábel para Ferrol, tal e 
como o BNG solicitou desde 
sempre". O parlamentário pede 
que se continue na liña de refor
zamento das plantas p(!blicas 
galegas. "A nosa idea é conse
guir un complexo naval que dote 
a Galiza dun sistema de primei
ro nivel. Por iso se ten que defi
nir máis polo miúdo como se vai 
armar este esqueleto." 

mellorar para alcanzar un siste
ma de construción naval axeita
do para Galiza. "Preocúpanos 
que Astano perda o seu ·nome e 
se convirta en centro do novo 
grupo Bazán de Construcións 
Navais. Cómpre dotar a planta 
ferrolá de carga de trabqllo pró
pria, algo que non recolle o do
cumento emitido pola Sepi". 

Esta opinión compártea tamén o 
secretário xeral de Política In
dustrial da CIG, Xurxo Cordero, 
quen considera que a factoria 
denominada ata agora Astano 
pode verse prexudicada en rela
ción aos outros centros fusiona
dos con Bazán. "Estamos algo 

~ inquedos porque nos programas 
...: de futuro non se incluíron traba

llos de off-shore, unha área que 
ten un gran rendibilidade e apa
rece como a máis importante de 
cara aos próximos anos". 

Cordero, quen recoñeceu que o 
seu sindicato ainda non estudou 
en profundidade a fusión, é opti
mista en canto á negociación 
que se estabelecerá coa Sepi a 
partir de Setembro. "¡... CIG vai 
colaborar sempre por mellorar 
as causas no sector naval ferro
lán. A nosa participación no de
seño final do novo complexo 
procura unha maior aufonomia 
para Galiza". 

cidade; Xaime Bello. Para o re
xedor municipal, a fusión signifi
ca unha moi boa notícia para 
Ferrol e destacou a importáncia · 
estratéxica ·para os próximos 
anos. "Vai traer moitas conse
cuéncias interesantes. A cues
tión que se formula a partir des
ta fusión é como se vai xestio
nar algo tan beneficioso para a 
economia ferrolá". 

O secretário xeral da Federa
ción do Metal de Comisións 
Obreiras, Esteva Vázquez, ta
mén se mostrou satisfeito polo 
proceso en marcha. "Sempre 
consideramos que a construción 
civil e a militar debian ir pala 
man. Bazán e Astano, a partir 
de agora, poderán utilizar mu
tuamente as suas sinérxias para 
conseguir unha mellara subs
tancial na sua rendibilidade". 

. ción dun complexo naval r:ia ria 1 

Agora, o deputado Xosé Diaz, 
logo da decisión do governo de 
Madrid, resgata as iniciativas 
nacionalistas para revitalizar un 
sector básico na indústria gale
ga. "Esta fusión, ainda que non 
xorde dunha vontade política e 

Mais Diaz quixo ser cauto e 
adiantou que queda moito por 

Na mesma liña de Cordero e de 
Diaz se manifestou o alcalde da 

Vázquez tamén reflexionou so
bre o papel fiscalizador que xo
gará a UE nas próximas datas. 
"Está claro que a decisión de fu
sionar todo o sector público de 
estaleiros responde a unha von
tade de beneficiar con diñeiro 
público un sector no que Bruxe
las impede o investimento. Pero 
tamén supoño que o Estado es
pañol saberá cubrirse as costas 
e evitar que calquera reclama
ción sexa aceptada. Velai os 
exemplos de ltália ou Gran Bre
taña, onde se aplicou un modelo 
semellante". • 

-. 
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Asesorar 
, 
e a nosa 

·coNSUtTORES DE EMPRESAS Empresa 

Os Artistas percuran a .calidade da sua obra. 
Nós . coidamo-la calidade dos ·nasos Servizos. 

Principais servizos prestados: 
Asesoría Fiscal 
Asesoría Laboral 

Seguros Xerais \ 

Orgar:iización e Desenvolvemento contable 
Axentes Bankinter 
Externalización de Servizos. 

un1provigo 
CONSULTORES DE EMPRESAS 

Pi 1 Margall 72, balxo 
Apdo. 887. 36202 Vigo 
Telf. 986 238 604 
Fax 986 205 604 
Correo electrónico unipro@nexo.es 

Asesorámolo con todas as da Lei. 
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O presidente de Cuba deu unha conferéncia n0 cúmia do G. 77, que agrupa aos paises do Terceiro Mundo. UBORJO NOVAL 

Fidel Castro xulga o neoliberalismo 
-0- RAMÓN MACEIRAS 

O discurso do presidente de 
Cuba, Fidel Castro, pronun
ciado na sesión de apertura 
do pasado Cume do G-n, ex
presou diafanamente as críti
cas e preocupacións dos paí
ses subdesenvolvidos, diri
xindo constantemente a aten
ción cara ás numerosas in
xustizas e desigualdades dun
ha arde económica neoliberal 
que globaliza non o desen
volvimento senón a pobreza. 

Castro atacou as políticas neoli
berais promovidas pola globali:
zación, reclamou a clausura do 
Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e promoveu a instalación 
dun tribunal, de tipo Nuremberg, 
que xulgue a orde económica 
que matou a millóns de persoas. 

"A globalización é unha realidade 
obxectiva, que pon de manifesto 
a nosa condición de pasaxeiros 
nun mesmo barco, este planeta 
habitado por todos. Pero nese 
barco os pasaxeiros viaxan en 
condicións moi desiguais. Unha 
exígua minoría viaxa en .camaro
tes de luxo dotados de internet, 
dispoñen de dieta alimentícia 
abundante, teñen atención médi
ca. A maioria viaxa en condicións 
que semellan as travesías, do co
mércio de escravos entre Africa e 
América no pasado colonial. 
Amoreados en adegas insalu-

. bres, con fame, enfermidade e 
desesperanza; viaxan nese bqrco 
o 85 por cento dos seus pasaxei
ros. Este barco carrega dema
siada inxustiza para manter-se a 
fote, e segue un curso tan irracio
nal e absurdo· que non pode ser 
capaz de arribar a porto seguro. 
Este barco semella destinado a 
chocar cun iceberg. Se así aco
rre, afundimos todos. Os xefes de 
Estado e de governo que aqui 
nos reunimos, representantes da 
abrumadora e doente maioria, te
mo s o direito e ainda mais, a 
abriga, de dar un golpe de temón · 
e corrixir ese rumo catastrófico". 

Castro dixo que durante duas dé
cadas o Terceiro Mundo empres
tou atención a un único discurso 
simplista, e impuxo-se-11~ unha 
única política. Dixo-se-lle que o 
mercado sen regulación, a privati-

zación máxima e a retirada do Es
tado da actividade económica, 
eran princípios infalíbeis. "Os paí
ses desenvolvidos, e en especial 
Estados Unidos, as grandes 
transnacionais beneficiárias desa 
política e o Fundo Monetário In
ternacional, deseñaron nas duas 
últimas décadas a arde económi
ca mundial máis hostil para o pro
greso dos nasos países, e tamén 
a máis insostíbel en termos am
bientais. A globalización foi pe
chada na camisa de forza do neo
liberalismo· e, como tal, tende a 
globalizar, non o desenvolvimento 
senon a pobreza; non o respeito á 
soberania nacional dos nasos Es
tados senon a sua violación; non 
a solidariedade senon o salve-se 
quen poid~ en médio da desiguaJ 
oompeténcia no mercado". 

Castro engadiu que duas déca
das de axuste estrutural neoli
beral provocaron fracasos eco
nómicos e desastres sociais. Si
nalou que é deber dos políticos 
responsábeis quitar ao Tercer 
Mundo deste camiño sen saída. 
Sinalou que baixo o neoliberalis
mo, o crecimento mundial se re
duciu e aumentou a inestabilida
de, a especulación, a débeda 
externa e o troco desigual. Obri
ga-se ao Terceiro Mundo a imo
bilizar recursos financeiros e en
debedarse para manter reser
vas en divisas para resistir ata
ques especulativos, pero nen 
sequer atinxiu con isto, como o · 
demostraron as crises financie
ras asiáticas. Castro díxo que os 
727.000 millóns de dólares de 
reservas dos bancos centrais do 
mundo están en Estados Uni
dos, o que orixina a paradoxo 
de que os países pobres atere
cen financiamento barato e a 
longo prazo ao país mais rico e 
poderoso do mundo. O FMI é a 
organización emblemática do 
actual sistema monetário, sobre 
cuxas decisións Estados Unidos 
detenta poder de veto. Na re
cente crise financera demostrou 
imprevisión e un manexo torpe, 
impoñendo condicións que pa
ralizaron os governos. 

O comércio: 
in$trumento de dominio 

En canto ao comércio, Castro 
dixo que, en maos dos países ri-

ces, converteu -se nun instru
mento de domínio. Baixo a glo
balización, o comércio acentua
rá as desigualdades e será o 
cenário da pugna entre os paí
ses desenvolvidos polo control 
dos mercados futuros. Mentres 
o neoliberalismo repite o discur
so sobre a eficiéncia da liberaJi
zación comerciaJ, en realidad e a 
participación dos países subde
senvolvidos no comércio mun
dial minguou. "A liberalización 
do comércio consistiu, no esen
cial, nunha eliminación unilateral 
de instrumentos de protección 
por parte do Sul sen que os paí
ses desenvolvidos fixeran o 
mesmo .para permitir a entrada 
aos seus mercados das expor
tacións do Terceiro Mundo". 

Castro dixo que os países ricos 
alentaron a liberalización de 
sectores da alta tecnoloxia, nos 
cales gozan de vantaxes (servi
zos, a tecnoloxia da informa
ción , a biotecnoloxía e as tele
comunicacións) pero negaron
se a suprimir as suas restricións 
en agricultura e téxtiles. Nos pa
íses da Organización para a Co
operación e o Desenvolvimento 
Económico (OCDE), o arancel 
promédio aplicado ás exporta
cións de manufat1Jras dos paí
ses en desenvolvimento é catro 
veces maior que o que se aplica 
aos próprios países desa orga
nización. Ergue-se unha grande 
muralla de barreiras non aran
celárias que marxina os países 
do Sul. O trato especial e dife
renciado cara aos países po
bres é considerado non un acto 
de elemental xustiza e necesi
dade, se non como un exercício 
temporal de caridade~ A fraca
sada xu ntanza de Seattle expre
so u o cansazo e a oposición 
que a política neoliberal provoca 
en crecentes sectores de opi
nión en países do Sul e do pró- . 
prio Norte. "En Seattle houbo 
unha sublevación contra o neoli
beralismo, que tivo un antece
dente no rexeitamento dos in
tentos para impar un Acordo 
Multilateral de lnvestimentos . 
Son expresions de que o agresi
vo fundamentalismo de merca
do, que -ocasionou cuantiosas 
perdas aos nosos países, está a· 
erguer unha forte e merecida re
pulsa mundial".• 
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Horas extras e 
rexistros . 
de taquillas 
na área de 
servizo de Lira 

O Martes 19 de Xullo un 
grupo de mulleres da CIG 
concentrábanse na área de 
servizo "A Queimadiña", 
en Lira; do concello de 
Salvaterra, para protestar 
contra "a política pre, 
potente e caciquil co per, 
soal, que rematou co des, 
pido de catre traballadoras 
por reclamar os seus direi, 
tos". Maria Reza, da secre, 
taria da Muller da CIG, 
estivo presente na concen, 
tración na que se explica, 
ron aos méios de coinuni, 
cación as razóns da mes, 

. ma. 

O despedimento destas ca, 
tro traballadoras foi á últi, 
ma das actuacións conside, 
radas irregulares. O empre, 
sário alegou facelo dentro 
do periodo de proba men, 
tres que a CIG considera 
que o despido non se axus, 
ta á lexislación. A empresa 
Gedas é a que xestiona esta 
área de servizo, que se adi, 
ca non só a suministrar 
combustfbel, senón que 
c nta cos servizos de lava, 
do, reparación e bar,res, 
taurante. Segundo a cen, 
tral nacionalista, as traba, 
lladoras despedidas reda, 
maron ~nha série de me, 
lloras nas relacións labo, 
rais. 

As horas extras constituen 
unha élas principais de, 
núncias, así como o non 
disfrute dos dias libres que 
lle corresponden e o exer, 
cfcio de funcións para as 
que o persoal non está 
prep.arado. En canto a 
irregularidades especifica, 
mente denúnciadas palas 
mulleres, elas contan que 
o encarregado entra nos · 
vestiários cando están mu, 
dando de roupa. Sinalan 
que, en xeral, se rexistran 
as taquillas sen que estexa 
ninguén presente. A cues, 
tión idiomática tamén se 
converte en conflito xa 
que o encarregado proibe 
aos empregados 'dirixirxe 
aos clientes en galego. O 
Mércores 19 as concentra, 
das súbliñaron que Gedas 
incumpre toda a lexisla,. 
ción laboral. + 

SOCl.EDADE 

O programa incluiu unha concentración diante da busto de Castelao diante do peii:ao rianxeira. 

Celebráronse en Rianxo do 14 ao 16 de· Xullo 
• r.1. 

Festa por Castelao e Manoel António 
nas XII Xornadas de Galiza Nova 
Castelao e Manoel António fo
ron os protagonistas dos en
contros de verán que cada ano 
organizan as mocidades do 
BNG e que se celebraron, desta 
volta, na vila de· Rianxo do 14 
ao 16 de Xullo. As homenaxes 
xunguíronse con roteiros para 
coñecer a comarca do Bar
banza, o campismo, a prática 
de deportes e xogos· popula
res na praia e dous concertos. 

Galiza Nova escolleu o concello 
de Rianxo para celebrar estas 
Xornadas coa intención de su- -
marse aos actos de celebración 
do 50 aniversário da morte de 
Afonso Daniel Castelao. De fejto 
o programa comezou na mañá 
do Xoves 15 coa charla "50 
anos de manipulación de Gaste-

lao" a cargo do investigador Ma
nuel Rei Romeu. 

Despois de participar na concen
tración que se celebrou pola tar
de diante do busto do naciona
lista no peirao rianxeiro, a xorna
lista Tareixa Navaza e o deputa- . 
do do BNG no Congreso Fran
ci~co ~odríguez deron canta do 
acontecido durante a traida dos 
restos de Castelao, acto contes
tado polo nacionalismo sobre o 
que se proxectou un vídeo. · 

Á denúncia da manipulación da . 
figura, obra e pensamento de 
Castelao por parte da Xunta de 
Galiza seguiulle un concerto 
cos grupos de Ourense Xelda e 
Batecerto, ao tempo que se ce-
1 e b raba unha feira de aso-

ax.: l ... · al<··· ¡.;. ·¡:·• ;I'·. 
' . : , .· .. ·.. ~ . ~ ' .· . .... -.· .. ; . .. . . . - ... ' . . . ' ~:. . . . . 

EQUIPAMENTOS E SERVICIOS 
A OFICINA 

rúa manuel rndríguez 32, baixo 
36400 - o porriño 
telf. ·986 33 77 79 
fax 986 34 41 68 

ciacións con exposición e ven
da. de material. 

O Sábado 15 o folk e a música 
tradicional deron paso ao rock 
que chegou da man de Sensa
cha, de Cercada, Mecánica, de 
Rianxo e Drinkin 'tinto de Teo. 
Precedíalles unha mesa · redon
da sobre Manoel António e un 
recital poético no que participa
ron Rafa Vil.lar e Lois Axeitos. 

Os roteiros histórico xeolóxicos e 
o espareximento na praia com
pletaron o apretado programa 
destas Xornadas nas que particj.:. 
paran máis de cen mozos e mo
zas. O castro de Baroña, o dol
men de Axeitos, as dunas de Co
rrubedo e o alto da Curota foron 
alguns dos espazos visitados.• 

CANTINA 
MEXICANA 

RUA MARTIN CÓDAX 
VIGO 

Reunida a Xunta Xeral de Ac
cionistas da entidade ENIS 
TEXTIL Sociédade Limitada o 
día 7-7-00, acorda por unami
midade ampliar o obxecto so
cial nos seguintes apartados• 
1.- Promoción inmobiliaria de 
todo tipo de edificacións 
2.- Aluguer de embarcacións. 

Enlx Textil S.L. Mos (Pontevedra) 
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O remo galego 
estará en Sydney 

A parella de dobre remo ga
lega composta por Xoán -
Zunzunegui e Maurício Mon
serin representará o noso. 
país nos próximos Xogos 
Olímpicos de Sydney, en 
Austrália, que se celebrarán 
no próximo mes de · 
Setembro. Esta equipa foi a 
mellor clasificada nesta cate
goria nas probas clasificató
rias que se desputaron na ci
dade suíza de Lucerna opa
sado 12 de Xullo. Xoán Zun
zunegui é Vigués e 
actualmente compite en An
dalucia grácias a unha bolsa . 
desa comunidade. En 1996, 
xa represenJou a Galiza n~s 
Xogos de Atlanta. Monserm 
naceu en Ribadeo e forma 
parte da equipa do Castropol 
desde 1994. O bon papel 
destes dous atletas dá pé á 
esperanza de que Galiza ob
teña algu_nha medalla olímpi
ca na especialidade de 
remo.+ 

A Mesa inicia unha 
campaña para galeguizar 
o PSOE de Vigo 

Sinalan na Mesa pola 
Normalización Lingüística 
que nas áreas que, no con
cello de Vigo, dependen do 
grupo socialista o galego 
brila pola sua auséncia. Hai 
xa un mes que enviaron 
sendas cartas a Carlos Prín
cipe e Dolores Villarino de
nunciando a situación, ainda 
que.non obtiveron resposta. 
Retírense na Mesa especial- · 
mente aos departamento de 
Cultura e Turismo, nos que 

. se editan os rnateriais en 
castelán ou son sinaladas . 
as parróquias no bus turísti
co con topónimos incorrec
tos. O organismo que presi
de Concha Costas anúncia 
unha campaña de presión 
cidadá para demandar o 
cumprimento da normativa 
lingüística. Na maioria das 
suas comparecéncias, tanto 
carios Príncipe como Dolo
res Villarino utilizan o caste
lán de xeito diferenciador, 

· · . frente aos seus sócios no 
-govemo-municipal,do - - --

BNG.t . 

Mulleres galegas en 
Madrid organizan unha 
mostra sobre emigración . 

"Rosalia de Castro" é o nome 
escollido para a asociación 
que veñen de -constituir un 
grupo de galegas en Madrid. 
Queren montar unha exposi
ción-homenaxe ás emigrantes 
con fotografias que revelen os 
anos na Galiza, a partida, a te- . 
rra de acollida, o traballo e, se 
se dá, o retomo. A documen
tación será compil'ada entre a 
comunidade de Madrid pero 
está aberta a todos os que 
queran aportar algun material. 
O apartado da Asociación de 
Mulleres Galegas no Exterior 

· "Rosalia de Castro" é o nº 
264, 28080 de Madrid.• 
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AS VIAXES LITERÁRIAS 

Á PROCURA DO SOLPOR 
O territorio comprendido entre o 
Tambre e Fistera, entre Noia e o 
cabo do fin da terra, semella ser 
un espacio lonxano, acaso extra- · 
mo ou periférico, e quizais sexa 
isto certo, se buscamos como 
única reférencia o mapa, sen·em
bargo este territorio tivo sempre a 
capacidade de se constituir en 
centro, en motivación, en referen
cia dos soño~. velaí senón o ex-. 
presado por Borrow no libro que 
relata a súa peripecia como ven
deror de biblias en Galicia: "foi 
non sen razón que os latinos lle 
deran o nome de Finisterre a esta 
comarca. Chegamos a un lugar 
exactamente igual a como na mi
ña mocidade tiña imaxinado a 
terminación do mundd', ou o dito 
por Seamur Heany no dircurso 
de aceptación do doutorado ho
noris causa pota universidade de 
A Coruña: "Dende nena, dúas 
das miñas verbas preferidas fo
ron Fisterra e Bizcaiéi', recoñe
céndo$e na última frase do mes
mo coma "un nativo de Fisterra". 

Esta é unha viaxe á procura do 
solpor, dese solpor que dende a 
orixe da historia tenpara os ho
mes un significado transcenden
te, o tránsito entre os mundos, o 
lugar onde· se atopa a illa da feli
cidade, o paraíso onde nos ato
paremos con aqueles que ama
mos, unha esperanza. Dende o 
fonda! da ría de Muros-Noia, sen
timos a atracións dese misterios 
e car ael irnos, emocionados, 
sospeitando que logo no regreso, 
xa non seremos os mesmos. 

Aquí a terra latexa e o mar en
gaiola. estea calma ou brava, a 
mar é sempre aquí unha atra
ción, un lugar cara o que volver 
os olios e abrir o corazón. sexa 
no esteiro do engano, tan termo
so ·que semella un encantamen
to, ou na bravura do cabo da Na
ve, sexa nos areais de Muros e 
Camota ou nas nostalxias que 
producen en nós os Carrumeiros 
ou aas Loberias, o mar traduce 
en imaxes unha parte dos nosos 
soños. Mentres a terra, lentura 
dun pasado rico, vital, conserva
do no misterio das mámoas, no 
enigma dos petroglifos, no silen
cio dos castros, semella proxec
tar en nós unha enerxia primixe
nia, unha forza telúrica que se
mella emanar do Pedregal, un 

numen especial que ascende, 
coma unha brétema, dende a es
cura firmeza do bosque, que nas 
valgadas sobrevive ás queimas 
que coa constancia dun mal in
curable se repiten cada verán. 

Valéndome da sensibilidade dun
ha muller que viaxou a estas te
rras, eu designei a Noia como 
Fermosisima, por ter esa condi
ción o se espacio urbán, preñado 
de ecos medievais, por ser vila 
que soña co mar hoxe roubado e 
que intúe máis alá dos areais do 
Testal. A Outes denomineino Ac
cidentado e Fronteirizo, por ter a 
propiedade deses territorios que 
conxugan as características dos 
espacios que pretenden separar. 
Bebendo na historia, proclamei a 
vocación mariñeira de Muros, va-

Claustro ele San Francisco. 

f)tANCISCO X. FERNÁNDEZ NA V AL 

cación nos dias da guerra e nos 
tempos da paz, na acollida e na 
espera. Nada inventei recoñecen
do a condición antiga de Carnota, 
lugar de lendar e de pedra, onde 
o granito é tan esencial que ata o· 
neme o proclama. Mazaricos e 
Dumbría comaprten o río Xallas, 
aquel que· se ofrece ó mar, que 
se inmola diante de tanto hori
zonte e tanta grandeza, pero 
Dumbría e Mazaricos comparten 
tamén versos de Pondal, paisa
xes montesias, ermidas de primi
tiva devoción, camiños que bus
can a consumación dun soño. 
Cee é vila industrial, concello que 
necesita o mar e que nel se baña 
en lugares tan distantes coma 
Gures, Estorde ou Lires, e sen 
emabrgo. eu quixen imaxinar un
ha aventura, Cee dos baleeiros, 
que en Caneliñas tiveron o derra
deiro refuxio. que ninguén dubide 
da nobreza de Corcubión, aínda 
hoxe empedrada nas casas con 
patín, na limpeza das rúas, nas 
hortensias que engalanan o con
cello. A consumación de tanto co
mo vimor de ver, de tanto que se 
nos ofrece, é Fisterra, o mito con 
Compostela, o referente dun país 

_ que quere buscar o seu lugar no 
mundo e no futuro. 

A proposta da viaxe segue a es
trada que pota costa conduce de 
Noia ata Fisterra Debe saber sen 
embargo quen se ·anime, que son 
abrigadas as demoras, o tempo 
.sen reloxo, a sensación intensa do 
camiño. ¿Como non achegármo- · 
nos á parroquia de Boa? ou á ve
na Ponte Nafonso, unha das máis 

fermosas de cantas peitean as au
gas dun río. En San Ourente ou 
na Virxe do Rial comprenderemos 
que houbo un tempo anterior á 
propia historia, na que fontes e ou
teiros tiñan unha importancia pri
mordial par aos devanceiros, sen
sación que acadará a máxima ex
presión en Santa Leocadia, obser
vados polo galo de ferro que pre
side a espadaina da igreva, men
tres buscamos a fervenza no co
razón do bosque. ¿Qué nos dirá o 
vello peirao de Cabanas, oa as 
Brañas e o Pedregal que e ~ten
den por riba da Abelleira? Os pe
troglifos non se chega en coche, 
pero si son doados de atapar a 
Laxe das Rodas ou a Laxe da Es
crita, o primeiro en Louro, o se
gundo por riba do edificio do con
cello de Camota. ¿Que silencio 
non merece o claustro de San 
Francisco?, acaso o máis peque
no de todos os que existen. Se 
descendemos 6 Porto de Quilmas 
estaremos aprendendo unha lec
ción, así eran os ancoradoiros ga
legas antes das grandes obras 
dos malecóns; aquí aínda cheira a 
brea e as lanchas falan da sabidu
ría dos carpinteiros de ribeira. Ar
cos, Hospital, Fieiro, Reboredo, 
Beba, son lugares nos que o tem
po detén o seu tránsito e toma 
alento antes de afundirse no mar a 
cad asolpor. Pereiriña de San Xu
lián, protector dos camiñantes, 
San Pedro da Redonda ou a hu
mildade do románico, Lires e o seu 
paseo á beira do rio, Mar de Fóra, 
Duio, o Rostro, recunchos que pro
xectan e dan vida ós soños. 

Pero se hai tempo e saúde, o 
mais recomendable é entrar no 
labirinto do Pedregal, ascend~r á 
Moa e lembrar a Cunqueiro: "E un 
monte para chegar de vagar o 
seu cume unha mañá clara, qui
zais polo sereo estío, e dende el 
cumpri, con atentos e amorosos 
ollos, a visita pastoral da beleza 
sobre tanta e tanta terra, e sobre 
tanto mal' e un engadiria que so
bre tanta memoria, tanta lenda, 
tanto ser como aquí depositaron 
todos os que sentiron a súa atra
ción e o seu misterio. Sucede con 
este monte o que con Saint Vitoi
re, en Vauvenargues, no corazón 
da Provenza. Se o branco monte 
provenzal enfeitizou a Gauguin e 
a Picasso, o Pedregal foi tantas 
veces descrito e evocado, que ~-

mella que cada pedra se transfor
mou en palabra, cada barranca 
en verso, cada c~me en poema. 

A subida máis doada é a que as
cende_ dende Fieiro, os paisanos 
informarán dende Reboredo o 
cmaiño esta tapado conleña. Fiei-
ro e Reboredo están situados no 
interior, nas proximidades do en
coro de Santa Uxia, aquel que 
construíu Juan Benet. Sen em
bargo, quen isto escribe recomen-
da a subida dende a igresa de 
Pindo, acaso a máis dura, pero 
tamén a máis intensa, a que nos 
permite apreciar a realidade do 
bosque, a multiplicidade das for
mas que as rochas adquiren coa 
diferente luz do día, a convivencia 
do acibro e ca loureiro. O primeiro 
tramo de ascensión finaliza ó pé 
do Pedrullo, lembranza dunha to-
rre medieval, primeiro queimada 
pela forza irmandiña, logo arruina-
da pala cobiza dos que crían que 
entre os muros estaba o tesouro 
da raiña Lupa, que segue a ser 
quen goberna estas paisaxes. 
Dende aquí podemos ver o Chan 
de Lamas e o outeiro de Onde se 
adora, que explica sobradamente 
o carácter deste monte. Logo de 
pasar os muros, que uns din para 
o gando e outros para a defensa 
da Moa, chégase ó Campo da Mi-
ña e o seu guerreiro de pedra, es
cultura que a man dun pobo de xi
gantes, ~ud ese xigante eterno 
que é o tempo, ergueu ollando ó 
sul. Carballos ananos ou rebatos, 
piñeiros, galloupar de cabalas, 
auga, acaso o arrecendo do rapo-
so, ou coma un arrepio a intuición 
do lobo, o voar dun falcón, ou a 
presencia dun nutrido grupo de 
abutres, expresan claramente ue 
este é un universo cheo de vida. 
O campo da Moa, sempre verde, 
invita ó último descanso, antescm
última tirada, aquela que nos en
frontará 6 infinito. 

O que aquí se propón é unha in
vitación ó soño, a descuberta 
dun espacio único, territorio que 
non ten cabida nestes parágra
fos e que unha vez coñecido, 
permanecerá para sempre na 
memoria e no corazón.• 

Francisco X. Femández Naval é autor de 
Unha viaxe á procura do solpor. Do Tambre á 

fin da terrada colección "As Viaxes" 
de A Nasa Terra 
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A alianza nacionalista 
pola democrácia 

Galiza, Euskadi, Catalunya. Cesá
reo, abade de Monserrat, viaxara a 
Compostela para ser consagrado bis
po polos mitrados galegos. Sucedera 
no século X. Dende aquela foron 
moitas as viaxes entre a beira medi
terránea e a atlántica. Os camiños 
traian e levaban culnüa, idiomas di
ferentes e orgullosos do seu ser; ta
mén comércio, costumes e utopía. 
O mundo marítimo fuo de base co
mún para esta relación, nun espácio 
aberto para o troco fluido de coñe
cemento, tecnoloxfa e intereses co
merciais e para asentamentos da po
boación. A beiramar, como voca
ción común dun país a outro. 

O mar troux:o e levou costumes, ar
tes, cantigas. Homes a traballar ao 
Golfo de Bizkaia ou ao Mediterrá
neo, e dende aqueles mares á Fiste
rra, ao comércio no caso dos bascos 
e á salazón e á conserva no dos ca
taláns, un lévedo de burguesía au
tóctona andando o tempo. 

En 1867 Rosalia de Castro era a 
única escritora ~on catalana con
vidad.a aos xogos florais de Barcelo- · 
na. A sensibilidade nacionalista de 

Galiza, Euskadi e Catalunya com
prende que a relación política dos 
tres países potenciará a sua voz 
fronte ao centralismo. Pero esta 
idea básica e indiscutibel ten que 
ter tra_ducción pública. 

Dende que Alfredo Brañas ergue a 
pavesa da idea rexionalista, o entu
siasmo é común nas tres nacións 
pero os intereses económicos van 
xogar en alianza co poder central. A 
idea solidária non se da vertebrado 
nun eixo común porque vai estar 
interferida pola escala de valores do 
mercado, que establece alianzas e 
acordos dominantes. Esta realidade 
vai trascender ·durante a República. 
Os tres paises asinan o compromiso 
de Galeusca para o desenvolvemen
to dunha alianza criativa no marco 
democrático e o convénio é cele
brado como unha idea emancipa
dora, anunciada moito antes pero 
frustrada polo sistema político da 
Restauración. 

No tempo final da República, os 
editoriais de A Nosa Terra denún
cian o proteccionismo central da 
indústria basca e catalana fronte os 

En Brest, 
en Barcelona, 
a resisténcia 

abrira roteiros 
de liberdade 
para deeruar 

un camiño 
comun. 

intereses .de Galiza no mercado li
bre, claves que non convén perder 
de vista no retraso co que vai chegar 
a a aprobacion do Estattito, obxecto 
de rememoración crítica no Sempre 
en Galiza. 

En Brest, en Barcelona, a resisténcia 
abrira roteiros de liberdade para de
cruar un camiño comun. Andando 
os anos, aquel espíritu do Galeusca 
révivido tomou corpó na Declara- · 
ción de Barcelona. Agora Galeusca 
regresa para dar razón a idea de fon
do da recomposición democrática 
do Estado, contra os ventos particu
lares do oportunismo que durante a· 
República agostaron o acordo. É a 
agonía entre duas ideas históricas 
que tamén se representa na cons
trucción europea: a ilusión polo 
proxecto común da Europa das na
cionalidades fronte a unión conti
nental das empresas. Esgotado nos 
límites do centralismo, o discurso 
da direita é un atranco para ·a cons
trucción da democrácia. Coma nos 
anos trinca, Galeusca volve a pro
nunciar verbas acesas, levantiscas, li
beradoras, e a abdr enfoques novi
dosos para a políticC\ dp _fatado .. + 
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Álvaro 
ele las Casas 

visto por 
Seoane. 

2 GALEUSCA 
ANOSATERRA 

Caderno emocional de unha viaxe ·con tres destinos 
Álvaro de las Casas relatou o diário do percorrido por Galiza, Euskadi e Catalunya que selo~ o pacto Galeusca 

•C.V. 

"Praza da Quintana, no fio das doce. 
: Noite de néboa con orballo de cam-

pia nas pedras. Silenzo, longo e fondo 
• silenzo compostelán. Apertados un 
! contra do outro os nacionalistas das 
: tres pátrias andamos a cismar na nova 
.• loita que encómenza". Meianoite do 

dia 25 de Xullo de 1933 na Quintana 
e cataláns, bascos e galegos entoan os 
himnos das suas pátrias. Pouco máis 
de duas horas antes asinaran no Semi
nárío de Estud<>S Galegos o pacto de 
Gakusca, escrito en galego e redacta
do por Alexandre Bóveda. Álvaro de 
las Casas, que asina o documento por 
Ultreia, relata nun diário· a viaxe polas 
tres nacións que ia selar o pacto. 

"T eño a certeza de que esta víaxe, 
deíqui a algun tempo, será lembra
da como un dos acontecementos 
máis trascendentais no desenvolve
mento dos movimentos . nazonalis
tas ibéricos". Esa certeza debeu ser a 
que motivou a Alvaro de las Casas a 
escreber o minucioso Diário - "as 
incídéncías e emocíóns talmente eu 
as vivin", anota- que, pui?licado ,na 
revista Alento, ia deixar cumprida 
memória daquel encontro que co
meza na Galiza pata seguir no País 
Basco e rematar en C~talunya. 

Pontevedra é a primeira parada que 
de las Casas reseña. Saudos do alcalde 
Bibiano ._Os6rio T afull fl9 concello e 
de Alexandre Bóveda no local do Par-

'leño a certem 
de que esta viaxe, 

deiqui a algun 
tempo, 

será lembracla 
como un 

dos acontecimentos 
máis 

trascendentais no 
· desenvolvimento 

dos movimentos 
namnalistas 

ibéricos' 

tido Galeguista como ponto de saída 
da peregrinaxe cara Compostela que, 
por obriga, había de parar en Padrón 
para comemorar a figura de Rosalia 
de Castro. A capital galega chegan á 
noite da víspera da festa grande, do 
25 de Xullo sinalado para selar o en
contro dos nacionalistas dos tres paí
ses. A imaxe do dia 
está na Ferradura, 
diante do monumen
to a Rosalia de Castro 
onde remata a mani
festación dos naciona
listas e lugar no que 
Castelao, Blanco 

/ 
Amor e Stiárez Picallo 
arengan da parte gale
ga e duas mulleres fa
lan polos bascos -Ga
marra- e cataláns 
-Picart,' ademais de 
Pau Villa-. "Confeso 
que na mifía vida asistin no meu país 
a un aito nazonalista de tan xúrdia si
ñificazón e de tanta trascendenza ten
do en conta que escoitaron os discur
sos máis de cinco milleiros de perso-
as", conta de las Casas co afervoa
mento que desprega en todo o relato. 

Por volta das catro da tarde xúntanse 
os nacionalistas no Seminário de Es
tudos Galegos. Eran as nove e coren
ta da noite cando as sinaturas se es
tampan nun documento que criaba 
"Galeuzca como orgaísmo encarrega
do das relaWns antre istas tres nazo
nalidad~". O próprio de las Casas, 

por Ultreia, e Bóveda polo PG so.n os 
galegos que refrendan o pacto. A noi
te, na Quintana dos Mortos, "un 
arrepio centilea en todos os olios". 

A peregrinaxe nacionalista ainda ha
bía deparar actos de cargado s4nbolis
mo. Diante do monumentos aos 

mártires de Carral, 
nas oferendas &orais 
na Coruña nas tum

bas de Pondal, 
Murguía e Curros 
ou mesmo nas visi
tas a Betanzos, Fe
rrol ou Viveiro, on
de Ramón Villar 
Ponte recebe aos 
convidados antes da 
marcha cara Euska

~ ')} di do dia 28 de Xu
/ llo no que os na

cionalistas atravesan 
a ria de novo cantando os tres himnos 
nacionais. 

Da visita a Euskadi, Alvaro de las Ca
sas leva a primeiro plano as repetidas 
ovacións coas que son recebidos e o 
ánimo nacionalista que preséncia en 
cada lugar no que recalan. Somorros
tro, Santutzi, Bilbo, Ondarreta, Al
gorta, Bermeo, Guernika ou Donosti 
-sempre visitando batxokis e sendo re
cibidos por "milleiros de mulleres, 
homes e rapaces". En Guernika, 
Alvaro de las Casas deixa escrito no 
libro da Casa das Xuntas: "Euskadi: 
pátrea irmán da m.ifía; innán na dor, 

na mágoa, na · escravitude. Que can
do volte a ti te encontre xa c.eibe, so
berán dos teus destifíos, a camifiar le
da e xurdia pol-oS limpos roteiros da 
tua históriea que a Hespafía -bárba
ra- crebou". A 31 de Xullo asínase 
en Bilbo un acta adicional ao pacto 
de Compostela. En Donosti, Alvaro 
de las Casas pfdelles aos compafíeiros 
de viaxe balance da estadia en Galiza. 
Pich elóxia o entusiasmo dos gale
guistas e Rosquellas fula dunha Gali
za disposta para recoller a semente 
nacionalista porque aínda conserva a 
sua língua, !rujo decátase do contras
te entre a intelectualidade nacionalis
ta e a "despreocuparon aparente da 
burguesía por estes problemas" e 
Oyaga louba a esperam.a da mocida
de pola que "o pobo por forza ten 
que ser nazonalista". 

Quedará ainda a visita a Catalunya. 
De novo, bos recebimentos que pasa
ban, desta volta, polo próprio presi
dente do país. 'Toda a emprensa ca
talán, sen eisceizón, continua a oal

parse de nós e resefía nos seus termos 
a nosa chegada. A emprensa de Ma
drid desfigura tendeD7.00élIIlente pro
curando unha nova situaz.ón de vio
lenza", comenta o galego nos seus ca
dernos. Remataba asi en terras catala
nas a viaxe triangular dos nacionalis
tas e Alvaro de las Casas deixaba por 
escrito cumprida constánciá. Quería 
"pór en coñocimento dos meus ir
máns as inci~ i-emozóns da via
xe talmente eu as vivin". + 
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Setenta e cinco anos de Galeusca 
• XOSÉ ESTÉVEZ 

O Galeusca foi un movimento de 
unión e coordenación entre os na
cionalistas bascos, galegos e cataláns 
coa fin de acadar a soberanía ou polo 
menos as máximas cotas posíbeis de 
aurogoverno para as tres nacións. 

Os primeiros contactos rrinacionais 
comeza.n no verán de 1923, aprovei
tando a conxuntura crítica do réxi
me da Restauración e as crecentes 
demandas dos nacionalismos perifé
ricos radicalizados. Ao chamamento 
inicial da catalanista Acció Catalana, 
partido centro-esquerdista de recen
te criación, sumouse inmediatamen
te o PNV, baixo o liderazgo de Elías 
de Gallastegui e as galeguistas lr
mandades da Fala. 

Os contactos culminaron o 12 de Se
tembro de 1923 coa sinatura da Triple 
Alianza, pacto trinacional, que consta
ba de oiro arriges, de signo aaramente 
independista e con alusións á "apela
ción heroica" e "a mestura do sangue 
no sabrifico". A encente fui selacia por 
Accíó Catalana, cuxos dirixentes eran 
Jaume Bofill i Mates, Antoni Rovira i 
Vugili e Uuis Nicolau D'Olwer, Unió 
Catalanista, entidade liderada por Jo
sep Riera i Pumí e Pere Manén i Artes, 
Estar Catalá de Macia, o PNV, repre
sentado por Gallastegui, T elesforo 
Uribe-Echevarria, Jósé Domingo de 
Arana e Manud Egileor, Irmandades 
da Fala, representada por 'Federico Zi
mora e Alfredo Somma, e lrmandade 
Nazonalista Galega, que enviou a sua 
adesión mediante ·telegrama asinado 
por Vicente Risco. A Comunión Na
cionalista V arca, cuxos delegados nas 
conversacións eran Leizaola e Arrien, 
po.spuxeron a sinatura do documento 
a unha posterior consulta das bases, 
que nunca se celebraría. 

Cerras suspicácias internas; erros de 
visión estratéxica e, sobre todo, o 
golpe de estado, abandeirado polo 
xeneral Primo de Rivera ao día se
guinte, mergullaron o acordo no 
pozo insondábel da ineficácia, ain
da que non do esquecemento. Este 
primeiro fito, sen embargo, perma
necería como mástil simbólico e re
ferente obrigado nos sucesivos en
tablamentos de relacións. 

Durante a Dictadura primorriveris
ta, no exílio francés, os vencelllos 
trinacionais estarían presentes en 

todos os proxectos e acordos ten
dentes ao derrube do réxime dita
torial, tales como o proxecto de Li
ga de Nacións Oprimidas de 1924, 
pacto da Libre Alianza de 1925 ou 
o Pacto de Moscú, tamén de 1925. 

Instaurada a II República en Abril 
de 1931, elaborouse unha nova 
Constitución de carácter "integral", 
híbrido enxendro a cabalo entre o 
unitarismo e o fede
ralismo, que non col
maba as aspiracións 
das nacións galeuua
nas. Consegtúndo 
Catalunya o seu Esta
tuto de autononúa en 
1932, o País Basco e 
Galiza vfan freados os 
seus respectivos pro
cesos autonómicos. 
O 2 de Abril de 
1933, nun mitin or
ganizado por Acción 
Nacionalista Vasca 
no frontón Eusk.aldu
na de Bilbao, o repre
sen tante catalán de 
ERC, Jo~p Riera i Puntí propón o 
rdanzamento da Triple Alianza e se
lan informalmente o chamado Pacto 
de Gernika no libro de actas da Casa 
de Xuntas o aneuvista Sabin T eijo, o 
galeguista Castelao e o esquerdista 
catalán Riera i Pwuf. 

ANV, consciente do seu escaso peso 
político e sociolóxico no espectro na
cionalista Basco, 
transmite ao PNV a 
idea do rexurdimen
to ~rialiancista. Tras 
unha série de viaxes a 
Catalunya por parte 
de .Monzón e 
Hernandorena, presi
dente e vicepresiden
te respeitivamente do 
GBB, e dunha visita 
de vários observado
res cataláns dos dife
rentes partidos na
cionalistas na . prima
vera de 1933, organi
zase unha viaxe trian
gular ás tres nacións 
entre o 20 de Xullo e o 13 de Agos
t~. Durante o periplo os viaxeiros 
asinan o 25 de Xullo en Santiago o -
pacto de Compostela ou Galeuzca, 
que se ampliou o 31 en Bilbaó e 
completado con outros acordos máis 
informais durante a estáncia en te-

rras catalanas. As fonas políticas ade
rentes eran Esquerra RepubliC31la de 
Catalunya, La Lliga Catalana, Acció 
Catalana, Unió Democrática de Ca
talunya e Palestra por parte da na
ción mediterránea, PNV e ANV, o 
panorama nacionalista basco com
pleto, e Partidq Galeguista e Ultreia, 
polos nacionalistas fisterrais. 

O pacto, redactado en galego, com
prendía oito artigos, 
de índole puramente 
organizativa e coor
denadora,_ e carecía, 
por conseguinte; do 
carácter doctrinário e 
independentista da 
Triple Alianza, an
que no fundo, moi
tos dos intervintes, 
entre eles Irujo e 
Castelao, prentendí
an un retorno do ré
xime republicano ca
ra o seu primixénio 
federalismo, tempra
namente abandoado 
polos "repúblicas, 

viuvos da monarquía e casados en 
segundas núpcias coa República" 

A caida do governo Azaña, a nece
sidade de preparar o referendum 
do Estatuto Ba5co o 5 de Novem
bro e as eleicións xerais o 19 do 
mesmo mes~ as disensións internas 
na Esquerra catalana, os incumpri
mentos dos acordos que provoca

ron o enfado de !ru
jo, a auséncia de re
pre~entación gale
guista no Congreso 
durante o biénio 
1933-35, o trunfo 
das direitas e alguns 
outros factores fixe
ron inviábel a efecti
vidade da entente 
galeuzcana. 

O trunfo das es
querdas nas elei
cións de febreiro de 
1936 criaría unha 
plataforma -propícia 
á renovación dos 

acordos trinacionais, que inciaban 
unha senda esperanzadora. Pero a 
bota· militar esmagábaos de novo 
coa sublevación do 18 de Xullo, a 
subseguinte guerra civil, a vitória 
dos rebeldes e a_ implantación dun
ha "longa noite de pedra". 

lruio e Castelao, 
prentenl1an un 

retomo do réxime 
republicano cara o 

seu primixénio 
federalismo. 
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No exílio londinense, por incitación -
de !rujo, Pi Sunyer e Batista i Roca, 
reto~aría a proxección trinacional 
até 1942. Pero será, sobre todo, en 
Bos Aires onde as comunidades das 
tres nacións, espacialmente trala che
gada de Castelao en Xullo de 1940, 
impulsarán con ardor a renovación 
dos pactos -Galeuzca a nível dos tres 
governos. A semente principiaba o 9 
de Maio de 1941 coa sinatura dun 
acordo a cargo dos representantes das 
tres rolónias de exiliados. 

Dur<!llte os anos 1944-46 os proxec
tos de convénios tripartitos son nume
rosos. As relacións foron tan intensas 
que orixinaron a publicación dunha 
revista trinacional, GALEUZCA. En 
México as comunidades dos tres PO-: 
vos selarían un interesante pacto Ga
leuzca en Decembro de 1944, no que 
se recoñecía taxativamente o direito 
de autodeterminación. 

A intención dos pactos galeuzcanos 
eran meridiana. T ratábase de aprovei
tar a conxuntura internacional favorá
bel. O previsíbel trunfu aliado á altura 
de 1945 presupuña a inmediata caída 
do réxime franquista e a reinstauración 
republicana. Un acordo fume das tres 

, nacións implicaba a instantánea conce
sión dos Estatutos de Autonomía e a 
progresión até un sistema con.federal, 
co inerente recoñecemento da sobera
nía de cada ente periféri~. 

Sen embargo, non se chegóu a nengún 
arordo trinacional escrito por parte doo 
tres Govemos: Governo Basco, Gover
no Catalán e Consello de Galiza. 

A situación tomouse adversa. O ré
xime franquista non só non foi de
rrubado, senón consolidado pola 

"polítiea americana e británica, e. o 
próprio Franco pasaría entubado ao 
outro inundo en 1975. Castelao, 
fervente galeuzcano, desde 1947 
queixarl.ase amargamente do aban
dono desta política trinacional. 

Os estertores episódicos galeuzeanos 
produciríanse en Venezuela e Bos Ai
res_-no ano 1959, con motivo dunha 

-declaración do Govemo republicano 
no exilio que silenciaba os Estatutos 
de Autonomía .. As comunidades das 
tres nacións, afincadas en ambos Es
tadÓs ameriéanos, emitirian un co
murikado de Galc;Ú7.Ca, reafirmando 
expresamente o direito de autodeter
minación. e, no caso venezolano, di
rectamente a independéncia. 

Os tres povos desperdiciarían, asi
mesmo, outras duas oportunidades 
para formar un bloque trinacional 
con posibilidades de transformar a 
estrutura peninsular ibérica: os de
bates constitucionais de 1931 e 
1978, sen esquecer a tesitfila federa
lista da I República en 1873. 

Na actual conxuntura derivada da De
claración de Barcelona_ de Xullo _de 
1998, ratificada nos ac.ordos de Gasteiz 
e Santiago en Setembro e Outubro do 
mesmo ano subxace o espírito galeuz
cano, anque baixo unha perspectiva de 
lon_go praz.o e de fomento difusor dun
ha nova cultura política, baseada nun
ha concepción de carácter confedera!, 
que contemple a realidade plurina
cional, plurilingüística e pluricultural 
do marco xuridico-político estatal. Pero 

-a sua definitiva eficácia e:Xixe un maior 
ardor reivindicat:Ívo, especialmente por 
parte dalgunha furza política excesiva
mente vencdlada á inmediatez de lo
gros episódicos e mercantís, e tamén a 
imersión no.renovado proxecto galeuz
cano de todas as furz.¡¡s nacionalistas das 
tres nacións aderentes. • 

Xosé Estevez é historiador. 
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Poemas para unha embaixada política de outrora 
•ANTÓN CAPELÁN 

O 19 de agosto de 1916, o, secretario 
xeral da Uiga Regionalista de Cata
lunya e redactor de (-a V eu tk Cata
lunya, Ferran Agulló i Vidal, chega a 
Santiago de Compostela acompafiado 
desde A Coruña por Villar Ponte pa
ra visitar o director da Escola Nor
mal, Vicente Fraiz Andón, principal 
responsable da erección do monu
mento a Rosalfa de Castro na Ferra
dura, inaugurado o 30 de xullo por 
González Besada con coda a pompa 
oficial da I Restauración" pois os cata
lanistas seica tiñan intención· de ofre
cer en unha coroa de bronce como . 
homenaxe á poeta. Sen embargo, os 
verdadeiros móbiles eran os de pofier
se en contacto con Porteiro Garea e 
prepararen o terreo para unha poste
rior viaxe de Francesc Cambó e Josep 
Puig i Cadafuch .. Respondía á estra
texia adoptada pola Uiga de iriterven
ción na política espiñola para trans
formar o Estado centralista con pósi
bles aliados da periferia, e que sería 
condensada no último manifesto ela-

:· horado por Prat de la Riba, "Per Ca- · 
talunya i l'Espanya Gran", publicado 
no mes de marzo de 1916, xustamen
te cando Villar Ponte daba remate ao 
seu folleto Nacionalismo Gallego. 

. 
¡: 
1: . . 

A conferencia "O noso rexionalismo" 
que Rodrigo Sanz pronuncia o 21 de 
outubro de 1916 na importante tri
buna de Circo de Artesanos da Coru
fia, tivo como consecuencia inmedia-

. ta que se intentase unha restauración 
de Solidaridad Gallega cos republica
nos da facción casarista, pero esta 
alianza non pasou da fase de proxec
to. Ao longo dos primeiros meses de 
1917, as asociacións meramente cul
turais que eran entón as Irmandades 
foron madurando politicamente e in
tesificando a ideoloxía nacionalista 
graci~ tanto ao labor concienciador 
de Ramón Villar Ponte desde as páxi
nas de A Nosa T erra como aos actos 
de tanta transcendencia simbólica co
mo foron os enterros na Coruña de 
Pondal e "Chané" e mais á celebra
ción en Santiago, o 13 de maio, do 
1° aniversario das Irmandades da Pa
la, un mitin no salón da Sociedad 
Económica de Amigos del País no 
que xa está presente Castelao. 

O 1 O de setembro de 1917, tras a 
conmoción da folga xeral revoluciona
ria de agosto, Francesc Cambó che
gou á Coruña con Xavier Calderá, 1° 
tenente de alcalde de Barcelona. Visi
tou a importante 11 Exposicións de 
Arte Galega e reuniuse cos galeguistas 
no local da Irmandade da Fala, que ti
ña como máximos líderes na cidade 
herculina a Antón Vtllar Ponte e Ro
drigo Sa'nz: "Cambó ofereceu ás Ir
mandades da Fala o apoio de Catalu
fia para traballar pola redención da te
rra. Como resulta da súa visita, cando 
fique o autual estado de cousas, que
dou acordado o fraguer na Cruña, 
Santiago e Vigo tres grandes altos de 
propaganda, base doutras campañas, 
nas que tomarán parte ilustres perso
nalidades bascas e cataláns. Daranse. 
tamén conferencias de carácter econó
mico adiCadas ós nosos capitalistas"(]>. 

O sentido político da viaxe dos ga
leguistas a Barcelona e a embaixada 
dos membros da Lliga (Cambó, 
Puig i Cadafalch, Pere Rahola e 
Morera i Galicia) foi estudiado con 
todo pormenor polo historiador 
Xosé Estevez en De la Triple Alian-

(1) "Cambó en Galicia" en A Nosa Terra 
(~O-IX-1917). 

Na recepción 
na Casa do Concello 
de Santiago, Cambó 
respondeu ao saúdo 

do akalcle cunha 
breve intervención 

en que se referiu ao 
significado de 

Curros, Rosalía e · 
Brañas. 

za al Pacto de San Sebastián (1923-
1930). Antecedentes del Galeuzca. 
Sen embargo, non está de máis 
chamamos a atención sobre o pro
tagonismo acadado no galeguismo 
pola xeración de intele~s políti
cos nados na década dos oitenta, xa 
que acudiron á Cidade Condal An
tón e·Ramón Villar Ponte, Porteiro 
Garea, Antonio Valcárcel, Losada 
Diéguez, Peña Novo canda os vete
ranos Aurelio Ribalta e Rodrigo 
Sanz .. e mais o aínda estudiante de 
Dereito Leandro Pita Romero. 

A lingua e a literatura non. estive
ron ausentes nos actos políticos 
de Barcelona e de Santiago. 
Así, nas intervencións .no 
Centro Autonomista de 

. Dependente de Comers; 
i de la Indústria, o 29 
de novembro de 
1917, Cambó alude á 
defensa da lingua ca
talana realizada no 
Congreso os días 7 e · 
8 de xuño do ano 
anterior co gallo do 
debate da "Mensaxe 
daCoroa": 

"A convicción de que se 
achegaba a plenitude dos 
tempos sentímola na primave-
ra de 1916 cando ·nas Cortes 
Abadal e mais eu formulamos o 
problema catalán en toda a súa inte
gridade. Recibimos moitas cartas de feli
citación de Galicia, escritas en lingua gale
ga, procedentes das entidades "Irmanda
des da Fala" que velaban polo seu verbo, e 
iso fu:o que prestase atención ao espertar 
de Galicia que o· feíto representaba. 

Cando Morera i Galicia formulou a cues
tión da cooficialidade dos idiomas, come
zou un debate pasional, e para combater
nos a nós, o Goberno conservador buscou 
un galega, un político dun país con lingua 
propia. E González Besada dixo que · os 
galegos non querían para a súa lingua a al
ta honra que queremos para a nosa, e ~ue 
gardaban para as intimidades do lar" 2>. 

No Institut d'Estudis Catalans, o 30 
de novembro, Aurelio Ribalta pro
nunciou a conferencia "A personali
dá filolóxica de Galicia", e Pita Ro
mero disertou no Ateneu Barcelonés 
o 3 de Nadal sobre literatura galega. 
As versións catalanas das dúas confe
rencias verían a luz, respectivamente, 
nos números de febreiro de 1918 e 
maio de 1919 dos Quaderns 
d'Estudi, unha publicación mensal 
da Direcció d'Instrucció Pública da 
Mancomunitat de Catalunya, que 
dirixía o propio Eugeni d ' Ors. 

N ese contexto de relacións entre 
galeguistas e catalanistas hai que 
comprender, así mesmo, a edición 
en 1917 por parte daJoventud Na
cionalista de Barcelona dunha Es
colma de poesías de Rosalía de Cas
tro, seleccionada e prologada por 
Ribalta, e mais a publicació'n do 

.vo~ume Poesies gallegues extretes del 
!libre titolat Cantares gallegos, tra
ducido por Joan Marti i Trenchs. 

Na recepción na Casa do. Conce
llo de Santiago ofrecida aos políti
cos cataláns o 17 de decembro, 
Cambó respondeu ao saúdo do al
calde cunha breve intervención en 
que se referiu ao significado de 
Curros, Rosalía e Brañas. Os 
meinbros da Lliga Regionalista 
depositaron flores nas tumbas dos 
dous persoeiros en Bonaval, e o 
mitin no teatro tamén o iniciou o 

. (2) "Miting d'afirmació nacionalista" en La 
Veu de Catalunya (30-Xlll-1917). 

líder da Lliga cos mesmos motivos 
literarios e ideolóxicos: 

"Sea mi primer saludo, dice, para los pre
cusores dd actual movimiento: para Mur
guía, que en los últimos momentos de· su 
vida contempla la patria redimida; para el 
patriarca que preside, que en unión de Al
fredo Brafias levantó la bandera del regio
nalismo gallego; para Rosalía Castro, que 
cantó vuestras penas, vuestras ansias ,y 
vuestros rencores, y para Alfredo Brafia.s, 
que fue el glorioso iniciador que me inspi
ró estas campafias"<3>. 

Na mañá do 19 fan entrega oficial. 
da coroa de bronce para o monu
mento a Rosalía, que fora sufragada 
por subscrición popular a deseñada 
polo propio Puig i Cadafalch, ar
quitecto de sona e historiador da 
arte catalana. Non se ha de ignorar 
que F rancesc Cambó aínda había 
voltar unha terceira vez a Santiago 
de Compostela, o 28 de setembro 
de 1929. Nesta ocasión, na compa
ña dos condes de Creixell, dos que 
era hóspede daquela no pazo de 
Barrantes, de Ramón Cabanillas e 
Isidoro Millán. A máis da catedral, 
Cambó visitou entón a sede do Se
minario de Estudos Galegos, para o 
que tivo sinceros eloxios malia a di
mensión aínda cativa da nova insti
tución cultural galeguista. 

• SALUTACIÚNS POÉTICAS. A em
baixada .c.atalanista foi recibida en 
Santiago cun número especial do 
vespertino Gaceta de Galicia, dirixi
do polo entón rexionalista Francis
co Vázquez Enríquez. Debaixo 
dunha foto do profesor Cabeza de 
León, que se encargaría de presidir 
o mitin no teatro, aparece pubHca
do e$te texto asinado por "Breo
gán", probablemente pseudónimo 
do propio director: 

¡Adiante, loitadores! 

Prós, compafieiros de loita 
Sres. Cambó, Puig y Cadafalch, 
Rahola, Morera y Galicia y 
Rafols, fraternalmente. 

Nos cómaros desenos 
soou a vos da raza. 
Das néboas do seu sono de grandezas 
veuna a espertar o voso son de algara; 
cos cores chm albor potente e fero 
xa..erguendo está súa testa cornada. 

A lus da branca estrela 
que alumou o seu berc.e de lembranzas 
volve outra vez cos seus ferventes lampos 
a sinar o camiño da súa marcha. 

(3)"La semana catalana" en Gaceta de 

¡Adiante, loitadores!... Que os atruxos 
-berros felís de independenza sa.nta
que os vosos peitos acendidos ceiban, 
hachen o eco na rexión lexana · 
que é espello de sentires 
e for.xa de ideales e de espranzas. 

¡Adiante, l~itadores! 
Que a fouce, relocente de afiada, 
non se caia das maus, y-antes que verbos 
na chouza escangallada 
de novo as cadeas da inominia 
¡inrnolaivos no altar da T erra Patria! ... 

Maior interese presenta, dentro 
dun idéntico prosaísmo, o poema 
de Eladio Rodríguez González in

serido na primeira plana de A 
Nosa Terrado 30 de Nadal 

de 1917: 

As terras fones 

T erra grande entre as 
grandes, 
terra forte entre as 
fon es, 
onde crunfan os 
no vos 
ideals renovadores 
y-onde os homes 
traballan 
Catalunya groriosa, 
que a nós os ollos 

vol ves, 
honra úneca de His

pania 
en.revillida e podre ... 

Dos teus recunchos saen 
os modernos apóstolos 

que semencan ideas 
e pensamentos nobres, 

e aluman as concencias 
coa luz dos seus amores, 
pra erguer ás naci6s mortas 
e· darlles nome 
e darlles vida 
Ti eres hoxe 
a Mater Iberorum 
que a salvarnos acode, 
coa redención por lema 
y-a fe por norte, 
e fas que os pobos mansos 
seipan ser fones 
e poidan libres 
mirar ó lonxe ... 

Dios te salve, groriosa 
cerra dos Condes, 
a do Corpus de Sangue 
e as lostregantes fouces 
que Els Segadors barudes 
branden contra os treidores, 
Dios te salve! Ti enseñas 
6s homes a ser homes 
con enerxías, 
pra que seipan, en troques, 
como as terras homildes 
poden ser forres: 

O texto precedente non seda re
compilado por Eladio Rodrf guez 
no poemario en que reúne non 
poucas composicións comprometi
das co movemento de emanci~ 
pación das Irmandades: Raza e Te
rra (1922) da colección "Céltiga" 
de Ferrol. Cómpre lembrarnos que 
Manuel Antonio con ¡Máis alá! 
(1922) reacciona contra a poesía 
patriótica, favorecendo así a atuno
nomía do texto literario das xera
cións do 25 e do 26: 

"Como bos cidadaos da futura República 
Galega, gardémo-los nosos cantos patrió
ticos pra o día en que deamos 6 vento a 
súa bandeira é non poidan ser testigos da 
cobardía e da mansedume". 

Remataba deste xeito a lifiá de 
compromiso patriótico emprendi
da polo Cabanillas de Vento ma
reiro ( 1915) e Da Terra 4soballa
da (1917) e que sería continuada 
por Gonzalo López Abente 'en 
Alento da raza (191 7), U xío Ca
rré Alvarellos en Da Raza ( 1919) 
e mais Victoriano Taibo en 
Abrente (1922). + 

Galicia (tB-Xll-1917). Antón Capeláii. é escritor e investigador 
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Fuzen º" emi87an? 

Outros cataláns, outros galegos 
• OLEGARJO SOTELO BLANCO 

A emigración galega en Cataluña 
vén de lomee e pode!I!os remontala 
ás primeiras décadas do século vinte. 
A Exposición Universal do 1929 su
puxo unha primeira chegada de gale
gos á cidade de Barcelona, aínda que 
daquela o destino principal da nosa 
emigración eran as américas. Gale
gos e galegas, coma as populares 
amas de cría, que gozaron de gran 
prestixio entre a alta burguesia cata
lana naqueles primeiros anos do sé
culo. Era un traballo estacional, du
raba uns meses, e voltábase á terra. 

Tras a Guerra Civil, produdronse 
chegadas esporádicas a Cataluña por 
parte de galegos en busca dun mer
cado para o seu oficio (a meta.de de 
camifio entre rural e industrial) nor
malmente ambulante: o rnáis carac
teristi camente galego, o do afia
dor; mais tamén outros relacionados 
coa vida doméstica, as chamadas 
"criadas", traballadoras apreciadas 
pola súa efectividade e fidelidade. 

Esta idea de fidelidade extendeuse a 
fodo tipo de traballadores galegos: 
é cofíecido o caso dun mordomo 
do conde Godó, propietario de La 
Vanguardia, que estivo ao seu servi
cio desde mozo ata a xubilación. 
Aquf xa podemos fular dunha emi
gración definitiva, dun desarraigo 
total. Moitos deses emigrantes di
gamos pioneiros gafíaron a con
fianza dos empresarios cos que tra
ballaban e colocaron logo nas súas 
empresas ou negocios outros paisa
nos, que deste xeito chegaron a 
Barcelona con algo seguro. 

É esta unha tradición que logo se 
consolidou nos anos do desarrollis
mo, coa chegada masiva -e controla
da polo réxime franquista- de gale
gos a Barcelona, onde traballaron na 
compafíía de tranvías ou na Seat. En 
ámbolos dous casos, uns galegos que 
xa estaban no cadro persoal, conse
~an colocar a outros paisanos. Na 
fábrica de automobiles, con 25.000 
operarios, chegaron a traballar 7.500 
gal~os, case unha terceira parte. 

~- ce!~º que no sel! día 12uido falar
se de comunidades dé trabálladores 

galegos, pero esta realidade non 
chegou a coallar pala tendencia 
destes emigrantes a instalarse pola 
súa coma o antes posible. En canto 
vían ocasión, deixaban o traballo 
dos tranvías ou da Seat por unha 
licencia de taxi o para montar un 
bar. Non debemos esquecer que 
moitos destes paisanos foron antes 
pequenos propietarios de terras, 
acostumados a selos seus propios 
xefes, e cando viron a ocasión, to
maron as rédes da súa propia vida 
laboral. 

E aquí imponse xa unha primeria 
reflexión sobre o qúe puido ser, no 
seu momento, esta agrupación la
boral de galegos nun mesmo traba
llo. lsto nunca se produciu no seu 
lugar de orixe, en parte pola propia 
dispersión territorial de Galicia, o 
que tampouco favoreceu unha for
te conciencia colectiva na nosa te
rra. A inercia por conseguir un tra
ballo autónomo era case natural 
nestes emigrantes, voltando así á 
situación inicial de illamento social 
e cultural. 

Poderiamos pensar que coa chega
da da democracia e a consolidación 
do Estado das Autonomías, a situa
ción {a cambiar e que dalgunha 
maneira se iniciaría un proceso de 
reconstrucción nacional. Mais, co
mo tantas outras veces, as institu
cións pasaron por diante das perso-

as, selles chegou a quenda algunha 
ve:z ás persoas, non foi así no caso 
dos emigrantes galegos polo menos. 

O caso é que ~a integración dos emi
grantes na nova Cataluña democráti
ca e nov~ente dona das súas insti
tucións históricas e do seu sentimen
to nacional levou por ruante as ilu
sións de moitos galegos que pensaron 
que tamén a eles se lles recoñecería o 
dereito de reafirmar a súa singulari
dade cultural na terra que contribuí
ron a · enriquecer. Pero non foi así, 
porque os representantes autonómi
cos decidiron xa non integrar senón 
asimilar sen máis á cultura e lingua 
única a todo o que "vivise e traballa
se" en Cataluña. As manifestacións 
da cultura galega en Cataluña, pois, 
nunca recibiron apoio institucional. 

Neste sentido, o emigrante galego 
atópase aínda hoxe, cando leva xa 
con frecuencia máis dun cuarto de 
século en Cataluña, nunha situación 
que poderíamos cualificar de provi
sionalidade nacional: por unha parte, 
sente xa mi lonxe a súa aldea natal e 
en xeral Galicia, comunidade que vi
ve políticamente de costas ademais 
aos seus emigrantes, e por outro lado 
non se sente plenamente integrado 
nin comprendido en Cataluña, preo
cupada exclusivam~te pola recupe
ración e protección da súa identidade 
cultural. O tema é complexo, e preci
sa dunha resposta política, mais aqui 
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A realidacle é que 
os galegos da 

emigración están 
desa5isticlos, sen 
institución que os 
- fepresente. 

todos lavan as mans e os emigrantes 
(is.to é o peor, Castelao vive ... ), os 
emigrantes seguen sen pedir nada. 

Mais digámolo con todas as letras: o 
nacionalismo catalán debería ser sen
sible á real multiculturalidade do 
principado: unha cousa é que loite 
lexitimamente pola salvagarda da 
lingua e a cultura autóctona e outra 
que pretenda uniformizar un país 
plural, usando a Ínesma política que 
critica cando a esgrime o nacionalis
mo español. O nacionalismo galego, 
pola súa parte, de;bería recoñecer a 
todos os seus 6.llos, os das nosas ci
dades, os das aldeas e os millóns que 
estarnos diseminados polo mundo. 

Por suposto, ignorar o problema non 
é solucionalo, e· unha política de 
inacción que pretenda que o tempo 
diluía os problemas nacionais non é 
unha política de futuro, nun mundo 
en que ademais as vagas migratorias 
van a sucederse sen final, por moito 
que hoxe sexa máis rendible social e 
econonúcamente leva-la fábrica a on
de vive o traballador ( a miúdo un 
paraíso fiscal, legal e sindical) que 
importalo, como se fixera nos anos 
sesenta. A aldea global é xa unha rea
lidade, e non só unha realidade vir
tual, e os políticos haberáñ de xogar 
en todó o campo, se non queren que 
a política acabe en mans das oenegués. 

Os nacionalismos catalán e galego 
terán que partir de realidades máis 
que de idealismos. E a realidade ho
xe é que · os galegos da emigración 
están desasistidos, sen institucións 
que os representen. 

Non selles pode pedir aos Cenqos 
Galegos, de Barcelona ou de calquera · 
outra cidade, que resolvan por si 
mesmos o problema político da emi
gración: cando queda xa tan lonxe no 
tempo a difícil experiencia do ·aban
dono da aldea e a necesidade impe
riosa de buscar traballo, aloxamento 
e amiz.ades no novo marco urbano, e 
cando Galicia xa non queda tan lon
xe no espacio, gracias á televisión, á 
radio, ao teléfono e ao autom6bil. 
Pasados os primeiros e roáis difíciles 
anos, a utilidade dos centros cambia, 
e por moito que busquemos a forma 
de convertelos en· embaixadas cultu
rais, cumpren só un servicio e aten
den necesidade concretas, case sem
pre de orde lúdica. Neste sentido te
rnos que ser autocríticos e recoñecer 
que todas as festas que organizan bs 

diversos centros parecen clónicas, co
mo se soamente puidera entenderse o 
ocio dunha maneira. 

E esta falta de contidos nas iniciativas 
das enti~des galegas na emigración 
non ten fácil solución. Hoxe hai cen
tros que tomaron concencia de que 
degustar unha boa ración de polbo 
non é incompatible con asistir a unha 
conferencia ou a unha obra de teatro. 
Este é o camiño ademais para caprar 
o interese de novas xeracións para as 
que nada significa o rancio folclore 
galego. Pode ser a única alternativa 

· para relanzar unhas entidades que 
aínda poden cumprir un · importante 
servicio en favor dos emigrantes, po
ñéndolles finalmente unha voz que 
reclame e obrigue as nosas desidiosas 
institucións políticas a mover ficha. 

Só en Barcelona vivimos ao redor de 
cen mil galegos, é dicir, unha poboa
ción equivalente á da nosa emblemá
tica capital Santjago de Compostela; 
non é unha realidade marxinal, e en 
calquera caso, é unha realidade doen
te e da que non se pode escapar. Si, 
señores, chegou a hora de pedir.+ 

Olegario Sotelo Blanco é sociologo e 
empresário en Baréelofla. 
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Breve balan~o em dia de hoie da declara~áo de Barcelona 
• XAVIER VILHAR'TRILHO 

Bem é certo que a Decl~ac:;:áo de 
Barcelona e os seus ulteriores de
sen vol vimen tos programáticos 
obedecem -na medida em que sao 
textos fundamentalmente declara
tivos e programáticos- a exigen
cias pelíticas tácticas distintas. A 
plurivocidade da Declarac:;:áo de 
Barcelona é um refrexo de forc:;:as 
políticas (CiU, PNV e BNG), ain
da que todas nacionalistas, de sig
no ideológico díspar, com diferen
te peso político no estado · e repre- · 
sentativas de situac:;:óes nacionais 
muito diversas (Catalunha, Euskal 
Herria e Galiza. Daí que a própria 
Declarac:;:áo deixe em liberdade ás 
forc:;:as assinantes para que estabe
lecram o tipo de alianc:;:as que consi- · 
derem mais oportunas ern func:;:áo 
da peculiaridade das situac:;:óes na
cionais respectivas . Daí tarnbém 
que o documento de trabalho seja 
um texto que padec:;:a urna cerra in-

. definic:;:aó, na medida em que pare
ce hesitar -ain,<la que s~ presentero 

Tem emcomum 
o ~e ser na~óes que 

nao se sentem 
c6modas dentro 

da estrutura 
do estado 

das Autonomias 
actual. 

corno t~efas de etapas sucessivas -
ou inclusive como tarefas simulta
neas- entre duas vias·a seguir: por 

urna parte, a via das reivindi
cac:;:óes conjuntas dentro do qua
dro constitucional-estatutário ( co-

. mo, por ejemplo, a participac:;:áo 
dos Parlamentos catalao, vasco e 
galega na designac:;:áo dos mem
bros do Tribunal Costitucional); 
e,por outra parte, a via da acc:;:ao 
política de impulso conjunto para 
reformar ou revisar a Cosntituic:;:áo 
na. dírecc:;:áo de transformar o Esta
do das Autonomías num "Estado 
plurinacional e plurilingue de tipo 
confedera!". 

Transcorridos dais anos desde a 
redacc:;:ao da Declarac:;:áo de Barce
lona, parece que as forc:;:as políticas 
assinantes da mesma se vao decan
tando -nos posteriores acordos 
dos enconcros de Gasteiz (Setem
bro de 1998) e Sa.Htiago de 
Compsotela (N ovembro de 
1998), no programa eleitoral con
junto para as eleic:;:óes legislativas 
espanholas celebradas em Marc:;:o 
do 2000 e declaracróes recentes a 
imprensa feitas por significados 
porta-vozes das forc:;:as assinantes 
da Declarac:;:áo- pela via das rei
vindicac:;:óes alcanc:;:áveis através de 
Úma releitura pró-autonomcsta da 
Constituic:;:áo, abandonando ou 
deixando para as calendas gregas a 
vía da reforma substantiva do tex
to-constitucional. 

Aliás, se o mais peculiar da Decla
rac:;:ao de Barcelona é a sua propos
ta de um "Estado plurinacional de 
tipo confederal'', este aspecto está 
sendo desautorizado, na medida 
em que o PNV o ultrapassa ao se 
ter pronunciado, com posteriori
dade, por urna soluc:;:áo soberanista 

· plena e na medida em que Con
vergencia i Unió nao está debida
mente por urna reforma da Cons
tituic:;:áo para chegar ao "Estado 
plurinacional de tipo confedera!", 

. pois náo abandona a via de urna 
negociac:;:ao bilateral com o Estado 
para que Catalunha logre algum· 

Neste sentido, o objectivo do "Es
tado plurinacional de tipo confe
dera!" da Declarac:;:áo de Barcelona 
parece rnais urn brinde ªº sol con
federa!, no que o único disposto a 
encher a copa com verdadeiro ál
cool parece ser o BNG. 

Ora bern, náo obstante essas som
bras que projecta a Peclarac:;:áo de 
Barcelona, há nela luzes que bril
ham.- É---um intent-0--i-maginative 
(embora com insuficiencias, inde
finic:;:óes e contradi~óes) do que 
poderíamos chamar urna remode
lac:;:áo "federal-confedera!" do Rei
no de Espanha. Com o que vem 
em resultar urna fórmula integra
dora, quanto que oferta um mo
delo para o conjunto do Estado, 
superando Jórmular "particularis
tas" como a daqueles que só pro
pugnan a negociac:;:áo bilateral de 
urna soberanía compartida entre 
Catalunha e o Reinó de Espanha 
ou como a da actualizac:;:áo dos di
reitos históricos de carácter foral, 
que seria levada a cabo encre as 
comunidades forais vascas e nava
rra e o Estado espanhol. Integra
dora também das posicyóes dos so
beranistas e independistas, na me
dida em que estes náo se pode
riam negar a participar num pro
cesso de construc:;:ao de uma orga
nizac:;:áo política de tipo confede
ral, feíta a partir da dec~sáo sobe
rana das na~óes chamadas a confi
gura-la. Por primeira ver, desde a 
formac:;:áo do Galeuzca na altura 
da II República, for~as nacionalis
tas periféricas se póem de acordo 
em apresentar coro a Declarac:;:áo 
de Barcelona urna frente comum 
face ao estado. Aticude na que de~ 
vem persistir, porque, apesar das 
diferenc:;:a5 entre elas, sáo forc:;:as re
presentativas de urnas nac:;:óes peri
féricas- do Estado, que tern em co
mum o de ser nac:;:óes que nao se 
sentem cómodas dentro da estru
tura do estado das Autonomías 
actual. 

De nao desenvolver esse activo co
m um (a coi~cidencia das nac:;:óes 
vasca, caralá e galega em nao se 
sentir cómodas dentro do Estado 
das Autonomías), de náo desen
volver essa proposta comum de 
um "Estado plurinacional e pluri
lingue de tipo confedera!",' de as 
forc:;:as assinantes da declarac:;:áo de 
Barcelona continuar a ir cada urna 
pela sua parte, o delineamento es
tratégico da Declarac:;:áo de Barce
lona náo poderá competir com o 
soberanismo peno do Acordo de 
Lizarra nem com as fórmulas de 
soberania compartida negociadas 
bilateralmente com o Estado por 
parte das Comunidades Autóno
mas corn mais peso político na ~c
tual cónjuntur política.• . 

Xavier Vilhar Trilho é profesor da 
Universidade de Santiago e autor da tese de 

doutoramento A remodela~ao "federal-
JiJ?~º de. §9.b.~r.ap.i:u;.QJI,lpar.tüla,. --~•-·L, .. ·','-, , .confederal'l.do..Estado. , .. . 
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A Real Académia da História e a pluralidade 
• JOSUNE ARIZTONDO 

JOSEPCAMPS 
FRANCISCO GARCIA 
DOMENEC SESMILO 

' 
Hai tempo que estamos instalados 
nun debate sobre as deficiencias do 
actual sistema educativo. 

A aplicación da Loxse, desigual nas 
distintas nacionalidades e rexións 
do Estado español, apresenta eivas 
que cwnpre analisar e correxer. Se 
ben é certo que unha ddas, é a falla 
de asignacións orzamenrarias por 
parte do Executivo central para fa
cer fronte ao fUSte que require unha 
aplicación íntegra da devandita lei -
caréncia que sen dúbida repercute 
na calidade dos seus resultados-, ou
tras referen-se á estrutrura curricu
lar e aos contidos do que se ensina. 

O debate podería ter sido xeral e 
centrado nun espírito positivo de 
busca de solucións ante o exceso de 
&acaso escolar, as dificultades dal
guns alunos de seguir regularmente 
o sistema de cursos estabelecido, as 
deficiencias que certos alunos apre
sentan na aprendizaxe de matérias 
instrumentais que logo lles van xerar 
dificultades en escudos superiores ou 
na sua inserción na sociedade do co
fiecimento que lles tocará viver. 

Pero desde o núcleo e aledaños. do 
govemq non foi así. O debate cen
trou-se nos estudios de humanísticos. 

Neste caso, podería ter sido alenta
dor abordar a reforma pensando 
que, tras dela, iamos conseguer in
troducir no ensino, que se imparte 
no conxunto do Estado espafiol, 
elementos que incrementasen a ca-

pacidade de relativización, de críti
ca constructiva, de coleráncia, de 
cofiecimento, respeito e desenvolvi
mento da diversidade, da capacida
de de saber-se mover nun mundo 
plural, nun contorno no que se sai
ba distinguir a "igualdade" da "uni
formidade", elementos todos eles 
indispensábeis para costruir unha 
socíedade convivencia!. 

Mais non! O debate sobre o ensino 
das Hwnanidades quedou centrado 
no ensino que da história se fai na
queles territórios que (sic) "teñen 
lingua própria", aos que se acusa de 
falsear a história e de ensina-la de 
forma sesgada. 

A Real Académia da História en
gadiu-se ao debate cun informe 
totalmente carente de rigor acadé
mico e que só serviu para deixar 
ben evidente cal é a auténtica pre
ocupación de quen promove a re
forma das Humanidades desde o 
Ministério de Educación e Cién
cia: regresar aos esquemas educat
vos uniformistas. 

Cando lemos no in.forme da Real 
Académia frases como a seguinte: 
"Ampliar e mellorar o coñecimento 
da história xeral, sen que se descoi
de, por iso, o estudio dos particula
rismos próprios de cada comunida
de autónoma", retrocedemos, no 
túnel dos tempos, a cando se falaba 1 

do "san rexionalismo". Parece que 
os autores do texto mentado non 
tefien percebido ·que en España hai 
unha Constitución e uns Estatutos 
que , consecuentes coa realidade 
plural do Estado, configuran o 
marco no que vjvemos os habitan
tes das nacionalidades e rexións de 

que fala a Constitución e que eles 
califican frívolamente como "expre-· 
sión de moda nos anos da transi
ción". Ou, peor, si o ten percebido 
e o califican de "problema funda
mental". 

Cando para soster este informe se 
falsea a realidade do ensino da his
tória nas nosas respectivas nacións
Galiza, Euskadi e Catalunya- ás 
que específicamente se mencionou 
na apresentación do mesmo, ou se 
óbvia o que ocorre no resto territó
rios e dos que cabe supor, mália 
que non nos consta, que aplican 
unha educación acorde coa vontade 
de facer comprender e valorar a re
alidade plurinacional, pluricultural 
e ph.!rilin~e do Estado español, a 
cuestión é moito máis grave. 

Neste caso consideramos que a res
posta a dito informe, á marxe da 
que proveña do sector dos profeso
res de historia, tamen debe de ser 
política pois é evidente que non es
tamos ante un informe científico 
senpn ante un instrumento destina
do a facilittar a aplicación dun dos 
elementos máis retrogrados do pro
grama do Sr. Aznar. Por iso, non 
podemos deixar de lamentar, que 
amparándo-se nunha entidade 
científica que merce a nosa consi
deración e en nome dun sector 1 
profisional respetábel e respeitado, 
se propague un documento con in
tencionalidade política, en lugar de 
face-lo como e onde é debido. 

Como coord~nadores da Declara
ción de_ Barcelona, creada para de

. senvolver unha nova cultura políti
ca centrada no debate e o diálogo 
para levarnos a asumir qµe estamos 

Aresposta 
ao infonne tamén 
debe ser porllic:a 
pois é evidente 

que non estamos 
ante un infonne · 

científico. 

nun Estado plurinacional, pluricul
cural e pluriHngüe, capaz 4e de
senvlover un proxecto de convivén
cia centrado no recoñecimento e 
respeito, en pé de igualdadé~ de di
to pluralismo e de ser capaces de 
movermo-nos no xogo criativo do 
diálogo entre a identidade e a di
vers-idade que iso supón, ternos que 
lamentar e mesmo denunciar que o 
informe da Real Académica da His
tória, a máis de ser un texto ráncio 
en fondo e forma, non axuda en 
absoluto a· progresar na consecu
ción desea convivéncia que nos de
sexamos e promovemos mesmo 
desde os própios planos de estudio, 
alí onde exercemos as nosas própias 
competencias. 

Preucupa-nos enormemente que o 
partidismo do PP chegue a institu
cións como a asinante do informe, 
pois iso, engadido ao uso no mes
mo sentido de cercos meios de co
municación para anatemizar aos na
cionalismos que representamos, sig-

. nihca que avanzamos, de forma: 
irresponsábel, cara a un deterioro 
do consenso social sobre o que foi 
posíbel rc;dactar o actual marco 
constitucional que, repetimos, está 
formado pola Constitución e os Es
tatutos que foron quen de entender, 
con limitacións, a realidade plurina-

. cional do Estado. 

Transcurridos vinte anos, o que ~o
rresponde non é retroceder, como 
quere o PP, se non avanzar na liñ.a 
do recoñecimento da pluralidade e 
a diversidade e da aplicación da no
va cultura que nos propugnamos.+ 

Os autores son coordenadores da 
Declaración de Barcelona. 

. . . . . . 
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Atrás, dentro e ao lonxe 
• JOSÉ FÉLIX AZURMENDI 

Pertence un á xeración de bascos que 
identificaba ao galega co franquista. 
Dalgún xeito, tam~n o andaluz era 
franquista para moitos de nós. No 
noso mundo infantil da Euskadi rural 
e perdedora, os gardas civis e carabi
neiros de a pe eran demasiadas veces 
galegas. Eran tamén minoristas estra
perlistas, abrigados seguramente polas 
mesmas razóns dos demáis. As mulle-

- res dos xefeciños do cuartel, sen em
bargo, ou eran andaluzas ou nol() pa
recían, porque eran as quemáis fidel
mente representaban no noso peque
no mundo a protoúpica cultura ofi
cial do cante, a pandeireta, a peineta, 
por suposto, españolas. No noso pe
queno mundo rural tainén había ca
taláns, pero estaban sempre de paso. 
Os nosos cataláns chegaban e mar
chaban axiña, despois de ter ensinado 
as suas mostras e tomar os pedidos. 

Nunca coñecín catalán algúp de uni
forme, pero si moitos galegos: carabi
neiros, cabos de mar, gardas civis, e 
logo, cando recalei polo Instituto, 
bedeis. Bedeis, ex combatentes gro
riosos, nalgún caso mutilado, e, en 
case todos, malencarados. No Insti, 
había tamén prof~ores galegos. H~
bía moi especialmente un, de Filoso
fíá, que falaba cun desafiador acento 
gciJego -lembroume b,astant~s anos 
despóis Abraira que nengún g~ego se 
despoxa totalmente dese acento, así 
vaia a Arxentina, así. v.:i.v~ en Madrid, 
que está psicoloxicameñte máis lon
xe:-. O Pctrdi, chamábarnolo, porque 
as explicacións ~e Lóxica levábano 

, • t ¡ • 

Aos que nos tocou 
exiliamos, 

tocounos topar 
con cataláns e 

galegos, 
exiliados tamén, 

nacionalistas 
unhas veces, 
só "roxos" 

outras. 

moitos veces a un "purdicilo así" que 
rematou por bautizalo. Era O Purdi, 
diXéronnos polo baixo os maiores, 
un falanxista desenganado. Un falan-

. xista galego desenganado do seu pai
sano Francisco. D!dannos os maio
res polo baixó que fora condiscípulo 
.de Franco, pero que non lle gustou a 
sua traizón ás ideas de· José Antonio. 
O caudillo, xa se sabe, traizoaba co
mo quen respira. 

Máis tarde coñedn a pescadores gale
go s de altura qu.e recalaron por 
Trintxerpe e por Ondarroa, case 
sempre á defensiva e non sen razóns, 
especialmente cando se facían ricos, 
que algúns se facían, a forza de rastre
xar praias polos catro soles. Tivemos 
que agardar ós seus fillos para deca
tarnos, eles e nós, que tiñamos moito 
en común, que nos gostaban e des
gostaban as mesmas cousas, que tiña
mos moito que intercambiarmos. Se
guía sen haber moitos cataláns por 
aquí, seguían sendo os que había via
xantes e viaxeiros -forón os primeiros 
que descubriron os encantos do Nor
de-, que viñan e ian axiña. Non co
mo os galegos, que viñeron e queda
ron. Por ese tempo, os bascos de cos
ta fa.cían a mili por mar, e viñan en
cantados do Ferrol do Caudillo e, so
bretodo, das ferrolás. 

Aos que nos tocou exiliarnos, tocou
nos topar con cataláns e galegos, exi
liados tamén, nacionalistas unhas ve
ces, só "roxos" outras. Tocoume 
convivir con algúns deles no exílio 
caraqueño de finais dos sesenta e me
diados dos setenta. Tocoume en sor-

te coñecer ao máis digno e fume do 
exílio do 36-39, coñecelos ademais 
como representantes dunha Galeuzca 
que mantivo durante anos un pro
grama de radio digno e resistente, 
perto pero non revoltos cuns centro§ 
galegos e cataláns, máis os primeiros 
que os segundos, contemporizadores 
co franquismo, cando non francos 
apoloxistas. Nese tempo, por certo, o 
único partido facha de Venezuela, o 

. <ie Germán Borregales, usaba como 
emblema e lanza a cruz de Santiago. 
Vivíu pois Galeuzca en Caracas, ao 
marxe, iso sí, do nacionalismo histó
rico basco, e ao marxe dos sectores 
máis aburguesados do catalanismo, e 
alguén deberia historialo algunha vez, 
porque non estivo exento de. interese. 

Non reuniu aquela Galeuzca a todos 
os patriotas das tres nacións, porque 
eran tempos quemes de guerra fria, e 
a direita e a esquerda, até nas suas 
manifestacións máis dulcificadas, re
pelíanse como auga e aceite. T amén, 
porque o proxecto tiña para outros 
matices españolistas, en canto que 
non estaban convidados, por exem
plo, aqueles portugueses, de extrema 
esquerda, que vivían tamén o seu exí
lio en Venezuela. Coincidiron algun
ha vez oposición nacional e de clase 
ibéricas, algunha vez sumouse inclu
so algún representante canário, pero 
en actos puntuais contra as respeiti
vas ditaduras, en actos solidários cos 
de Burgos ou cos cinco fusilados das 
postrimerias do franquismo con 
Franco. Souben despois, por boca de 
Abraira novamente, dos prontos con
tactos de exiliados peninsulares na 

Tal día como hoxe, fai 80 anos, celebrabamo11 por vez 

primeira o dfa da nou nación, a Na.clón Ga.lega. 

E é d( obriga para os galegos a lembranza da d:ura loita 

poi.idea, social e cultural na defensa dos nosos dereítos 

como nación e soc::iedade emprendida a comeros do século 

XX polas Irmandades da Pala, as instauradoras (en 1920) 

dena data tan especial para a nosa cerra . 

Neste 25 de xullo, o. ConcellO de Vigo desexa conmemorar 

e recordar unha vez má.ÍH a IW81l memoria galega colectiva; 

fttcendo un ehamamenro a todo o pobo para que hoxe e 

os días vindeiros Gruida brille ~rus que nunca con rodo 

fU orgullo. 

Arxentina. Souben dunha proposta 
ruturista, fallida, fallada, a Aguirre 
-posto que todo estaba perdido para 
a República e as suas legalidades, ar
gumentando vanamente Castelao e 
os seus próximos- de proclamacións 
craramente independistas de cataláns, 
galegos e bascos. E seguro que houbo 
outras. E posteriormente, hai pouco, 
veu a Declaración de Barcelona e as 
outras declaracións. Veu un intento 
de resurreción de Galeuska, de voca
ción confederalizante pareceume, 
que non sabemos en qué parará, pero 
que puxo moi nerviosos aos cenualis
tas españolistas. 

Xosé .Estevez ~e admirábel infiltra
do galego que ternos os bascos na co
ciña da casa- lembraba estos días, á 
hora de homenaxear a Lluís Com
panys, que a solidariedade entre cata
láns e bascos debía enmarcarse en 
Galeuzca, que arrancou da Triple 
Alianza de 1923, proseguiu en 1933 
co Pacto de Compostela ou Galeuzca 
e continuou nos anos do exílio. 
Companys, lembraba, recebeu cos 
brazos abertos aos patriotas bascos 
fuxidos da sua terra e recalando en 
Catalunya. O "comezo da gran ami
zade", oficial e privada, entre patrio
tas cataláns, galegos e bascos ven xa 
de lonxe. Resta por explicar a todos 
-tanién ou sobre todo ás xentes dos 
outros povos peninsulares- que de .al
go así non poden nacer senon cousas 
boas. Ou sexa, resta a socialización 
do proxecto. Resta bastante, ainda. • 

José Félix Arunnendi é director de 
Euskal-Telebista para o exterior. 

1CONCELLO DE VIGO 
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Rematar coa tradición dos Reis Católicos 
• IÑAKI ANASAGASTI 

O acto de San Millán de la Cogo
lla que o PP dixo organizar para 
defender o castelán, sen pronun
ciar unha soa palabra en galego, 
euskera ou catalán, invítanos a 
pensar que estamos naqueles tem
pos nos que Castelao, Aguirre e 
Companys loitaban por atopar un 
lugar baixo o sol. 

Volven os tempos de Nebrija nos 
que se dicia que a língua era a com
pafieira do lmpério e por tanto as 
línguas cooficiais consagradas na 
própria Constitución, hai que po
fierlles sordina. 

Dai a importáncia da coordinación 
política de carro partidos naciona
lista para lembrar que o ano 2001 é 
o ano Europeo da Línguas e · que -
unha língua non é respetábel polo · 
número de quenas fa.la, porque en
tón todos deberiamos falar en chi
no, senón porque é un código de 
comunicación asentado pola histó
ria e que ademáis é un- acervo da 
própria humanidade. 

Un corresponsal tuledano escrebeu 
no diário de Irufia ao que serve, que 
o catalán e o galego non· eran idio
mas, senón dialectos do castelán, 
derivados do mesmo; e que en Es
pafia non había máis que dous idio
mas, o castelán e o basco. 

Un gal ego que leu o solto diri
xi use a outro diario da capital ·de 
Navarra rectificando ao corres
ponsal tuled;rno. O galego era 
idioma douscentos anos antes 
que o castelán. Cando Alfonso X 
o Sapio de Castela quixo escreber 
Cantigas as escrebéu en galego. E 
o renacemento galego encheu de 
nomes ilustres a história da sua 
literatura. Abondaria con nomear 
a Rosalia de Castro para pofielo 
de manifesto. En canto ao cata
lán, como pode negarse a condi
ción de idioma o embelecido por 
Mistral e Verdaguer? Ademáis: 
Non recofieceu a Real Académia 
que o catalán e o galego eran 
idiomas? Pois entón! 

Pero o tuledano non calou. Expli
cou como a el lle aprenderan na es
cola que os únicos que merecian ca
tegoria de idiomas eran o castelán e 

O acto do PP 
de San Millán 
de la CogOlla 

invítanos a pensar 
que estamos 

naqueles tempos 
nos que Castelao, 

Aguirre e Companys 
loitaban 

poratopar 
· un lugar baixo 

osol. 

o basco. E que despóis da.quilo, 
ninguén vifiera a rectificarlle. Se é 
erro, o responsábel é o mestre. Me
llor ainda; a responsabilidade recae 
sobre o sistema, porque o mestre 
ensinaba o que lle mandaban ensi
nar, niso, como na história e nou
tras cousas. E dicia que o basco era 
idioma, porque non se entendía 
nada de el. 

Con ese motivo tércia un leitor 
asíduo para facer bon do tuledano, 
reitificando seu erro. Bascos, gale
gos, cataláns e casteláns, di o ter
cei ro en discórdia, ceñen Q seu 
idioma, a sua cultura, o seu xénio 
civil, a sua maneira de ser, a sua 
história, as suas institucións. Des
coñecelo é descoñecer a realidade. 
Negalo é como negar a luz. A es
cola, en lugar de aprender a verda
de, dedicouse a sementar cizaña, 

· facendo política de campanário; 
negando a existéncia de povos, cos 
seus idiomas e culturas própias, 
con terxiversación interesada, 
mezquina e maliciosa. 

Hai que -rematar con este sistema. 
Hai que aprender a verdade. A ver
dade non é precisamente o que lle 
convén aprender ó que manda. A 
verdade é o que é e non depende de 
quen mande para ser o que é. E o 
xornal titula a carta con esta lenda: 

"U rxe revisar cerras ensinazas erró
neas". Pero non é iso o que de
fendeu o PP en San Millán de la 
Cogolla, a principios de Xullo. 

E é que o nacionalismo é amor; ad
hesión, vontade firme de facer da 
pátria unha unión e da nación un 
Estado Libre. 

Nacionalismo é a afirmación da 
existéncia dun pobo, unida á von
tade de dotalo dos meios políticos, 
sociais, económicos, culturais e reli
xiosos que complementen a sua 
personalidade soberana e coas fa
cllldades necesárias para o exerdcio 
normal desa soberania. 

Política nacionalista é o conxunto 
ordeado de actividades enderezadas 
ao logro do ideal nacional patrióti
co. Divídese en interior e exterior, 
segundo se refira a meios políticos 
nacionais ou internacionais. En 
Euzkadi, a política exterior está 

subdividida por imposición da xeo
grafia e da realidade actual, en pe
ninsulares e propiamente interna
cional. A primeira afecta ós meios 
peninsulares e dimos en atendela 
polo nome de Galeuzca: obxecto 
deseas liñas. 

Galeuzca é o organismo de coordi
nación das actividades de Galiza, 
Euzkadi e Catalunya, dirixidas ao 
logro dos seus respectivos naciona
lismos. As aspiracións das tres pá
trias paralelas, sen confundirse en
tre si, irmánanse nun momento de 
acción conxunta para dar eficácia a 
sua xestión respectiva. 

. Como se tres tuberías hidráulicas 
ou motores instalados en diversas 
fábricas, dimas e localidades, pu
xeran en movemento xeneradores 
tamén distintos; Galeuzca é a es
tación de transfo(mación, o cadro 
no cal o fluido eléctrico cos tres 
alternadores fan dimanar das suas 
entrafias, fúndese para que un só 
torrente dinámico se acople a 
enerxia que, sendo diversa nas 
suas tuberias de orixe, actua nun 
só momento. Son tres organiza
cións civis con armamento de paz 
e direito, que unen as suas tropas 
baixo un só ma·ndo, para librar a 
batalla contra adversário comun. 
Tres caixas ql)e acoplan os seus 
caudais de sacrifício para pagar en 
conxunto o précio da sua respecti
va liberdade. 

Pero producida a descarga, gaiiada 
a batalla, pagada a conta, Galicia, 
Euzkadi e Catalunya renacen ple
namente libres do seu respectivo 
sentido político, social, económico, 
cultural e de traballo. 

Quedou consagrada Galeuzca na 
excursión triangular dun verán de 
tempos da República: Lugo, Ou
rense, Pontevedra, Vigo, Betan
zos, Corufia e Santiago; o "Semi
nario de Estudo.s Galegos", onde 
o dia de Santiago se asinou o 
"Pacto de Compostela" polo que 
Galeuzca naceu; os sepulcros de 
Pondal e Rosalia de Castro; as es
tatuas de Rosalia e Curros Enrí
quez; as rías magníficas de Galiza; . 
os estudantes, á fronte deles, Cas
telao, Otero Pedraio, Suárez Pica
yo e Las Casas; o verde primave-· 
ral e~ eterno dos suaves petoutos e 

as costas pintorescas de Galiza; 
ese foi o marco que rodeou os 
dias primeiros da entente na
cionalista peninsular. 

Creceu ao calor vibrante do entu
siasmo de Bilbao, Getxo, Bermeo, 
Estella (Lizarra), Olite, Tafalla e 
lrufía. Galegos e cataláns presen
ciaron no noso chan espléndidos 
cadros de cor, de pátria.viva e pu
xante. 

E .culminou aquel momento nos 
salóns da Generalitat, no banquete 
oficial de Catalunya aos povos li
bres peninsulares no xesto brioso 
do Centro de Dependentes,_ no té · 
ofrecido á Prensa extranxeira, nos 
vítores da -Y raza da Uñívers1aade e 
ante os locais de Palestra. 

A viaxe triangular tivo notória reso
náncia europea, que Irujo foi reco
llendo nas colunas de "El Día" e 
que se sae dos límites desee traba
llo. Galeuzca desde entón é unha 
realidade; e o Pacto de Compostela 
un feíto histórico, que servirá para 
demarcar unha modalidade e sina
lar un comezo de acción política 
nacionalista na vida peninsular. 

A nosa política peninsular abarca 
dous extremos de transcendéncia 
incalculábel, con facetas que po
den influir poderosamente na ac
tividade parlamentária dos bascos, 
dotando a sua xestión dun sentido 
pol1tico definido e de grande inte
rés. E é preciso aludir a eses pro
blemas, non tan só pola sua im
portáncia evidente para Euzkadi, 
senón polo interese que fora do 
país poden despertar, co cal gaña
remos posicións de autoridade e 
prestíxio que poñer ao servizo da 
nosa pátria, que é o obxecto que 
ao aceitar os cargos de diputados 
nos propuxemos. Eses temas están 
enunciados en dous nomes: Por
tugal e Francia. 

A Península que habitamos é un
ha unidade xeográfica que separa 
o Mediterráneo do Atlántico, 
achega Europa a Mrica, e é avan
zada da mesma Europa coa rela
ción a América. Castela e a Mo
narq uia espafíola, ao crear entre 
Portugal e Espafía a tradición de 
ódios e separación cruenta de Al
jubarrota, podaron a saida cara o 
mar, dificultando con iso até im
posibilitar a obra que a xeografia 
sinalara e que a História puido 
confiar ás actividades políticas pe
ninsulares. E atopamonos hoxe 
con que o Ebro, que nace en Cas
tela, atravesa Euzkadi e Aragón e 
morre no Mediterráneo en ribei
ras catalás, non impede que, os 
nacionalistas cataláns e bascos, 
mantefiamos as nosas aspiracións 
respectivas á liberdade absoluta, á 
independéncia espiritual e econó
mica, e á soberanía política plena 
de Catalunya e Euzkadi, da que a 
sua realización non traería apare
llada de modo fatal a bruscca se
paración xurídica ~aquelas augas 
nadas para discurrir por un só 
cauce, e que, como consecuéncia 
do concurso vontário dos paises 
libres bañados por elas, poderian 
rexirse por un só estatuto, con vi
gor e garantía internacionais, co
mo tantos outros ríos europeos. 

Pero non ocorre o mesmo cos 
grandes rios españois, Duero, Ta
jo e Guadiana; que en castela na
cen e en Portugal, fora dos límites 
do Estado espafíol, rinden as suas 
augas ao mar; esa é a traxédia: a 
cortina . portuguesa que impide a 
sua saída ao Atlántico. Porque a 
opinión ·portuguesa non ouvirá 
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xamáis a Castela, a imperial ab
sorbente e dominadora, vencida 
en Aljubarrota, mentras Castela 
sega acari.ñando como tradición 
orientadora do seu xénio polfrico 
o testamento dos Reís Católicos, e 
na mesma inspire as suas normas -
para aplastar aos restantes povos 
peninsulares. Polo contrário, o dia 
no que estes, usando da sua sobe
ranía proclamada lealmente, com
partida e respetada por Castela, 
por ESpaña, falaran a Portugal de 
cultura, de paz, de aspiracións hu
manas, de cooperación e liberda
de, aquel día é posíbel que Ga
leuzca, a significación política de 

Galeuzca, o Libre concerto de po
vos peninsulares, rivera en Portu
gal un eco confiado. Aquel dia, 
vencendo a história, despóis de 
destruir a España militar tiránica 
dos Reis Católicos, poderiamos 
aspirar a sentar de grao, por con
venéncia e própria vontade, as ba
ses da intelixéncia pactada, que 
soamente pode ser filla do prévio 
recoñecemento mutuo da liberda
de, para que o exercício fJXera efi
caz a determinación, xeográfica e 
o senso histórico dos povos penin-' 
sulares que, vencendo os prexui
ws co próprio tempo suxeitan ho
xe o seu corpo e separan o espírito 

• 

nacional, aportaran as suas activi
dades á obra comun de paz, traba
llo, e humana convivéncia. 

O outro é F ráncia. Ao enuncialo 
non me refiro o feíto basco de La.: 
burcli, Zuberoa e Benaberre,, nen 
á significación internacional de 
Fráncia na vida europea, senón á 
influéncia de Francia na política 
española. E é Galeuzca tamén a 
afectada por coincidir idéntica si
tuación xeográfica e política nosa 
coa de Catalunya. Os Pirineos, lí
mites de España e Fráncia, son 
coluna vertebral de Catalunya e 
Euzkadi, cuia realidade non pode 

. A NOSA TERRA 

PNY, CiU e BNG 
ap~ntamos unha 

iniciativa sobre a 
presenm das 

Autonomias nos 
Consellos EuroPeus. 

ser afectada polos pactos de fami
lias reinantes, estipulados na Illa 
dos Faisanes, que deron a aqueles 
dous estados, demarcación defini
tiva. 

Longo e difuso, quedou, no obstante, 
bosqueXa.da a silueta da coordinación 
política da nosa política peninsular da 
actuación de Galeuzca como orienta
ción congruente, como entente na-· 
cionalista de povos diversos, unidos 
pola Xeografia, polo interese e polo 
comun ideal de liberrade. 

Son ideas xerales, que morro o 
Dictador e tras a Declaración de 
Barcelona do 98 comezan a· plas
marse. Acabamos de apresentar o 
PNV, CiU e o BNG, unha inicia
tiva sobre a presenza das Autono
mias· nos Consellós Europeus. En 
breve pediremos que o Governo 
central nos explique o que vai facer 

· para promover o plurilingüismo 
no ano 2001, "Ano Europeo das 
Linguas". Escudamos apresentar 
unha iniciativa conxunta sobre as 
eleicións Deportivas. En breve de
mandaremos a Madrid que a sua 
preséncia na Unesco teña en conta · 
a cooficialidade de Euzkadi, Gali
cia e Catalunya. 

Pouco a pouco irnos ir estabelecen
do unha continua forma de actuar 
para facer v.aJer os nosos clireitos a 
pesar da maioria absoluta do PP e 
do seu manifesto de San Millán de 
la Cogolla en defesa dun castelán 
que goza de espléndida saude e en 
contra dos nacionalismos chamados 
por eles "periféricos". Todo isto é 
tamén Galeuzca.+ 

lñaki Anasagasti é deputado do PNV e 
historiador do Galeusca 

no noso '' 
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Castelao 
na oferend~ 
floral 
realizada no 
monumento 
aos mortos 
de 
Guemika, 
en . 
Monte~deo, 
en 1945. 
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O Galeusca actual: o trasfondo dunha necesidade 
•FRANCISCO RODRÍGUEZ Seriamos 

topicamente 
simplistas 

se reducisemos 
a necesidade 

Cecais ~onvefia comezar pola ase
veración de que o Estado Español 
non é unha_ soia nación. Se é un 
Estado plurinacional, cabe per
guntar-se se es~a realidade está 
asumida institµcionalmente, coas 
consecuéncias e recofiecimentos 
políticos que isto c~nleva. De ser 
a resposta negativa, o corolário é 
que existen nacións negadas, non 
asumidás, sen recofiecimento da 
sua personalidade e dos direitos 
políticos de seu. Estas obviedades 
botan luz sobre a · 1exitimidade e 
necesidade dun fenómen~ especí
fico destas nacións non recoñeci
das como tais que é o nacionalis~ 
mo. Deberíamos· ma_nter inequí
vocamente este vocábulo para nos 
referir aos movimentos polf ticos 
que se xeran e manifestan nas na
zóns sen Estado, con carácter de
fensivo e coa aspiración de conse
guir un estatus de normalidade, o 
.exercício da soberanía, para os 
seus povos. 

de coordenación, · .· !. : 

Deseño 
de Isaac 

Diaz Pardo, 
1967. 

·: . 

· Loxicamente o contido destes mo
vimentos nacionalistas, quer no 
referido ás consecuéncias institu
cionais do exercício do direito de 
autodeterminación, quer no refe
rido ao seu programa ·económico
social, non é homoxéneo. A histó
ria de cada · nazón, a maneira de 
esi:ar submetida, as suas caracterís
ticas socio-culturais e mentais, as 
suas urxéncias económicas, a sua · 
tradición, incluido o pensamento 
nacionalista- precedente, determi
narán e explicarán as caracterís
ticas do seu nacionalismo hexe
món i co. O noso Castelao no 
Sempre en Galiza explica o dife
rente degrau de incidéncia e ex
pansión do nacionalismo no noso 
país a respeito de Euskadi e Cata
lunya, recorrendo a algunhas des
tas determinacións. Estas diferén
cias condicionaron naquel entón a 
política de alianzas entre os na
cionalismos peninsulares .. lnevita-

intercámbio e 
acordos, 

ao~ aspectos 
lingüísticos é 

culturc1is. 
A necesidade é 
amplamente · 

política. 
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belmente condicionan-na hoxe 
tamén . 

Porén, as diferéncias non poden 
nen deben ensombrecer ou mi
nusvalorar o feíto de que existen 
moitos elementos coincidentes. 
Alguns deles teñen a ver coa hos
tili dade de que son obxecto os 
movimentos nacionalistas por 
parte do Governo e do aparato do 
Estado imperialista, como diria 
Castelao, e que afecta a aspectos 
cruciais das realidades nacionais 
respectivas~ A continua ameaza 
contra as nosas línguas e culturas, 
mália os seus cativos estatus le
gais, oferece un campo de acción 
defensiva comun, por máis .que 
non sexa o mesmo contar ou non 
cun Governo nacionalista na res
pectiva administración autonómi
ca. No futuro imediato, a preten
sión do Governo español de con
trolar o sistema educativo para re
forzar a españolización através do 
denominado Decreto de Humani
dades debe provocar a reacción 
coordenada dos tres nacionalis
mos. Agora ben, os galegos. somos 
conscientes da nosa especial sin
gularidade: tem9s un Governo 
servil, sumiso, que pratica unha 
política lingüística e educativa 
que non se caracteriza polo im
pulso da língua e cultura na
cionais de Galiza. A nosa reacción 
ten que ser máis· esforzada, apoia
da na base social consciente do 
país e destinada a provocar un de
bate na nosa sociedade que serva 
para que máis xente asuma a nece-

- srdatl-e--de -superar -a--sitüllción- de 

precariedade e fraxilidade que te
rnos neste aspecto. Esta precarie
dade e fraxilidade, que foi agudi
zada especialmente polo governo 
Fraga, non lle abonda ao pre
potente Governo anti-nacionalista 
do Sr. Aznar. O seu obxectivo é 
anular a conciéncia nacional, sexa 
cal for o seu degrao de desenvolvi
mento. E, pois a negación da na
ción, da conciéncia colectiva co
mo povo. 

Mais seriamos topicamente sim
plistas se reducisemos a necesida
de de coordenación, intercámbio 
e acordos, aos aspectos lingüísti
cos e culturais. A necesidade é 
ampla.mente política. Alén das di
ferentes características dos nosos 
nacionalismos, das suas experién
cias institucionais e das suas pro
clividades e/ ou posibilidades a 
pactar cos Governos centrais, a 
dialéctica política obxectiva no es
tado Espafiol está a criar unha 
contradición entre duas concep
cións da democrácia en correla
ción e con dous modelos de Esta
do. O modelo democrático do na
cionalismo consiste obxectiva
mente, aqui e agora, en a) ser ga
rantía de verdadeiro pluralismo e 
diversidade política no Estado Es
pañol, curiosamente paradigma 
do pluralismo que a Constitución 
Espafiola considera un valor a de
fender; b) o esforzo por adaptar a 
lei do Estado á realidade diferen
ciada de cada nación; c) a consi
deración _de que os direitos das 
persoas son inseparábeis, e deben 
de i'nserir-se, dentro dos direitos 

colectivos ou dos po
vos; d) a maior im
plicación e conscién
cia da cidadania por 
trataren-se de alter
nativas políticas máis 
próximas e de trans
formación institucio
nal e, inevitabelmen
te, queira-se ou non, 
económica-social. 

Frente a esta concep
ción ou modelo, está 
a imperante no esta
do, o guvernativo, 
central e ao servizo 
da transnacionali
zación e os oligo
pólios. O modelo do 
espafiolismo consiste, 
aquí e agora, en: a) a 
redución do pluralis-

1 mo ao bipartidismo, 
• con intentos de ame-

l~ricanización d :vida 
-~-política, malia sexa 
~ antagónico co espíri

co e a lecra da Cons
titución; b) a obse
sión por impar leis 
xerais e abstractas pa
ra uniformar o Esta
do Espafiol, á vez 
que se consideran co
mo naturais os dese
quilfbrios rerritorias; 
c) a cínica sacraliza
ción dos direitos das 
persoas só como ar
ma arroxadiza contra 
os direitos colectivos, 
precisamente nas na
cións subordinadas; 
d) o férreo control 
dos meios de comu
nicación de titularie
dade pública e a he
xemo nia oligopólica 
privada ao servizo do 

modelo; e) a promoción do desin
terese e cepticismo da cidadanía 
pola política, pero a manipulación 
interesada da sua pasividade e de
sinformación. 

Xa se terá o leitor decatado de 
que, debaixo das lifias esbozadas 
para o modelo nacionalista, hai 
múltiplos motivos e oportunida
des para o acordo. Naturalmente 
nada vai ser lf neal nen exento de 
moitas e graves contradicións. O 
peso da necesidade e urxéncia in
terior de cada unha das nosas na
cións vai ser o que máis conside
ración terá para cada un de nós. 
Pero seriamos cegos senon enten
desemos que hai moitos motivos 
para a preocupación común, o 
intercámbio e o acordo, en mo
mentos precisos. Debaixo das ca
racterísitcas do modelo "demo
crático" espafiolista non só están 
os perigos do autoritarismo e da 
prepoténcia. Están as tentacións 
e os desexos mal disimulados do 
imperialismo, por máis que sexa 
de terceira categoría. E frente ao 
imperialismo, o centralismo, o 
españolismo, o parafascismo, ou 
como se lle quixer chamar, me
nos nacionalismo espafiol, o na
cionalismo galego, catalán e vas
co, que son a sua antítese, necesi
tan compartir alianza. Por máis 
que cada un de nós tefiamos que 
nos mover e defender coas nasas 
próprias forzas e desde os nasos 
específicos intereses.+ 

. Franciséo Rodr(9uez é 
depuraaci éio ffi'lG ñ~'--Con~'eso. 
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Razóns \ 
dunha senrazón 
• PERE ESTEVE 

A história, no seu pasar rápido, ten 
a singularidade de enfocar uns 
acontecementos e deixar outros 
moitos desdebuxándose -na penum
bra. A recente história da democrá
cia é un catálogo do axioma men
cionado. Nas posteriores liñas trata
rei de vislumbrar cales foron as cali
dades que fixeron da Declaración 
de Barcelona unha ferramenta sin
gular de extraordinária vixéncia; 
non só política no sentido estrito da 
palabra, senón no sentido grego de 
polis, é dicir, naquelo que concerne 
a toda a cidadania e a todos os as
pectos da sua vida cultural e social. 

O nacemento cronolóxico da De
claración de Barcelona acontece 
cun telón de fundo das diversas 
tendéncias políticas no &tado es
pafiol en equilíbrio de forzas. A co
alición de CiU en conxunto co 
PNV, lembro que son sócios dun 
goberno do PP, onde a pesar da es
casa sintonia perm.ítese unha plura
lidade de miras, distinta ao pensa
mento único actual. A Declaración 
de Barcelona nace da sintonía do 
pavo catalán co pavo basco e co 
pavo galego. 

Evidentemente non é un clamor a 
berros, pero si un murmúrio que se 
vai escoitando en todos os estamen
tos sociais das tres nacións. Nace da 
necesickde de formular o diálogo 
coma unha nova forma de facer po
lítica. É dicir, como a entroniza
ción de aquilo que viñemos cha
mando "a nova cultura politica"; 
sobretodo cara aó Estado espafiol 
que, con repetidos ensaios sobre 
unha ou outra política rexional ou 
autonomica, viñeron facendo ouvi
dos xordos a este bisbiseo acrecen
tado, que as cuestións, tanto as ve
llas reivindicacións como as recen
tes necesidades, hai que formulalas 
desde unha nova perspectiva. 

A vontade política por parte dos 
partidos asinantes é un reflexo da 
necesidade de abrir o diálogo cara a 
un novo horizonte. Este diálogo 
que entre nós· ensaiamos como a 
posta a punto e a marcha desta no
va cutura política que, como dicia 
ten no consenso e nos prindpios 
éticos da solidariedade entre os pa
vos, a principal instrumentación 
para chegar a acordes que, non só 
cambian o curso da historia no Es
tado español, senón que nos sinto
nicen co espácio europeu, cheo a 
rebosar de oportunidades para 
aqueles que saiban colocarse como 
"xogadores reais" , non imaxinários 
ou peóns forzados a ser desprazados 
dos centros ºde decisión política, so
cial e cultural. 

O Estado español non soubo até o 
momento presente aproveitar o 
imenso caudal político da Declara
ción de Barcelona. En cárnbio, cen
surouñ.a cunha campaña mediática 
através do espácio e do tempo e 
cunha serie de descualificacións ca
ra á nosa: vontade de diálogo. N ós 
non resaltamos a existéncia, actua
lidade e traxectória histórica do de-

, bate sobre a estructuración do esta
do. Non fixo falla. Todo o aparato . 
mediático acusounos de querer 
romper a baralla moito antes de ter 
e~p~do_ ~,part~d~. 

Cando a Declaració de Barcelona 
se apresentou no seo do Parlamen
to europeu en Bruxelas o 20 de 
Abril de 1999 ante a preséncia da 
eurodeputada por Unió Democra
tica, Concepció Ferrer, o. eurode
putado J osu Onuondo, do Partido 
Nacionalista Basco, Camilo No
gueira, do Bloque Nacionalista Ga
lego e un nutrido grupo de eurode
putados pertencentes ás máis diver
sas tendéncias políticas, lembro a 
claridade do discurso do eurodepu
tado Nogueira recalcando unha e 
outra vez a necesidáde de diálogo 
entre as diversas forzas políticas, o 
Estado español e calquer represen
tante europeu que sinta sua a von
rade de que Europa sexa a Europa 
dos povos. Porque se remata sendo 
a Europa dos estados, nunca conse
guirá os ideais que a motivaron a 
chegar tan lonxe. 

A Declaración de Barcelona tomou 
como inspiración a Triple Alianza 
de 1923, O Galeuzca de 1933 e 
baixo os princípios de que, despois 
de vinte anos de democrácia, a es
tru tura do Estado español segue 
sen recoñecer a plurinacionalidade. 
Despois de sufrir o valeiro legal e o 
coñecimemo político, mesmo ,des
de a perspectiva máis básica do re
coñecimento de nacións sen estado, 
pedimos á sociedade española que 
nos siga nun debate aberto e · capaz 
de resolver as diferéncias. Desde o 
16 de Xullo de 1998 os integrantes 
da Declaración de Barcelona atopa
ron formas para que entre as tres 
nacións se vaian consolidando as 
nocións da sua fundación. O reco
ñecimento das tres nacións sen es
tado e da exposición duns pedi
mentos armónicos e unificadas á 
hora de obter a cesión de soberania 
para facer fronte aos retos da unifi
cación e da globalización aos que a 
cultura mediática nos vén infor
mando e formando. 

Os asinantes da Declaración ternos 
moi clai:o que o camiño é longo e 
que as sinuosid?-des do momento 
político obrígannos a traballar a rit- ' 
JllOS distintos e adaptarnos ás nosas 
necesidades nacionais e suprana
cionais, pero trátase dun instru
mento político de longa vida que 
serviu, até o momento presente, 
para que o debate non se someta ao 
pensamento unificador do momen
to actual, senón que constantemen
te se faga referéncia ás posibilidades 
que ainda garda. Estou seguro que 
só empezamos a andar e que a sin
ceridade e a coraxe que presidiu ca
da unha das nosas propostas que
dou clara na mente dos cidadáns e 
das cidadáns dos nosos respectivos 
países. Comezamos a facer nova 
cultura política entre nós, e cada 
un dos asinantes creo que está satis
feito do camiño andado. Está claro 
que non hai que correr nen deixar
nos apresurar. O horizonte é amplo 
e a verdade natural da nosa propos
ta ten os ventos europeus a favor. 
Non é cuestión de paciéncia, senón 
de tesón e traballo para que o ideal 
nacionalista das nosas tres nacións 
sexa unha realidade que entronque 
dunha vez por todas coa história de 
Europa. Este é o meu desex.?. • 

Pere Esteve é Secretario Xeral de 
Convergencia Democratica de Catalunya 
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•FRANCISCO RODRiGUEZ Seriamos 
topicamente 
simplistas 

se reducisemos 
a necesidade 

Cecais conveña comezar pola ase
veración de que o Estado Español 
non é únha_soi<!- nación. Se é un 
Estado pl'urinacional, cabe per
guntar-se ·se esta realidade está 
asumida institucionalmente, coas 
consecuéncias e recoñecimentos 
políticos que ~sto c~nleva. De ser 
a resposta negativa, o corolário é 
que existen nacións negadas, non 
asumidás, sen recoñecimento da 
sua personalidade e do1! direitos 
políticos de seu. Estas obviedades 
botan luz sobre a lexitimidade e 
necesidade dun fenómen~ especí
fico destas nacións non recoñeci
das como tais que é o nacionalis~ 
mo. Deberiamos· ma.nter inequi
vocamente este vocábulo para nos 
referir aos movimentos pol!ticos 
que se xeran e manifestan nas na
zóns sen Estado, con carácter de
fensivo e coa aspiración de conse
guir un estatus de normalidade, o 
exercfcio da soberanía, para os 
seus povos. 

de coordenación,· · - · 
intercárríbio e 

acordos, 

· Loxicamente o comido destes mo
vimentos nacionalistas, quer no 
referido ás consecuéncias institu
cionais do exerdcio do direito de · 
autodeterminación, quer no refe
rido ao seu programa económico
social, non é homoxéneo. A histó
ria de cada nazón, a ma-neira de 
estar submetida, as suas caracterís
ticas socio-culturais e mentais, as 
suas urxéncias económicas, a sua · 
tradición, incluido o pensamento 
nacionalista- precedente, determi
narán e explicarán as caracterís
ticas do seu nacionalismo hexe
m ón i co. O noso Castelao no 
Sempre en Galiza explica o dife
rente degrau de incidéncia e ex
pansión do nacionalismo no noso 
país a respeito de Euskadi e Cata
lunya, recorrendo a algunhas des
tas determinacións. Estas diferén
cias condicionaron naquel entón a 
política de alianzas entre os na
cionalismos peninsulares .. Inevita-

aos aspectos 
lingüísticos é 

cultura is. 
A necesidade é 
amplamente · 

política. 
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belmente condicionan-na hoxe 
tamén. 

Porén, as diferéncias non poden 
nen deben ensombrecer ou mi
nusvalorar o feito de que existen 
moitos elementos coincidentes. 

Aulor: FDMANDO CABEZA QUll.IS 
l'áx.: 488 / P.V.P.: 1.800 ptas. 

Alguns deles teñen a ver coa hos
til i dade de que son obxecto os 
movimentos nacionalistas por 
parte do Governo e do aparato do 
Estado imperialista, como diria 
Castelao, e que afecta a aspectos 
cruciais das realidades nacionais 
respectivas. A contínua ameaza 
contra as nosas línguas e culturas, 
mália os seus cativos estatus le
gais, oferece un campo de acción 
defensiva comun, por máis .que 
non sexa o mesmo contar ou non 
cun Governo nacionalista na res
pectiva administración autonómi
ca. No futuro imediato, a preten
sión do Governo español de con
trolar o sistema educativo para re
forzar a españolización através do 
denominado Decreto de Humani
dades debe provocar a reacción 
coordenada dos tres nacionalis
mos. Agora ben, os galegos. somos 
conscientes da nosa especial sin
gularidade: ternos un Governo 
servil, sumiso, que pratica unha 
política lingüística e educativa 
que non se caracteriza polo im
pulso da língua e cultura na
cionais de Galiza. A nosa reacción 
ten que ser máis· esforzada, apoia
da na base social consciente do 
país e destinada a provocar un de
bate na nosa sociedade que serva 
para que máis xente asuma a nece-
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precariedad.e e fraxilidade que te
rnos neste aspecto. Esta precarie
dade e fraxilidade, que foi agudi
zada especialmente polo governo 
Fraga, non lle ahonda ao pre
potente Governo anti-nacionalista 
do Sr. Aznar. O seu obxectivo é 
anular a conciéncia nacional, sexa 
cal foro seu degrao de desenvolvi
mento. E, pois a negación da na
ción, da conciéncia colectiva co
mo povo. 

Mais seriamos topicamente sim
plistas se reducisemos a necesida
de de coordenación, intercámbio 
e acordos, aos aspectos lingüísti
cos e culturais. A necesidade é 
amplamente política. Alén das di
ferentes características dos nosos 
nacionalismos, das suas experién
cias institucionais e das suas pro
cl~vidades e/ou posibilidades a 
pactar cos Governos centrais, a 
dialéctica política obxectiva no es
tado Español está a criar unha 
contradición entre duas concep
cións da democrácia en correla
ción e con dous modelos de Esta
do. O modelo democrático do na
cionalismo consiste obxectiva
mente, aqui e agora, en a) ser ga
rantía de verdadeiro pluralismo e 
diversidade política no Estado Es
pañol, curiosamente paradigma 
do pluralismo que a Constitución 
Española considera un valor a de
fender; b) o esforio por adaptar a 
leí do Estado á realidade diferen
ciada de cada nación; c) a consi
deración .de que os direitos das 
persoas son inseparábeis, e deben 
de i'nserir-se, dentro dos direitos 

colectivos ou dos po
vos; d) a maior im
plicación e conscién
cia da cidadania por 
trataren-se de alter
nativas políticas máis 
próximas e de trans
formación institucio
nal e, inevitabelmen
te, queira-se ou non, 
económica-social. 

Frente a esta concep
ción ou modelo, está 
a imperante no esta
do, o guvernativo, 
central e ao servizo 
da transnacionali
zación e os oligo
pólios. O modelo do 
espafíolismo consiste, 
aquí e agora, en: a) a 
redución do pluralis-

1 mo ao bipartidismo, 
• con intentos de ame-

-~--d.canizaci6.n-da -vid 
~ política, malia sexa 
~ antagónico co espíri

co e a letra da Cons
titución; b) a obse
sión por impor leis 
xerais e abstractas pa
ra uniformar o Esta
do Espafíol, á vez 
que se consideran co
mo naturais os dese
quilíbrios territorias; 
c) a cínica sacraliza
ción dos direicos das 
persoas só como ar
ma arroxadiza contra 
os direitos colectivos, 
precisamente nas na
cións subordinadas; 
d) o férreo control 
dos meios de comu
nicación de titularie
dade pública e a he
xemo nia oligopólica 
privada ao servizo do 

modelo; e) a promoción do desin
terese e cepticismo da cidadania 
pola polfr.ica, pero a manipulación 
interesada da sua pasividade e de
sinformación. 

Xa se terá o leitor decatado de 
que, debaixo das lifías esbozadas 
para o modelo nacionalista, hai 
múltiplos motivos e oportunida
des para o acordo. Naturalmente 
nada vai ser Hneal nen exento de 
moitas e graves contradicións. O 
peso da necesidade e urxéncia in
terior de cada unha das nosas na
cións vai ser o que máis conside
ración terá para cada un de nós. 
Pero seriamos cegos senon enten
desemos que hai moitos motivos 
para a preocupación común, o 
intercámbio e o acordo, en mo
mentos precisos. Debaixo das ca
racterísitcas do modelo "demo
crático" espafíolista non só están 
os perigos do autoritarismo e da 
prepoténcia. Están as tentacións 
e os desexos mal disimulados do 
imperialismo, por máis que sexa 
de terceira categoría. E frente ao 
imperialismo, o centralismo, o 
españolismo, o parafascismo, ou 
como se lle quixer chamar, me
nos nacionalismo espafíol, o na
cionalismo galego, catalán e vas
co, que son a sua antítese, necesi
tan compartir alianza. Por máis 
que cada un de nós tefiamos que 
nos mover e defender coas nosas 
próprias forzas e desde os nasos 
específicos intereses.+ 

. Francisco Rodrí~ez é 
depuraaó'do é'NG ~o'-C:o~gr'es'o. 
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Razóns \ 
dunha senrazón 
• PERE ESTEVE 

A história, no seu pasar rápido, ten 
a singularidade de enfocar uns 
acontecementos e deixar outros 
moitos desdebuxándose .na penum
bra. A recente história da democrá
cia é un catálogo do axioma men
cionado. Nas posteriores liñas trata
rei de vislumbrar cales foron as cali
dades que fixeron da Declaración 
de Barcelona unha ferramenta sin
gular de extraordinária vixéncia; 
non só política no sentido estrito da 
palabra, senón no sentido grego de 
polis, é dicir, naquelo que concerne 
a toda a cidadania e a todos os as
pectos da sua vida cultural e social. 

O nacemento cronolóxico da De
claración de Barcelona acontece 
cun telón de fundo das diversas 
tendéncias políticas no Estado es
paiíol en equilíbrio de forzas. A co
alición d.e CiU en conxunto co 
PNV, lembro que son sócios dun 
goberno do PP, onde a pesar da es
casa sintonia permítese unha plura
lidade de miras, distinta ao pensa
mento único actual. A Declaración 
de Barcelona nace da sintonia do 
povo catalán co povo basco e co 
povo galego. 

Evidentemente non é un clamor a 
berros, pero si un murmúrio que se 
vai escoitando en todos os estamen
tos sociais das tres nacións. Nace da 
necesickde de formular o diálogo 
coma unha nova forma de facer po
lítica. É dicir, como a entroniza
ción de aquilo que viñemos cha
mando "a nova cultura poÜtica"; 
sobretodo cara ao Estado espafiol 
que, con repetidos ensaios sobre 
unha ou outra política rexional ou 
autonornica, vifieron facendo ouvi
dos xordos a este bisbiseo acrecen
tado, que as cuestión~, tanto as ve
llas reivindicacións como as recen
tes necesidades, hai que formulalas 
desde unha nova perspectiva. 

A vontade política por parte dos 
partidos asinantes é un reflexo da 
necesidade de abrir o diálogo cara a 
un novo horizonte. Este diálogo 
que entre nós· ensaiamos como a 
posta a punto e a marcha desta no
va cutura política que, como dicia 
ten no consenso e nos princípios 
éticos da solidariedade entre os pa
vos, a principal instrumentación 
para chegar a acordos que, non só 
cambian o curso da historia no Es
tado español, serrón que nos sinto
nicen co espácio europeu, cheo a 
rebosar de oportunidades para 
aqueles que saiban colocarse como 
"xogadores reais" , non imaxinários 
ou peóns forzados a ser desprazados 
dos centros "de decisión política, so
cial e cultural. 

O Estado espa.fiol non soubo até o 
momento presente aproveitar o 
imenso caudal político da Declara
ción de Barcelona. En cámbio, cen
surouna cunha campaña mediática 
através do espácio e do tempo e 
cunha serie de descualificacións ca
ra á nosa: vontade de diálogo. Nós · 
non resaltamos a existéncia, actua
lidade e traxectória histórica do de
bate sobre a estructuración do esta
do. Non fixo falla. Todo o aparato 
mediático acusounos de querer 
romper a baralla moito antes de ter 
e~g~do_ ~,p.artjd~. 

Cando a Declaracióh de Barcelona 
se apresentou no seo do Parlamen
to europeu en Bruxelas o 20 de 
Abril de 1999 ante a preséncia da 
eurodeputada por Unió Democra
tica, Concepció Ferrer, o . eurode
putado J osu Ortuondo, do Partido 
Nacionalista Basca, Camilo No
gueira, do Bloque Nacionalista Ga
lego e un nutrido grupo de eurode
putados pertencentes ás máis diver
sas tendéncias políticas, lembro a 
claridade do discurso do eurodepu
tado Nogueira recalcando unha e 
oucra vez a necesidade de diálogo 
entre as diversas forzas políticas, o 
Estado español e calquer represen
tante europeu que sinta sua a von
tade de que Europa sexa a Europa 
dos povos. Porque se remata sendo 
a Europa dos estados, nunca conse
guirá os ideais que a motivaron a 
chegar tan lonxe. 

A Declaración de Barcelona tomou 
como inspiración a Triple Alianza 
de 1923, O Galeuzca de 1933 e 
baixo os princípios de que, despois 
de vinte anos de democrácia, a es- _ 
trutura do Estado espafiol segue 
sen recoñecer a plurinacionalidade. 
Despois de sufrir o valeiro legal e o 
coñecimento político, mesmo !1es
de a perspectiva máis básica do re
coñecimento de nacións sen estado, 
pedimos á sociedade espafiola que 
nos siga nun debate aberto e · capaz 
de resolver as diferéncias. Desde o 
16 de Xullo de 1998 os integrantes 
da Declaración de Barcelona atopa
ron formas para que entre as tres 
nacións se vaian consolidando as 
nocións da sua fundación. O reco
ñecimento das tres nacións sen es
tado e da exposición duns pedi
mentos armónicos e unificadas á 
hora de obter a cesión de soberania 
para facer fronte aos retos da unifi
cación e da globalización aos que a 
cultura mediática nos vén infor
mando e formando. 

O asinantes da Declaración ternos 
moi da.ro que o camiño é longo e 
que as sinuosid~des do momento 
político obrígannos a traballar a rit- ' 
.mos distintos e adaptarnos ás nasas 
necesidades nacionais e suprana
cionais, pero trátase dun instru
mento político de longa vida que 
serviu, até o momento presente, 
para que o debate non se someta ao 
pensamento unificador do momen
to actual, senón que constantemen
te se faga referéncia ás posibilidades 
que ainda garda. Estou seguro que 
só empezamos a andar e que a sin
ceridad.e e a coraxe que presidiu ca
da unha das nasas propostas que
dou clara na mente dos cidadáns e 
das cidadáns dos nosos respectivos 
países. Comezamos a facer nova 
cultura política entre nós, e cada 
un dos asinantes creo que está satis
feito do camiño andado. Está claro 
que non hai que correr nen deixar
nos apresurar. O horiwnte é amplo 
e a verdade natural da nosa propos
ta ten os ventos europeus a favor. 
Non é cuestión de paciéncia, senón 
de tesón e traballo para que o ideal 
nacionalista das nasas tres nacións 
sexa unha realidade que entronque . 
dunha vez por todas coa história de 
Europa. Este é o meu desex.?. • 

Pere Esteve é Secretario Xeral de 
Convergencia Dernocratica de Catalunya 
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Esta dialéctica política, que se situa 
tam~n hoxe como o centro do de
bate no Estado Español, pon de re
levo o carácter do nacionalismo co
mo proxecto transformador e pro
gresista no plano político e social. 
Precisamente respondendo a ese ca
rácter transformador e creativo foi 
quen de poñer enriba da mesa un
ha proposta de debate para avanzar 
políticamente no Estado Español, 
no camifio da superación da situa
ción actual. A Declaración de Bar
celona representa a proposta máis 
seria realizada no plano político, 
dende o remate do franquismo, pa
ra dar pasos adiante no camifio da 
solución cabal a un problema polí
tico que existe no Estado Español e 
que non é invento de "carro na
cionalistas iluminados", senón que 
moi ao contrario, o nacionalismo 
non é máis ca expresión no plano 
ideolóxico-político dun fenómeno 
que existe na realidade material. 

Por un cambio na estructura do Estado 

O recofiecemenro e avance na ar
ticulación dun estado plurina
cional, foi unha aportación nove
dosa a un debate e a unha con tro
vers ia que evidenci'ou ata que 
punto no outro polo da dialéctica 
política se agochan, baixo preten
didos intereses de Estado, intere
ses de partido, ou de grupos de 
presión. A ninguén se lle oculta 
que o avance cara a plurinaciona
lidade do Estado significaría en 
moitas organizacións políticas e 
sindicais e doutro tipo de ámbito 
estatal a sua merma na capacidade 
de decisión e incidencia, conver
tíndose este nun aspecto relevante 
para explicar as argumentacións 
peregrinas para aferrarse á situa
ción actual como dogmaticamente 
inmutábel, ou mesmo para de
fender auténticos procesos involu
tivos. No fondo das argumenta
cións, ainda que ás veces se recu
bran d,unha retórica progresista, 
¿cales son as diferencias existentes 
entre as posicións uniformizado
ras que se sustentan en determina
das opcións defendidas dende o 
ámbito estatal e as que se facian 
no anterior rexime? Con nova re
tórica referenciada a verbas que 
soan ben, "solidariedade", "demo
cracia,,' a derei tos individuais"' 
etc ... , o substrato ideolóxico pro
fundo que se agocha detrás de in
formes como o da Academia da 
Historia ou do Consello Econó
mico e Social é o camifio para a 
negociación da diversidade na
cional. E resulta pintoresco, can
do menos dende unha posición de 
reflexión intelectual, que o discur· 
so argumental antinacionalista no 
Estado se sustente sobre a sacrali
zación dun marco referencial polí-

• XOSÉ MANUEL BEIRAS 

Calquera cidadán do Estado Espa
ñol que analise criticamente o que 
está a acontecer na realidade social 
e na dinámica política, debería ti
rar a conclusión de que os proxec
tos políticos que aglutin,an as pro
postas actuantes pódepse basica
mente reducir a dous: por unha 
banda os que sacralizan o marco 
político-económico actual como 
inmutable e pota outra os que aspi
ran á sua transformación. Ainda 
que poda parecer un plantexamen
to simplista e con perfís manique
os, a realidade é que a situación, 
por desgracia, camiña a pasos ace
lerados nesa dirección. O naciona
lismo no Estado Español é hoxe o 
adversario a bater, 'e todas as tréco
las son válidas. Fundamentalmente 
os dous polos da contradicción po
lítica situanse entre os que, dende 
unha visión xacobinista española, 
pretenden convertir o problema 
político de articulación do Estadó 
nun problema administrativo ao 
que se lle pode dar un trato unifor
me, e os que reclamamos que se 
dean pasos firmes na dirección de 

O nacionaHsmo 
éhoxé 

o adversario a 
bater, 

e tocias _ 
as trécolas 

son válidas. 

recoñecer o Estado, co carácter 
que ten, como plurinacional. 

E se esta dialéctica política está a 
ser cada vez máis evidente é por
que a estructuración xurídico-polí
tica que se lle deu ao Estado Espa
ñol despois na transición post
franquista foi claramente un pro
duto de conxuntura, formulada 
cupha ambigüedade calculada e 
que non articulou a plurinacionali
dade do Estado. O desenvolve
mento posterior dos acontecimen
tos, lonxe de significar avances po
sibeis nesa dirección, indica que se 
está a producir unha auténtica in
volución. Sin ningún tipo de rubor 
e coas argumentacións máis pere
grinas, reclámanse solucións uni
formadoras para o Estado nas máis 
variadas tenzas, e non se ten nin
gún tipo de reparo en cuestionar a 
existencia real da diversidade. Re
sulta pintoresco que se estea dis
posto, dende o propio sistema, a 
levantar cruzadas para preservar a 
conserv:ación dunha especie animal 
garantizándolle o seu hábitat e a 
facer da biodiversidade unha rique
za a coidar e respeitar, e que, pola 

contra, se faga o imposíbel para 
anular a diversidade das creacións 
humanas e dos povos, atacando 
duramente o seu ªhábitat natural». 

Seguramente este fenómeno noa 
é exclusivo do Estado Español e 
está a produdrse nunha parte im
portante do Planeta: a contradi
ción entre as escadas de decisión, 
os marcos referenciais de compe
tencias e as capacidades de deci
sión política. Dunha banda as 
tendencias uniformizadoras (ªglo
balización") que pretenden invia
bilizar ámbitos de decisión políti
ca que signifiquen atrancos ao 
poder de decisión (sin base en 
procesos electorais democráticos) 
das transnacionais, e doutra a 
periferia do sistema, en sentido 
político-económico, que defende 
unha articulación onde a diversi
dade creada pola propia racionali
dade dos homes e dos povos, tefi.a 
unha expresión no plano político 
para articular unha convivencia 
máis xusta no plano nacional e 
social, e enriquecedora, prática e 
igualitaria no plano das relacións 
políticas. 

Escoita as pedras ... descubre a Gal iza que non se ve 
ACAMPALÍNGUA-2000 

Organiza 

Para nenas e nenas de 8 a 14 anos 

A nosa língua e a nosa cultura a través ,do xogo, o lecer e o achegamento ao entorno natural e 
humano do noso país, nunhas vacacións inesquecíbeis. 

Actividades: Fornada de pan, cesteria, pintado de camisetas, tecido (da man de persoas da aldea). ltinerários, 
diurnos e nocturnos, pola zona. Aula da natureza (construción de casas-niño, viveiros de sementes, etc.) Xogos 
de pistas. Actividades de dinamización lingüística (xogos de língua, debates e co~tacontos). 

Para máis informa~ión e inscricións: Telefone: 981 56 38 85 I Fax: 981 58 37 82 I correo electrónico: amesanl@lnterbook.net 

A MES, ·A ~~:~ALIZAClóN 
LINGUISTICA Do 29 de xullo ao 6 de agosto, en Lodoselo-Sarreaus (A Límia} 
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tico e do Estado como o Ónico pa
ra desenvolver unha acción políti
ca que mereza o nome de tal. Se 
non existisen prexuicios, precon
ceptos e intereses apriorísticos a 
defender a ultranza, debería ser 
posíbel a discusión racional sobre -
cal é o marco política máis acaido 
para desnevolver unha política 
propia .. Ou dito doutro xeito, si é 
cabalmente posíbel a articulación 
do Estado con outra distribución 
dos marcos referenciais para de
senvolver a acción· política, e nesa 
dirección garantiar que as· nacións 
que o conforman tefüµ1, nun Es
tado con caracter plurinacional, 
rango de decisión política real que 
plasme a diversidade existente. 

Esa é a aportación positiva que se 
fixo dende o nacionalismo, e a re
acción evidenciou ata que ponto 
os vellos fantasmas son utilizados · 
sin rubor para a descálificación 
política. Para dogmatizar un mar
co político que ademais se plas
mou e se plasma na interpretación 
máis restrictiva do mesmo, todo 
vale. E significamos restrictiva e 
que todo vale porque hoxe pode
mos afirmar que realmente, apesar 
de estar recofiecidos, non existe 
ningunha competencia de rango 
nacional que se poda dicir auten
tica.mente exclusiva, o árbitro de 
conflictos de competencias é o 
Tribunal Constitucional, o poder 
do estado mediático, xudicial, mi
litar é total, as decisións políticas 
fundamentais correspóndenlle a 
Cámaras (Congreso e Senado) on
de os nacionalismos nunca pode
rán ter posicións maioritarias, 
etc., e con este panorama resulta 
macabro que quen reclama o de
reito a existir das nacións do Esta-

do sexa alcufíado de racista, xenó
fobo, intolerante, ou fundamenta
lista. En realidade quen nega, 
quen agrede, quen pretende con
ducir ao Estado a unha solución 
uniformizadora que destrue a di
versidade, non é precisamente o 
nacionalismo. Si se recofiece a di
versidade é necesario darlle capa- · 
cidade de realización dunha p.olí
rica propria que mereza o nome 
de tal, o reso son andrómenas e 
ganas de marear a perdiz. Hoxe o 
debate evidencia a distancia que 
hai entre o recofiecemento sincei
ro da existencia de paises dentro 
do Estado (diversidade), como 
construccións históricas, sociais, 
económicas e culcurais dos seus 
homes e mulleres no transcurso 
do tempo e, xa que logo, a necesi
dade de articular as suas capacida
des de"ciesenvolveren unhas políti-

cas proprias en determinados te.:. 
rreos, e a "aceptación" dese feíto 
porque non houbo máis remedio, 
pero coa intención de mutilar a 
sua . expresión política. A mesma 
distancia que existe entre a asu.n
ción r~cional, humanista e tole
rante das construccións e vonta
des dos homes e dos povos, ou a 
imposición intolerante e agresiva 
sobre os mesmos. Ese é oeste intre 
o estado da cuestión." 

Dende a perspectiva e convenci
mento de que a estrutura do Esta
do se modificará. para resolver ca
balmente o problema político que 
ten implícito, propiciamos a parti
cipación de Galiza como protago
nista directo e activo nese debate. 
Somos conscentes de que todas as 
normas, leis e interpretacións das 
mesmas, son mutábeis e productos 

Alá ~os pasados 
primeiros. da miña 
oio os teus Vagos e 
reló dos tristes mo 
-de miña patria que 

Campanas de Anllóns 
Eduardo Pondal 

ANOSATERRA 

A Declaración 
- de Barcelona 

representa 
a proposta máis 
seria realizada 

no plano político, 
dende o remate 
do franquismo. 

continxentes con data de caducida
de. T efíen que responder a ser úti
les aos povos. e seres humans. aos 
que van destinados. Hoxe, vinte
cinco anos despois da morte de 
Franco, é necesario abordar o feito 
de que a estructura actual do Esta
do e máis o modo como se intepre
tou o desenvolvemento constitu
cional, requiren unha modifica
ción. E nese debate os intereses. de 
Galiza, a perspectiva galega non 
pode quedar á marxe. É asi como 
convén interpretar, no plano políti
co, o horizonte que se abriu coa 
Declaración de Barcelona. En sín
tese, trátase dunha perspectiva es
tratéxica que aponou un aire limpo 
e unha nova proposta no necesario 
debaté da articulación política do 
Estado. Proposta que pretende su
perar o concepto de que no Estado 
debe existir un único poder políti
co con distintos escalóns da ad.mi
nistración pública {local, provin
cial, autonómico e xeral) -ou sexa, -
en definitiva, unha- c~ncepción ad
rni nistra tiva do problema- para 
ofrecer unha visión política do 
mesmo, asegurando que as nacións 
tefíen que ter poder político e sobe
ranía competencial real en determi
nados terreos, e o Estado xa que lo
go hai que aniculalo q>mo plurina
cional. Esta perspectiva estratéxica 
p.on está rifada coas diferencias tác
ticas que existen e existirán nas dis
tintas forzas políticas das nacións 
sen· Estado, diferencias qu xurden 
da propria dinámica interna e da 
percepción dos tempos e ritmos. 
En calquera caso, Galiza, e esa é a 

· nosa perspectiva, ten que ser prota
gonista activa do seu propio futuro 
e non espectador pasivo.+ 

Xosé Manuel Beiras é portavoz do BNG 
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Cataluña·Galiza: Relacións culturais? 
• XESUS GONZÁLEZ GÓMEZ 

Existen ou existiron outrora -ou
trora, seguindo a Walter Benjamín, 
non é pasado- relacións culturais 
entre Galiza e Cataluña? A resposta, 
segundo quen a dea, pode ser si e 
pode que non. Se o observador in
tenta ser obxectivo dirá que houbo, 
en certos indivíduos, un amor-pai
xón, mais n.on relacións. Relación, 
se irnos ao Diccionario da Real aca
demia Galega (1997), na sua pri
meira a~epción significa: "Aquilo 
que liga dous ou máis elementos 
entre si, que fai que dous ou roáis 
elementos teñan algo que ver entre 
si". Evidentemente, algunha rela
ción entre Galiza e Cataluña hai, 
ainda que sexa ou estexa "descorde
nada". Se irnos á segunda acepción, 
leremos: "Nó, elo que fai que duas 
mi máis persoas ou entidades de
pendan unha doutras, teñan in
fluéncias mútuas ou se traten con 
frecuéncia. OBS (ervación). Nesta 
acepción emprégase sobre todo en 
plural". Nesta acepción, evidente
mente, non hai "rdacións'', porque 
até o de agora, nen houbo depen
déncias, nen influéncias mútuas, 
nen trato frecuente. Houbo, si, o 
que demos en chamar amor-paixón, 
nalguns indivíduos. 

O amor paixÓn ten duas caracterís
tica.s: maniféstase violentamente e o 
apaixonado ama non o ser real e 
presente que di amar, senón o que 
simboliza. A verdade, tamén haberá 
que dicer qúe o amor-paixón d~s 
mdivíduos, neste caso, non se carac
terizou pola "violéncia", ben que si 
por amar, ou "relacionarse", máis 
co símbolo que co real e presente, é 
dicer, coa Galiza verdadeira, ainda 
que nun que outro caso a relación 
fose "real e presente'', por ambas 
partes. O mesmo, un pouco matiza
do, pódese dicer dos que desde Ga
liza se interesaron por Cataluña. 

A relación entre Caliza-Cataluña, 
no ámbito cultural, vén desde os 

Dá a impresión 
que unhavez 
desaparecido 

Salvador Espriu, 
a maioria 

dos poetas galegos 
deixaron 

de conectarse 
cos seus colegas 

. cataláns. 

primeiros tempos do .Rexurdi
mento (e da Renaixenc;:a). Desde 
cando Barcia Caballero e os ir
máns de la Iglesia vertian ao gale
go as poesías de Lo gayter del Llo
bregat. Desde cando Alfredo Bra
ñas éra convidado aos xogos flo
rais de Barcelona, en meio das 
protestas dos catalanistas de "es
querda". Até hoxe, momento en 
que máis _se traduce do catalán ao 
galego e viceversa. Literatura infa
to-xuvenil, sobre todo (do catalán 
ao gal ego e do gal ego ao catalán), 
e algun que outro suceso de ven
das en Cataluña: Jesús Moneada, 
Quim Monzó e o malfadado Mi
quel Rierá. Mais se nos remetimos 
aos clásicos, ¿que autor catalán de 
importáncia do século XX está 
traducido ao galego? Pla, unha 
parte do seu libro Direció Lisboa, 
aquela que fala da "Viaxe por Ga
licia". Mercé Rodoreda e a sua 
exitosa A praza do Diamante, Pere 
Calders e as suas Crónicas da ver
dade oculta. Mais, Caries Riba, Jo
sep Carner, Josep Maria de $aga
rra, Salvador Espriu, Guerau de 
Liost, Joan Oliver, Llorenc;: Villa
longa, Salvat Papasseit, Márius 
Torres, J .V. Foix, Mariá Manent, -
J oan Sales, etc., fóra dalgún que 
outro poema nunha escolma, es
tán disponíbeis en língua galega? 
Por non falar de escritores actuais: 
Ramon Solsona, Juliá de Jódar, 
J oan Rendé, J aume Cabré, Emili 
Teixidor, Biel Mesquida, etc. E 
viceversa, quer dicer, ¿que gran 
escritor galego do século XX está 
traducido ao catalán? Unha escol
ma do Sempre en Galiza e máis os 
Retrincos (este en edición non ve
nal, editado pola Generalitat) , 
Herba aquí ou acolá de Cunquei
ro, De catro a catro de Manuel 
Antonio e pare vocé de contar. 
Nen Di~ste-, nen Otero Pedra-yo, 
nen Risco, nen Fole, nen Blanco 
Amor, fora dalgun que outro tex
to nalgunha· que outra revista ou 
publicación universitária están ao 
alcance dos leitores cataláns. 

Se iso pasa cos "clásicos" dos dous 
últimos séculos, que non diremos 
dos medievais? Ainda en catalán 
existe unha antoloxia de poesía 
galega, en dous volumes, traduci
da por Josep Maria Llompart, que 
vai desde as cantigas medievais até 
Mendez Ferrín (é unha antoloxia 
da poesía galego-portuguesa-brasi
leira). En galego, ¿quen pode lera 
Ausias March, Jordi de Sant Jordi, 
Anselm Turmeda, Andreu Febrer, 
Melcios de Galbes, Gilabert de 
Próixita ou esa gran novela que é 
Tirant lo blanc? 

Mais o peor de todo, é que si dá a 
impresión que hai, que houbo 
"relacións". Se nos dedicásemos a 
reseñar polo miúdo actos, libros, 
etcétera, poderia parecer que Ca
taluña-Galiza ian, van, de mans 
dadas desde hai muito tempo. 
Desde o início do Rexurdimento. 
Porque poderiamos falar do pri
meiro traductor de Rosalía ao ca
talán, da semana galega celebrada 
no Ateneu Barcelonés en 1919, 
dos artigos Pita Romero ou Aure-
1 io Ribalta que apareceron en 
"Quaderns d' estudi" editada pola 
Mancomunidade de Cataluña, da 
reseña de De nuestra afirmación 
regional en "La Veu de Catalun
ya", dos artigos de Vilar Ponte na 
prensa catalana, da colaboración 
de Viqueira, en galego, na revista 
de Sabadell "Justícia social", do 
prólogo de Domenech i Monta
ner (daquela presidente da Man
comunidade de Cataluña) a Dou
trina Nacionalista de R. Vilar 

. Ponte, da homenaxe aos deputa
dos Castelao e Otero en Cataluña 
durante a República, das colabo
racións de Cunqueiro na prensa 
barcelonesa, das reseñas de libros 
galegos na revista "Destino", da~ 
reseñas puntuais de Xavier Costa 
Clavell de libros galegos en "La 
Vanguardia" ou "TeleExpres'', da 
colaboración <leste último, en ga
lego, no semanário "Mundo", da 
colaboración, ert gal ego", de Xosé 

Lois Garcia no semanar10 na
cionalista "Canigó, etc. E, claro, 
poemas escritos en galego por 
Caries Riba, e por Ventura Bala
ña, ou as traducións de Llqmpart, 
~gunha xa mencionada, a versión 
ao catalán dalguns libros de Mén
dez Ferrín, Fernán-Vello, X. M. 
Alvarez Cáccamo, Diaz Castro, A. 
Pexegueiro, Neira Vilas, etc. E de 
Manuel Rivas, o único que logrou 
chegar ao leitor catalán, como de
mostran as diversas edicións de 
¿Que me queres, Amor? Mais ... de
senganémonos. Libros traducidos 
do galego ao catalán, mais sen re
percusión real nen nos escritores 
nen nos leitores cataláns. Traduci
dos, ás máis das veces, como cu
riosidade ou, por que non dicelo, 
contrapartida editorial - ou per
soal-, ou metidos en coleccións 
de "segunda". Reseñados a toda 
presa e esquecidos ao dia seguinte. 
A verdade é que na prensa catala
na pouco se fala de cultura galega. 
Non interesa. De verdade. 

E se nos fixamos nos actos culturais 
galegos que se fan en Barcelona, 
cantos cataláns participan ou van a 
eles? Se se estrea unha obra galega 
n un teatro barcelonés, ¿quen é o 
público asistente? Mesmo dá a im
presión que se retrocedeu respecto 
aos anos do franquismo, cando no 
xornal " Tele Expres" dedicábanse 
páxinas enteiras ao teatro galego. , 
Ou, por.exemplo, en 1975, na Ga
leria Sargadelos de Barcelona se fi
xo unha exposición do album N ós 
de Castelao, cadrando co 25 ani
versário da morte do rianxeiro: to
da a prensa barcelonesa' daquel en
tón, desde El Correo Catalán até La 
Vanguardia, pasando polo El Noti
ciero Universal Tele Fxpres, Mundo 
Diario, Diario de Barcelona, mesmo 
a desconexión de TVE falaron do 
evento. Unha exposición dedicada 
a Castelao na mesma galeria, mere
ceu dous comentários na prensa. 
Curtos, evidentemente, e sen expli
car ben quen era Castelao .. 

Non existen .relacións Gal.iza-Cata
luña no plano cultural. Existen in
di víduos dunha ou outra nación 
que se interesan polo que acontece 
nunha ou oucra, mais individual
mente. Ás veces como por solida
riedade mal entendida. Outras por 
pura curiosidade, ás máis das veces, 
falando ou relacionándose co sím
bolo máis que coa realidade. 

Se a realidade política galega ainda 
é descofiecida case que completa
mente en Cataluña (pouco a pouco 
vaise correxindo, xa non todo o 
que chega a Catalufía verbo da po
lítica galega pasa por Madrid, co
mo acontecia até hai nada), a reali
dade cultural, fora deses indivíduos 
concretos, é ainda máis descoñeci
da. E viceversa. Por que, que novas 
culturais catalanas se cofiecen na 
Galiza? Dá a impresión, demasia
das veces, que unha vez desapareci
do Salvador Espriu, a maioria dos 
poetas galegos deixaron de conec
tarse cos seus colegas cataláns. Por 
non falar do pensamento político 
{nacionalista) que se produce aquí 
e -alá: perfeitos descoñecidos entre 
si. Non: non existen, nen existiron 
rela~ións culturais -nen políticas
entre Galiza e Catalufi.a. Ainda es
tán por iniciarse, non para de
pender unha nación doutra, nin 
muito menos, senón para que un 
trato frecuente - e leal, quer dicer, 
coa realidade e non co símbolo
influa en ambas as duas e sexa be
neficioso para todos nós. + 

Xesus G~nzález Gómez é escritor e crítico 
literário. Traballa en RNE en Barcelona. 
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O PP, coa complicidade do PSOE, quer dar a idea dunha nova situación en Euskadi -

Pretenden· trasladar 
O xulgado suspende 
o regulamento 
da Universidade 

a responsabilidade da ETA a todo o nacionalismo 
de Tarragona 

Para 6 xulgado do 
Contencioso Administrativo 
número un de Tarragona, 
"discrimínase ao castellano 
ao favorecer ou estimular o 
catalán". Con ese argumento 
procedeu a suspender parte 
do regulamento de usos e 
práticas lingüísticas da Uni
versitat Rovira i Virgili de Ta
rragona, despois da polémi
ca suscitada tras a petición 
dun só aluno de que lle 
desen en castellano o · 
exame de selectividade. En
tre as partes am,Jladas están 
as que estipulan que o cata
lán será a língua de uso nos 
actos públicos da . 
Universidade e nos contratos 
ou convénios que se asinen. 
A Universidade Pompeu Fa
bra tamén ten suspendido o 

-0. B. LAXE 

A guerra entre ET A e o Estado 
~spañol está nunha etapa de 
estratéxias, onde a de tipo 
mediático forma parte funda
mental do desgaste. O Govar
no acusa a Ertzaina de pasivi
dade e a ET A atenta en Málaga 
e Segóvia, mentres a propa
ganda trasládalle a responsa
bilidade ao PNV e máis a EA. 

"A por eles". A consigna difundi
da no seu dia pola editor.ial de 
El Mundo e propagada nos co
municados de condena ao re
mate das manifestacións contra 
ET A, abre paso a ideas que an
tes estaban agachadas no es
pañolismo e agora aparecen 
abertamente en editoriais e arti
culistas. Estamos nunha nova 
reedición do clima mediático 
que xerou o dispositivo oficial 
dos GAL. Só que esta vez o ob
xect i vo e máis amplo: o na
cionalismo periférico, no seu 
conxunto, e o PNV con particu
laridade significada. 

PP e PSOE asinan comunica
dos conxuntos (como o do Par
lamento de Galiza) onde apos
tan por "illar políticamente os 
violentos e aqueles que os xus
tifican", coincidindo coa editorial 
do diário aznarista El Mundo. 
Demandan os diários do Grupo 
Correo nas suas editoriais a di
solución de calquera plataforma 
que se constituíse ao carón da -
trégua anunciada por ETA en 
Setembro de 1998, "como se 
nada tivese acorrido desde a 
ruptura desa trégua". Dentro 
dun chisco incluirán a Declara
ción de Barcelona. 

A axitación sobe de ton ao afir
mar articulistas como Ignacio 
Carrión, en El Mundo, que o 
estabelecemento de presos 
bascas no território andaluz ve
se por moitos cidadáns como un 
elemento indesexábel, "pois 
proporciónalle ao contorno eta
rra unha cobertura para a sua 
preséncia". 

Todos, desde o Governo central 
até o seus voceiros mediáticos, 
coinciden en afirmar, como Luis 

• 

t J) 1 .i "'" J., J 

Os políticos voltaron concentrarse en Compostela o Luns 17 ele Xullo para mostrar a sua condena contra o atentado ao concelleiro do 
PP de Málaga, José María Martín Carpena. A. PANARO 

María Anson, que "a si
tuación é grave, pero o 
home inpertu_rbábel ,(Az
nar) non se dobregará 
ás exixéncias de ETA e 
resistirá o acoso". 

Como acabar coa situa
ción? Lorenzo Contre
ras aponta a solución 
en La Razón. "A situa
ción está demandando 
unha resposta disuasó
ria contra a banda, algo 
que manque profunda-

A responsabilidade da loita 
armada é de ETA, pero o 
conflito é político e, como afirmq 
Arzalluz, os parámetros non ~~/ 
van alterar substancialmente 

/ 

rados, golpes de Es
tado, intervención do 
exército nas frontei
ras, Plano Zen ,·GAL, 
illamento social da es-· 
querda abertzale , 
pacto de Ajuria Enea ... 
·Agora a pedra filosofal 

· son a eleicións en 
Euskadi e un governo 
de concertación PP
PSOE. Mesmo desde · 
a esquerda española, 
persoas como Váz-

sen que se sobarden as 
políticas unicamente· represivas. 

mente a sua organización e li
mite a sua capacidade de répli
ca". Como? Non queren dicilo 
ainda. Cando os GAL, eran 
máis explícitos ao facer a sua 
apoloxia. 

Aznar e o seu Governo logra
ron, despois de facer fracasar 
a trégua, sacudirse de toda 
responsabilidade política. 
Trasládana propagandística-

mente, coa complicidade do 
PSOE, ao PNV e máis a EA. 

· Estes tratan de facer, pouco a 
pouco, o mesmo, baixo a pre
sión, con EH. 

Esquecen que ETA paraticou 
a loita armada mentres no 
Governo español estaba Fran
co, Arias Navarro, Suárez, Fe-
1 ipe González; con ditadura, 
estados de excepción decla-

quez Montalbán por
. póñeno como solución. 

A responsábilidade da loita arma
da é de ET A, pero o conflito é 
político e, como afirma Arzalluz, . 
os parámetros non se van alterar 
substancialmente sen que se so
barden as políticas unicamente 
represivas e se resolva o proble
ma político que orixina a violén
cia. Pero Aznar o os seus non 
son permeábeis a ese discurso.• 

seu regulamentq_ de_JJ~O§ !in- __ 
güisticos, polo que non é de
satinado dicer que hai unha 
campaña para proibir 
calquer disposición que pro-
mova o uso das línguas dis-
tintas do castellano.+ 

XXXV Congreso do PSOE 
Os dias 21, 22 e 23 de Xullo 
celébrase en Madrid o XXXV 
Congreso Federal do Parti-
do Socialista Obreiro Espa
ñol, que contará coa 
asisténcia de 998 delegados 
en representación dos seus 
411.343 afiliados. Baixo o 
lema "O impulso · 
necesário", os socialistas 
proclaman ter unha 
vocación de representar á 
maioria da populación e de 
agrupar aos sectores pro
gresistas cara o vindeiro 
século. Desde o 15 de Maio 
que comezou a etapa pre
congresual, apresentáron-
se máis de seis mil emen
das á Pohéncia. Marco. Ain
da asi, o aspecto máis rele
vante do congreso é a elei
ción de secretário xeral, 
cargo ao que se 
apresentan Rosa Diez (re
novadora), Matilde Fernán· 
dez (guerrista), José Bono ---
( oficialista) e José Lui~ Ro
dríguez Zapatero (Nova 
Via). Ademais, soa o nome 
de Felipe González para 
presidir o partido.• 

Fomento de Construcciones y Contratas,. -S.A. 

.. · ... •' 

Unión Temporal de Empresas. Lei -18182 
Servizo Municipal de abastecemento e saneamento de auga. 

J ... 'C. .. ) l .. 

9 ..... , .... 

R/ Cantabria s/n. Telf. 986 379 966. Fax 986 378 336. 36205 VIGO 
R/ Venezuela 4. Telf. 986 480 642. Fax 986 472 646. 36203 VIGO 

Averías: Teléfono 986 253 219 
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SANTIAGO DE COMPOSTELA - Do 3 ó 29 de ~gosto de 2000 

ÁREA DE DIÁLOGO CULTURAL Der Norske Opera Orke.ster [Estrea mundial]. Entrada libre 
Han's E. Zimmer, director Días 5, 6- 22:23 h. Avda. Xoan·XXlll 

Días 24, 25 - 17:00 h. Auditorio de Galicia . 
ldentidade cultural e globalización 
Coordinador: Felipe González Más;quez 
Invitados: Hélé Beji, Héctor Aguilar, Angeles 
Mastrettá, Sami Na"ir, ·rahar Ben Jelloum, Ridha Tlili 

[Presentación en España]. Entrada única: 2.000 pta OPOSITO. Teatro de rúa. Francia 
... ÁREA DE CULTURAS DO MUNDO 
Días 6, 7- 21:00 h. Catedral de Santiago 
MARIE KEYROUZ - L'ENSEMBLE DE LA 
PAIX. Líbano Entrada libre 

. Cantos Bizantinos das lgrexas orientais 
Día á - 17:00 h. Auditorio de Galicia Cantos tradicionais bizantinos a cape/la 
Sociedade e cultura indíxefJa en latinoamérica [Presentación en Galicia]. En.trada libre 
Rigobert~ Menchú - Antón Reixa . Día 8 _ 23:30 h. Praza da Quintana 
Entrada libre SHEIKH AHMAD AL-TUNI. Exipto . 
Día 28~ 11 :OOh. Auditorio de Galicia Canto do Alto Exipto. O retorno do Sultán de Munshidin 
Foro da Cultura Galega, [Presentación en España]. Entrada libre 
Comjsión Técnica: Xosé Mº Alvare? Cóccamo, , · . · . 
Luis Alvarez Pausa, Xan Bouzada, Anxel Huete, D1a 10 - 23:30 h. Praza da,Qumtana 
Manuel P. Rúa, lsaác Pérez Vicente, Luisa Villalta, GRUPO CHE~IRA~I. l~an . . . . 
Pepe Barro · · Zarb e pe~;us1ons 0~1e_nt01s trad1c10~01s 
Invitados: fermín Bauza, Marcial Gondar, [Presentac1on en Espana]. Entrada libre 
Gonzalo Navazo, Emili Prado, María · Ruído . Día 13 - 23:30 h. Praza da Quintana . 
Entrada libre MONAJAT YULCHIEVA. Uzbekistán 
Días 4, 71 S -17:00 h. Auditorio de Galicia Música clásica de Asia Central 
Cultura de cambio de século Presentación en España]. Entradc:i libre 

Coordinador: Juan A. Vela del Campo Día 18 - 23:30 h. Praza da Quintana 
Invitados: Carlos Castilla del Pino, José.Jimé- GNAWA HALWA e OULAD GNAWA. 
nez Lozano, Rafaef Argullol / César Portela, Marrocos 
Agustín lbarrola, Xosé M. Villanueva Prieto I Música e danza tradicion dunha noite de 
Aurora Egido, José L. Téllez, Eduardo Haro trance "Lila" 
Tecglen [Presentación en Espa.ña]. Entrada libre 
Entrada libre 

• , Día ·24· - 23:30 h. Praza da Quintana 
Clases demostrac1on: . . AICHA REDOUANE e L'ENSEMBLE AL 
Días 8, 9, 10, 11 - 17:QO h. Teatro Principal ADWAR Exipto 
Monajat }ulchieva, Uzbekistán. Especial. nenos Música ciásica árabe 
E~trada libre . . A Paixón de Rabia 
D1a _9 - 19:00 h. Teatr~ Pn~cipal [Presentación en Galicia]. Entrada libre 
She1kh Ahmad Al -Tuni, Ex1pto · . 
Día 11 - 19:30 h. Teatro Principal Días 25, 27 - 23:30.h. ·Praza do Obradoiro 
Grupo Chemirani, Irán · U· THEATRE. Taipei · 
Día 12 - 19:00 h. Teatro Principal O son do· océano. Músicas tradicionais de China 
Monajat Yulchieva, Uzbekistán . [Presentación en Es año]. Entrada libre 
Día 17 - 19:30 h. Teatro Principal 
Blanca Li, coreógrafa 
Día 19 - 12:00 Ji. Auditorio de Galicia Días 8, 9, 10, 11 - 22:00 h. lgrexa S. Domin-
Gnawa Halwa, Marrocos gos de Bonaval 
Día 25 - 12:00 h. Auditorio de Galicia · ROBERT WILSON 
Archa Redouane e !'Ensemble Al Adwar.Exipto Persephone 
Entrada libre Música: G. Rossini e Ph.Glass 

Transhumance · · 
Estrea en Es año . Entrada libre 

Día 15 - 21 :00 h. Catedral de Santiago 
REAL FILHARMONIA DE GALICIA 
ACADEMY OF ST. MARTIN-IN-THE-FIELDS CHORUS 
Christiane Oelze, soprano 
John Mark Ainsley, tenor 
Michael George, baixo 
Sir Neville Marriner, director 
A Creación, J. Haydn 
Entrada libre 

Día 29 - 22:00 h. Auditorio de Galicia 
ORQUESTRA SINFÓNICA DE GALfCIA 
CORAL ANDRA MARI DE RENTERIA 
Eva Marton, soprano 
Marisa Martins, soprano 
Philip Langridge, tenor 
Víctor Pablo, director 

Wesendock lieder, R. Wagner. 
Sinfonía n~2, F. Mendelssohn 
Entrada única: 2.000 ta 

Día 19 - 22:00 h. Auditorio de Galicia 
· KEYKO TAKEYA CONTEMPORARY DANCE 

COMPANY. Xapón 
Lost Angel - Nine Arias 
Keiko Takeya, directora artística 
[Presentación en España]. Entrada única: 2.000 pt 

Día 20 - 22:00 h. Auditorio de Galicia 
KEYKO TAKEYA CONTEMPORARY DANCE 
COMPANY. Xapón 
Track of Wind, Stones of Breath 
Keiko Takeya, directora artística 
[Presentación en España]. Entrada única: 2.000 pt 

Días 16, l~ - 22:00 h. Teatro Principal 
COMPANIA DE DANZA BLANCA LI 
Co Gnawa Halwa de Marrocos 
Nana e Lila 
Blanca Li, coreografía 
Músicos de Gnawa Halwa 
[Estrea en Es año]. Entradas: 1 .500 e 1 .000 

, h d. . d 1• • Textos de Hornero, Brad Gooch e Maita di Niserni Día 21 _ 23:30 h. Praza do.Obrad. oiro D1a 22 - 17:00 • Au 1tono e Ga 1c1a Obra teatral n-un acto 
Música e Cine: [Estrea en Espa-ña]. Entrada única: 2.000 pta LATINO JAZZ 
Fernando Trueba - Michel Camilo , . . . . . . Documental de Fernando Trueba 
Entrada libre . D1a 12, 13, 14 - .22:00 h. Auditorio de Gal1c1a [Estrea en España]. Entrada libre 

ÁREA DE ÓPERA ROBERT WILSON . · . Concertos. Entrada libr~: 
The Days .Before death, destruct1on & detr01t ///. Día -21 • 00:30 h. Praza do Obradoiro 

Días 3, 4, 5 - 22:00 h. Auditorio de Galicia . Música: Ryuichi Sakamoto . Michel Camilo e Poquito D'Rivera. 
MICHAEL NYMAN Basada en The Jsland of the Doy Before de Día 22 - 23:30 h. Praza do Obradoiro 
~acing Goya Urnberto Eco e Tone Poems de Christopher Knowles. Chucho. Valdés, Bebo Valdés, Cachao, Patato. 
Opera en catre actos Con lsabella Rossellini Día 23 - 23:30 h. Praza do Obradoiro 
H~rry Lyth, director · [Estrea en Galicia]. Entrada única: 2.000 pta Michel Camilo, Tomatito e Poquito D'Rivera quinteto 
M1chael Nyman Bond , . • h d C Entrada libre 
[Estrea mundial]. Entrada única: 2.000 pta · Dia,4 - 23.55 • Praza, e e~~ntes 

CHEVERE. Teatro de rua. Galic1a 
Días 26, 28 - 22:00 h. Auditorio de Galicia . Casa tomada · 
DER NORSKE OPERA· ÓPERA N. DE NORUEGA [Estrea mundial]. Entrado libre 
~riadna en Naxos de R. Strauss . Díás 3, 5- 23:55 h. Praza da-Quintana 
Opera en dous actos sobre texto de Hugo von MATARILE TEATRO. Teatro de rúa. Galicia 
Hofmannsthal Primeiro movirñento: para figuras brancas 

ÁREA DE EXPOSICIÓNS 
1 3 xullo - 27 de setembro , 
MEMORIAS DO IMPERIO ARABE 

Comisaria· Sop te Makanpu . 
A arte n9s cor~s. cqljfqles. do s. VIII ó s. XV 

Con~ervaaora o Mus~o do Louvre 
Producción Au itorio de Galicia 

Teléfonos de información: 981 55 22 90 - 981 57 41 52 - 981 57 41 53 - Fax: 981 57 42 50 - http://www.audigal..es - E-mail:info@audigal.es 
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Pensión de 
xubila~ión ou plano 
de pensións 
Cen anos despois da Segurida
de Social en España continua vi
xente o espírito fundacional da 
mesma por meio de manter o 
benestar global da comunidade 
através de poder garantir un ní
vel de rendas suficientes. Cada 
vez através da mellara dos ni
veis de cobertura e a garantia fi
nanceira mediante a responsabi
lidade pública directa na xestión 
de cara a conquerir un carácter 
universal, como o que logrou po
lo que se refere a Sanidade, a 
cuxo sostimento atende na sua 
integridade o Estado. 

Actualmente en Galiza elaborou
se un plano para facilitar a deno
minada pensión de xubilación ás 
amas de casa. Desde logo non é 
nada inovador se ternos en can
ta que non se integra dentro do 
sistema público de pensións, se
nón máis ben todo o contrário, 
chegando a sustituir,· e incluso a 
criar unha clara competencia con 
mútuas e aseguradoras priva
das. Son pólizas de seguro de 
aforro privadas, que poden for
malizarse voluntariamente, esta
belecendo unha cota mensual a 
partir das 5.000 ptas. Calquer 
compañia privada hai décadas 
que ten estabelecido este tipo de 
planos de xubilación ou aforro, 
que serven, xeralmente, como 
complemento de calquer outra 
pensión da Seguridade Social. 
Que beneficios sociais e econó
micos selles oferece ás amas de 
casa? Qué despóis de 15 anos, 
cotizando 10.000 pesetas ao 
mes poidan cobrar unha perysión 
vitalícia de 50.000 pesetas. E un
ha pensión digna? 

Estase a favorecer claramente ás 
amas de casa que dispoñen de 
importantes recursos económicos 
e para esas xa están os planos de 
pensións, fundos ou de aforro de 
toda a vida. O problema quedará 
sen resolver para esas amas de 
casa, a maioria, que dispoñen de 
escasos recursos familiares, cuxo 
home non cobra máis das 
100.000 pesetas mensuais e odia 
de mañá retirarase cunha pensión 
mínima da Seguridade Social. 
Acaso estas amas de casa poden 
dispor de 5.000 ou 10.000 pese
tas para destinalas todos os me
ses ao plano de aforro que lles 
oferece a Xunta? Creo que non e 

sen duvidar-da boa vontade do 
Goberno autonómico o certo é 
que a pensión debe partir do pró
p ri o sistema 
público da Se-
guridad e So-
cial através do 
recoñecimento 
das amas de 
casa como tra
balladoras do 
fogar por conta 
própria, cun ré
xime especial, 
cqmo pode ser 
o do mar o da 
agraria, mine
ría, etc. 

Hoxe por hoxe 
a maioria das 
amas de casa 
son un sector 
claramente 
marxinado. 
Calquer com
pañia privada 
ou mutua ofre
ce a posibilida-
de de ingresar 

Calquer mutua 
ofrece a 
posibilidade de 
ingresar cada 
mes unhas 5.000 
ou 10.000, 
20.000 pesetas 
ouasque 
desexeco 
obxeto de poder 
disfrutar dunha 
prestación unha 
vez cumpra os 
65anos 

cada mes unhas 5.000 ou 
10.000, 20.000 pesetas ou as 
que desexe co obxeto de poder 
disfrutar dunha prestación unha 
vez cumpra os 65 anos de idade 
ou ben poda solicitar o rescate 
das primas abon~das asi como 
dos intereses a partir do primeiro 
ou segundo ano de cotización, 
coa particularidade de que ao fi
nal poderá optar entre cobrar o 
importe do diñeiro aforrafo, nun
ha soa vez a tanto alzado ou ben 
através dunha pensión vitalícia. A 

CURRA, 41. SAN ADRIAN DE COBRES (VILABOA) 

Horario de verán:· 
De Martes a Domingo de 19 a 1 horas. 

Teléfono 986 672 ~39 

garantia, para o mutualista ou 
asegurado de que a compañia 
puidera disolverse ou ser intervi
da, está no próprio consórcio de 
seguros ou nas comisións liqui
dador-as que dependen da pró
pria Administración. Daí que non 
chegou a comprender que venta
xes se lles aterece ás amas de 
casa a non ser o lucro que obtén 
con este plano algunha entidade 
financeira, que polo menos, iso 
si, de capital galega.• 

XosÉ M. PENA SAMPEDRO 
(RivEIRA) 

Carta 
ao emigrante galego 
Gustaríame que estiveras aqui. 
Comigo, con nós, para ver aes ra
paces rubindo ás cerdeiras, arris
cando os ésos nun minúsculo es
forzo que fai agonizar a arquitec
tura vexeta. Neste país abovedá
monos polo olvido como quen 
pranta eucaliptos. Recordo unha 
minúscula xoia de O'Rivas no 
que unha nai arelaba ficar só para 
que o seu tillo collera cereixas. 
Gustaríame que estiveras aqui 
con nós, para recuperar entre pól
vora e magnólias fodo aquilo que 
nunca tomos, todo o que nos foi 
negado, para darlle unha aparta a 
Marx mentres callemos cereixas. 

Sabes tan ben coma min que a 
nasa profisión non pode ser máis a 
de emigrantes; dicía Castelao que 
o Galega non protesta, senón que 
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emigra; hoxe vinte mil mozos gale
gas, coma ti, marchan de novo ca
da ano. Só unha cultura coloniza
da pode explicar que o sigamos a 
ver como un feíto natural como o 
orballo. Supoño que só un irlandés 
pode comprender o que significou 
a emigración neste país. A emigra
ción é unha consecuéncia máis da 
riosa explotación, un drama inocu
lado nas veas abertas do subcons
ciente colectivo para sempre, é un-

- ha guerra contra este povo que 
nos desangra 
desde séculas, 
unha cicatriz 
que colle a for-
ma da espiral O Estado 
da história, que 
cada galega le
va labrado a lu
me e ferro na 
pel. Dous insul
tos maiúsculos 
véñeme á me
mória: o primei
ro chegoume 
da man do 
apresurado ca
tecismo televi
sivo da moder
nidade fraguia
na, en forma 
de programa 
de televisión 
("Galeguida
de", chamába
se o monstro), 
no cal se utili-
zaba o sufri-
mento das per-

mándanosao 
exérclto máis 
rexodoque 
nuncasoñou 
dispoñer 
lmpélio nengun. 
En vez de 
cabalerias, 
periódicos. En 
vez de tanques, 
rádios. En vez 
de bombas, 
televisión. 

soas que marcharan máis lonxe 
ou máis tempo estiveran fóra, cun 
ridículo e sádico regateo cos seus 
sentimentos, como mostra da sen
sibilidade social das institucións. O 
segundo espetoumo quen vén a 
ser o historiador oficial de Galiza 
(¿que país necesita inimigos con 
patriotas como éste?), Ramón Vi
llares, nunha pretendida "lición" so
breo fenómeno: no fundo, os gale
gas son un pcbo cobioso que dei- . 
xa famílias rotas para sempre, 
cámbia de vivenda, de amigos, de 
língua e de cultura pela cobiza, por 
ese vício antinatural ao traballo 
que cecais nos emparente co povo 
xudeu. Supoño, polo mesmo razo
namento, que os habitantes de Hi
roshima eran uns fanáticos das 
saunas. 

. Coincidirás comigo ~n que non se 
lle pode negar mérito ao antigo 
censor de Franco na construcción 
do seu peculiar Grande lrmao or
welliano. A Xunta controla o Gover
no autonómico, as catro diputa
cións, a maioria dos concellos e a 
prática totalidade dos meios de co-
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10s problemas poden 
combaterse, pero, sobre 
todo, hai que 
solucionalos". Son 
palabras de George 
Cattle~ Marshall, xefe do 
Estado Maior con Truman 
e pai do plqno económico 
da posguerra para 
Europa. 

/ 

Arzalluz é da mesma 
opinión que Marshall, e 
por esa razón Mariano 
Rajoy acúsao de "asumir 
e lexitimar o discurso 
político da ETA". O que 
está a dicer o presidente 
do PNB é que o prioritário 
é solucionar o problema. 

González 
argumentara igual que 
Marshall nun artigo que 
produciu escándalo. O ex
presidente do Governo 
central acusaba a Aznar 

. de non ter a valentía de 
rematar un problema que 
estaba nas últimas. 

Mariano Raxoi centra 
estas desputas co 
adxectivo normal. O 
normal é fumegar, deter, 

· dobregar, suxeitar e 
someter á opinión 
abertzale, arredor do 55% 
do eleitorado basca. 

·Tanto ten se disparan ou 
non, se matan ou non. Un 
profesor dunha ikastola 
merece, na opinión do 
moderado Rajoy, do 
suave Mayor Oreja e do 
centrista Aznar o mesmo 
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trato que os que colocan 
bombas. 

A Lei garante o direito a 
expresar ideas e opinións. 
Durante a visita dos Reis 
á Huelva, as Xuventudes 
Comunistas abriron un 

, cartaz coa lenda: "Hainos 
que viven coma reis; nós 
reclamamos a 
República". 

Agora van ser xulgados 
por alteración del orden 
público. O fiscal reclama 
unha multa de un millón 
de pesetas para cada 
manifestante. 

A Regueiro Tenreiro, 
teórico do bilingüísmo 
harmónico, medroulle a 
diglosia e comeuno, algo 
asi como decretar a paz 
permanent~ e morrer nun 
bombardeo. Pero 
cobrando, non vaia a 
ser. 

Unha imaxe val por mil 
palabras, matina un pai 
mentres con~empla o seu 
tillo que comeza a sua 
sesión de catro horas 
estomballado perante ·O 

televisor. Se fose certo, 
cavila, o rapaz teria a , 
estas alturas unha 
formación de cen millóns 
de palabras. Polo 
menos.+ 
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municación. Galiza lémbrame .a un ca. De xeito que atende ao último 
cárcere uruguaio para presos polí- turista alemán e volve á perifeira, 
ticos que se chamaba "Libertad". porque te n~cesitamos aquí, en 
Na Galicia Virtual que nos deseña pé e libre._ E certo q~e Galiza 

lulosa porque contamina a ría de 
Pontevedra, pénsase en que é o 
médio de vida para unhas perso-

a Inquisición Fraga, un ten a impre- sempre tenta suicidarse sen con- -
as e ás que hai que lle b·uscar 
unha alternativa. E se pechamos 
Santa Bárbara? Eu non vou de-sión permanente de viver nun país seguilo, pero tamén resistimos 

de ensaño no que todo vai ben, porque soñamos (Cunqueiro di-
que se divirte ao son da gaita e da· xit). Porque a nosa história volve 
sevillana mentres participa en inter- íntegra con nós cada vez que to-
minabeis comidas populares. Ao mamas aire, porque podemos 
mesmo tempo, o Estado mánda- enfiar a canción que narre a sorte 
nos ao exército máis rexo do que e o horror de viver na Galiza, é 

fender unha fábrica de armas pe-
. ro si un médio de vida alternativo 

para as persoas que traballan ali 
e defendo o peche das Celulo
sas pero quero unha solución 

· · para o seu cadro de· persoal. 
nunca soñou dispoñer lmpério nen- hora de gañarlle a guerra o tem-
gun. En vez de cabalerias, periódi- po, de empezar xa a construción Pero o Rass non é Celulosas, a 
cos. En vez de tanques, rádios. En nacion,al; é hora. de honrar a Da- contaminación do ruído ten máis 
vez de bombas, televisión. En vez . niel e comezár a protestas. Ben- solucións que a de pechar os 
de Atila ou Alexandre Magno, Car- vido, benvidos todos e todas á .bares. Non pode ser que porque 
los Herrera, Félix de Azúa, Ferrjan- Rep'ública das Utopías.+ haxa persoas que queiran unha 
d6 Savater ou Muño2; Molina~ A sociedade sen alcol, sen bares 1 

sua é unha invasíón "limpa", e per.., XoSÉ 'E. VicENTE CANEDA queiran dunha plumada borrar 
feitament~ dempcrática, clinha le- · - · (COMPOSTELA) · os bares do mapa. Hai moitas 
galidage -construida expresamente persoas que si queremos que 
para :négarri.Qs, .cun discurso pe- haxa bares e, nunha sociedade 
chado .e sen: fisuras, no que, por Volv~r:ido _ ao Rego cando flai intereses diverxentes, 
certo, nós non' aparecemos. Dicia o que hai é que falar das posí-
Ánxel Fole qu~ ~ra nacionalista ó Sabado 1 oe Xullo houbo un- beis solucións e o Rass esta a 
porque lle gustaba .~ · paisaxe. A lia conce_11tración na rua do propor solucións e está a acatar 
min.tampoucomefaifallamáis ... , .... Príncipe de-Vigo polo pecrte;dis- a legalidade. Hoxe por hoxe 

'- ·cr-iminarorio do Rass. ANT non quen non está actuando moi le-
Só as tropas c:tos barbudos in_te-' · _· · infor-rñot.i da cpncentración, pero galmente, aínda que teña a tixo-
rrompen de vez en cando as Fes- ·- si apareceu ·un comento en ''Vol- la polo mango, é a funcionária 
tas das Lampreas ou dos Coci- -v~r ao rego" reJacionado con es- · do concello que ten encaixona-
dos .. Os barbudos caracterízanse · te . tema~ No comento dicia que dos os papeis que acreditan que 
por aparecer sempre con cara de os b~.re$ non '. SOn cultura, e que -retiraron o aparello de música 
cabreados e insultando aos pre- aplicara lei para que podan dur- porque pode dilatar os prazos e 
goneiros das festas, aludindo a mir os viciños non parece moita facer insostíbel co bar pechado 
un misterioso retraso económico, discriminació_n. Concluía que o mantero aluguer do local, o se-
a unha cultura que esmorece, a que fan os do'nos dos bare~ é gum de autonómos ... , e asi for-
uns mariñeiros e labregos que defender o seu negócio. - - · , . .iar un peche que doutro xeito o 
malviven de esmolas, a unha mo- Concello non_ conseguiría. 
cidade que resposta con apoca-
1 í pticas festas de aleo! e televi
si6n, que naufraga no océano da 
alienación global. Como ves, e 
como dixo un pre-barbudo hai al
gun temp9, son uns inadaptados. 

O mesmo vicente Risco comen
tara tamén que América queaaba 
para un· galego máis preto que 
Madrid. Hoxe as Cañárias que
dan ainda máis cerca que Améri-

Eu fun a esa concentración e 
quixera explicar porque se non 
traballo no Rass estiven ali e es
tarei naquelas concentracións 
ou actos que se convoquen pa
ra lograr a sua reapertura. Os 
autónomos e os traballadores 
dos bares viven do seu traballo. 
Penso que é licito defendermos 
o seu medio de subsisténcia. 

Cando se pensa en pechar a Ce-

, , 

É tan fácil criminalizar os bares, 
é tan comun a tentación de utili
zar as pequenas ou grandes 
parcelas de poder que teñamos 
para tentar efectivizar o noso 
ideal de sociedad e ... 

Quizais sexa un problema de xe
racións, os viñas son da mocida
de, o Castro é da mocidade nas 
noites da fin de semana. A zona 
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de Churruca é da miña xeración 
que é a xeración que está no po
der agora no 
Concello de 
Vigo. 'Unha xe-
ración, como a Cando hai 
máis moza, 
que ten unha intereses 
cultura de rela-
cionarse nos 
bares (aínda 
que adoitemos 
definir como 
Cultura só 
aquilo que é 
para nós a cul
tura boa) e 
ben certo é, 
que moitos de
s exa ria n uns 
fillos abste
mios, aínda 
que eles non o 
sexan. 

Eu quero que 
os espazos de 

diverxentes, o 
que haiéque 
falardas 
-posíbeis 
solucións e o 
Rassestáa 
pro por 
solucións e está 
a acatar a 
legalidade 

relación se amplíen e que aumen
te a oferta cultural. Eu tamén que
ro que haxa alternativas aos bares 
e parécenme moi boa idea progra
mas como o de "As noites vivas" e 
a implementación de espazos nas 
cidades que dean para desenvol
ver todo tipo de actividades. Pero 
tamén me gustan os bares. Por 
que non construir oferta cultural e 
que cada quen ·escolla? A solu
ción é pechar os bares? 

Ademais estamos a talar do pe
che dun dos poucos bares de 
Vigo que estaba aberto a ter un
ha función máis aló de servir co
pas, prestando o espazo a cn
lectivos para facer actividades, 
que organiza teatro ... , e non é 
precisamente moi comun topar 
con este tipo de bares. 

BEGOÑA R. CALDAS 
(VIGO) 

'' ~ ~·:.\\ '. 

~ /_ ~ - ..;.... 

PROBAS DE COR ANALOXICAS E DIXITAIS - MAQUETACIÓN E COMPOSICIÓN DESEÑO 

1MPOS1C1 Ó Ñ,~ '' :.·i,.· (M' P R"'G S 1 O N D ·1X1 TAL 5 O e m. X l metros 

RESOLUCIÓN 

Fotomecánica Dixit 
Menéndez Pelayo, 32 Telf.: 986 23 81 70 Fax: 986 23 75 55 - E-mail: valcograf@ctv.es - 3621· I VIG ' 

' ' 

AN( 

o 

• 

q 
t i 
d 
d 
h 
e 
n 
a 
ri 
b 
e 
d 

" 1 

z; 
d 
E 
V 



A NOSA TERRA 

·. Quieiro··.· 
CULTURAL N2 944 

Os artistas en plena labor de caricaturiulción do alcalde. FÁTIMA 

O imprescindíbel humor de Pontevedra 
Ruas, prazas e teatros enchéronse de risos na Feira do Humor 

-0- FÁTIMA RODRÍGUEZ 

Vai sol en Pontevedra. As ruas están ateigadas de xente. 
Turistas case todos. Sábese polas cámaras de vídeo e polo 
acento. Hai algo que se repite na paisaxe. É un bufón de co
res que anúncia pendurado das fachadas o programa da Fei
ra do Humor. A cidade ten nestes dias un aquel distinto. O 
riso sae a cotio, provocado por un completo programa de 
actividades que o concello artellou entre os dias 14 e 23 de 
Xullo. Con todo ese humor que ten Pontevedra e que dá tanto 
que pensar. Como o de Castelao que neste ano se homenaxea. 

No Teatro Principal o Sábado 15 
á 1:30 entrégans Prémios Cas, 
t la do Humor Gráfico. Ali es, 
tán, ademais dos galardoados, Xa, 
quin Marín ou Kiko da Silva. fal, 
ta xente. Fallos na coordenación 
do apartado de humorismo gráfico 
deixaron fora da celebración a 
humoristas como Xosé Lois "O 
Carrabouxo" e Pepe Carreiro. O 
responsábel de Cultura, Lois Bará 
admite o erro e sinala que "debe, 
rian estar". Logo dos discursos de 
benvida e agradecemento do al, 
calde, Miguel Femández Lores, e 
do concelleiro entréganse os pré, 
mios. Xa cos galardóns nas mans 
faise unha foto de família. Anto, 
nio Amado Lourenzo, Xosé Luis 
Martín Pereiro e Xacobo Femán, 
dez Serrano, os premiados, sorrin 
á cámara. Amado Lourenzo, que 
levou o primeiro prémio falou así 
do humor: "Sempre haberá ganas 
de rir e a xente precisará evasión 
de problemas importantes. O hu, 
mor é unha saida con moito futu, 
ro. Non é·algo necesário, é sinxe, 
lamente imprescindíbel" 

Despois da entrega dos prémios 
inagúranse as exposicións. A crí, 
tica do humor de Xaquín Marin 
"concibo tódalas formas de reali, 
zar humor, pero sen compromiso 
dificilmente", o humor acedo de 
El Roto ou o hum~r dos nosos 
veciños lusófonos. Hai tempo 

suficiente para rir e para pensar. 
Para o orriso e para a reflexión. 
Cando rematou amostra das ex, 
posicións os galardoados, acom, 
pañados do alcalde e do conce, 
Lleiro de cultura dirixíronse ao 
monumento de Castelao na ci, 
dade. Ali o alcalde de Ponteve, 
dra foi amplamente caricaturiza, 
do polos seus convidados. 

Na víspera todos riron a cachón 
na Praza do Teucro coas regueifas 
de Pinto d'Herbón e Luis Carun, 
cho. Coma noutrora, o encentro 
entre os dous regueifeiros non 
deixou títere con cabeza. Coa ré, 
plica de Caruncho, a improvisa, 
ción de Pinto levou a que todos 
os presentes estivesen sobre aviso. 
Fitou nas calvas, nos traxes, nos 
peiteados e ... non salvou nen á 
corporación municipal. O Teucro 
é unha das prazas da Pontevedra 
monumental na que se ri ao ar li, 
bre. O paseante atopa, a cada 
pouco, novos motivos. para mudar 
a face séria do rosto. 

Os clowns, 
rir dun trancazo 

Pontevedra está a encherse de 
clowns. Que igual que noutro 
tempo fixeran os bufóns amó, 
sannos de xeito caricaturesco o 
peor da nosa sociedade. En Pon, 

tevedra respírase ese tipo de hu, 
mor que trae a risa de sabor máis 
amargo. Co amargor que produ, 
ce o ser conscente das causas e 
do que vai custar cambialas. 
Con ese mesmo acedo que pode 
producir o ser conscentes de es, 
tar esperando a aquel que nunca 
chega, como o Godot de Bec, 
kett. Ese amargor que leva á · 
evolución, á revolución e á vida. 

Co Fes ti val Internacional de 
Clown o concello de Pontevedra 
pretende potenciar a criación te, 
atral en Galiza proporcionando 
espazos formativos. Na Feira do 
Humor impárten.se dous cursos 
de clown. Un para profesionais a 
cargo de Cado Colombaioni e 
outro para afeizonados a cargo da 
Good Idea Company . Ademais 
destes cursos hai tamén un certa, 
me de clowns, que ten como 
prémio unha contratación para 
as festas da Peregrina, e unha 
Mostra de Clown na que artistas 
como Leo Bassi ou Dani Pérez 
tratan de contaxiarlle a todos os 
que pasen por Pontevedra esas 
ganas de imitalo todo, de partid, 
par en todo. Para obter, nese in, 
tento de participación e de imi, 
tación, o fracaso. Un fracaso es, 
pecial, ese fracaso paradóxico · 
dos clowns que os leva ao éxito. 

Cinema e 
teatro con grácia 

Hai moitos turistas no Paseo de 
Odriozola. Son ás 22:30 e van a 
proxectar Tempos Modernos de 
Charles Chaplin. Irnos ver ao 
vagabundo Charlot entre má, 
quinas e roscas tratando de so, 
brepoñerse á ·trise do 29 e ás sú, 
as consecuéncias na fita que su, 
puxo a transición ao cinema si, 

lente do grande artista británi, 
co. Pero a mostra de fitas cómi, 
cas non remata con Chaplin. 
No Paseo de Odrizola están ta, 
mén o P. Tinto de Javier Fesser 
esperando un milagre que lle 
dea un fillo, ]our de Pete de Jac, 
ques Tati, El viento se llevó lo 
que de Alejandro Agresti e un 
Harry que desmontou Woody 
Allen entre traumas infantis e 
crises de ansiedade. É a mostra 
de Cinema de Humor..de Ponte, 
vedra. Un cinema que ademais 
de ao sorriso invita moitas veces 
á reflexión. 

O teatro foi dende os gregos un 
médio de expresión único no 
que o material é o próprio corpo 
dos actores: a sua pel, a sua voz e 
as suas emocións. En Ponteve, 
dra saben t§lmén da importáncia 
do teatro. A Feira do Humor es, 
tán convidados grupos como 
Ollomol Tranvia, Teatro Espiral, 
Balea Branca ou Teatro do Mor, 
cego. Se, ademais de ir ao teatro, 
teinos como escenário a Ferre, 
ría, a Praza da Verdura ou a Pra, 
za do Teucro non podemos pedir 
máis. A sentarse, rir e disfrutar. 

Ademais de teatro a Feira do Hu, 
mor trouxo a Pontevedra unha 
chea de historias. Tal e como fa, 
cían os vellos arredor da lareira a 
xente sentouse o Sábado na Pra, 
za da Verdura arredor de Cándi, 
do Pazó para que este lle contase 
cantos. Era de noite, había estre, 
las, unha temperatura agradable 
e Cándido empezou a falar. 

Hai moitas cidades agradábeis, 
éunha paisaxe bonita e boa xen, 
te, desas que se chama~ turísti, 
cas. Pero hai moi poucas cidades 
que adiquen un espazo tan am, 
plo ao humor.• 

Adeus 
a Valente 

~ VÍTOR VAQUEIRO 

~bo aceptar que, ao coñecer a 
morte de Valente, sentin, inicial, 
mente, unha grande surpresa, des, 
pois algo irrecoñecíbel, que plaxia, 
ba a angúria, espetado no peito. 
Co percurso do tempo, cando xa 
transcorreran várias horas, unha 
mágoa profunda e un profundo de, 
sexo de chorar instalaron,se no r~ , 
meu interior. Reflectin sobre estes 
sentimentos, en aparéncia incom, 
prensíbeis, dado que eu xamais fa, 
lara co poeta falecido. 

ffo¡imiar -ou no epílogo; con 
el xamais se sabe- dunha das suas 
ficeións, Borges fai alusÍón a un 
excelente amigo que a literatura 
lle dera: referia,se a R. L. Steven, 
son, a quen -para non incdrrer en 
imperdoábel anacronismo- nunca 
coñecera en persoa. Eu podo hoxe 
dicer que -sen coñecer fisicamente 
a ningún deles- a literatura fome, 
ceu,me dous amigos extraordiná, 
rios: Jorge Luis Borges e José An, 
gel Valente, cosque partillei, nos 
últimos trinta anos, mañás ines, 
quecíbeis e noites memorábeis. Por 
iso é de xustiza recoñecer agora, 
cando a roca da Parca manifesta 
outravolta a sua ruín presetiza, que 
todas as miñas (lacónicas) destre, 
zas nos territórios da prosa e do 
verso mas aprenderon respectiva, 
mente Borges e Valente. Laio,me, 
humildemente, non ser mellar alu, 
no. 

Xvez nesta c~nsciéncia se 
alicerce a mi.ña sincera mágoa pola 
marte de Valente; talvez esta má, 
goa non sexa máis que o recoñeci, 
mento explícito do agradecemento 
que quixera mostrar, lle, aínda que 
non me escoita, ao tempo que ma, 
nifesto a miña arela implícita, pro, 
babelmente incuroprida para sem, 
pre, de escreber un poema -só un 
breve poema- que posuíra a con, 
densación, a forza elemental, do 
meu compatriota ourensán. 

Árestora, no instant~ do 
adeus, non ten sentido que me diri, 
xa a el, nen que utilice frases como 
as acostumadas onde queira· que este, 
as, e outras semellantes. Eu sei, o 
mesmo que sabia Valente, que el se 
acha agora na nada imensa cara 
onde navegamos dende o preciso 
instante do noso nacimento. A 
quen escreheu casa, lugar, habita, 
ci6n, morada: empieza así la oscura 
narración de los tiempos non semella 
lóxico tencionar situa,lo en espa, 
zos imaxinários nen en dimensións 
quiméricas tales como o outro mun, 
do, aínda que haxa cronistas que se 
refiren a el como o grande místico. 
Prefiro, novamente, apresentar a 
miña gratitude e a miña admira, 
ción pala sua palabra sincera na 
poesía e na rua, esa limpa palabra 
que sostiña que la poesía ha de tener 
por fin la verdad práctica; su misión 
es dificil. A mesma que sostiña que 
Hierro era un poeta éorriqueiro e 

· que Almudena Grandes unha má 
escritora.• 

) 
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• Apresentan Rias Baixas, 
nova série da TVG 

Nos locais da produtora vigue, 
sa Faro (!.presentouse o Luns 1 7 
de Xullo a série Rias Baixas, 
que a TVG comezará emitir no 
vindeiro Outono. Zenit Multi, 
media e Costa Oeste produci, 
rán vintedous capítulos desta 
teleserie, que artella as histó, 
rías de catro famílias na 

· comarca do Salnés e que con, 
tinua a estela emprendida por 
Mareas Vivas e na que colabo, 
ra A Nosa Terra. Tacho Gon, 
zález e Sonia Castelo son dous 
dos protagonistas que asistiron 
á apresentación de Rias Baixas, 
da que xa se comezaron gravar 
exteriores.• 

···························•········································· . 

•OsCampos 
segados de ,, 
Manuel Alvarez 
Tomeiro, prémio 
González Garcés 
Cen.poemas de desalento ~ absur, 
do, asinados por Manuel Alvarez 
torneiro, rnereceron o prérnio do 
xúri do González Garcés de pee, 
sia, que convoca a Deputación da 
Coruña e que chegaba a sua déci, 
rna edición. A obra apresentada 
co título Campos segcidos foi esco~ 
llida entre as cuarenta e sete en, 
viadas a este certarne. O presiden, 
te do xuri, Basílio Losada, asegu, 
rou que este poemário marca 1,IIl 

punFo de inflexión na traxectória 
de Alvarez T orneiro, tanto pola 
temática como polo feíto de utili, 
zar a "prosa poética". As lembran, 
zas marcan Campos segados, os re, 
cordos dun home de sesenta e oi, 
to anos que ve como a sociedade 
está atacada de violéncia e deses, 
peranza. Álvarez T orneiro xa ga, 
ñou o González Garcés hai dous 
anos con Luz de facer memoria. 
Nacido en 1932 na Coruña, este 
xornalista e crítico literário titulo 
Memoria dun silencio o seu 
primeiro poemário. Seguirian Fér, 
til carpo de soñ.o e Restauración dos · 
dias. Gañaria o prémio Esquio en 
1994 con Rigorosamente 
humano.• 

• A fita Ilegal 
consigue .unha 
subvención 
de 44 millóns 
do Ministério 
de Cultura 
Ilegal, o que será o primeiro filme 
tanto para a produtora Faro como 
para Via Lactea Filmes, ven de 
acadar unhá subvención do Mi, 
nistério de Cultura de 44 millóns 
de pesetas, a mais alta que recebe 
un traballo galego de novos reali, 
zadores. A idea de Ilegal xurde da 
investigación do seu director 
guionista, lgnácio Vilar sobre os 
inmigrantes ilegais que entran no 
Estado como polizóns O primeiro 
froito foi un documental chama, 
do Po"lisóns, emitido pola canle de 
1V europea Arte. Ilegal vai narrar 
a história duns xornalistas que 
conseguen gravacións sobre as 
mafias que controlan o tráfico de 
~migrantes ilegais do Norte de 
Africa a Europa a través da 

península. Segundo os produto, 
res, estase pechando un casting de 
actores "no que se espera contar 
con grandes actores do panorama 
nacional, internacional e 
galego".t 

Xosé Vázquez Pintor. 

• V ázquez Pintor 
·gaña o primeiro 
prémio U no 
Novoneira 
A pbra Banzados resultou a 
gañadora no primeiro concurso 
de poesia "Uxio Novoneira,,, 
que organizaba o departamento 
de cultura do concello das Pon, 
tes. O aut9r, Xosé Vázquez Pin~ 
cor, recolleu o prémio na tardiña 
do Luns 1 7. O xuri desee cerra, 
me, que destacou a alta partid, 
pación e calidade das obras apre, 
sentadas, estivo formado por 
Anxo Quintela, Antón Lopo, 
Medos Romero, Bernardo Pena, 

· bade e Antia López Garcia. • 

• Papaventos, dez 
anos de coidado e 
diversión co meio 
ambiente 
Máis de duas mil actividades en 

·aulas da natureza, asociacións, 
bibliotecas e bosques adernais de 
diversos prérnios son alguns dos 
datos do balance dos dez anos de 
Papaventos, a aula de educación 
ambiental de Chantada~ En Xu, 
llo de 1990 un grupo de educado, 
res, etnógrafos, parados, biólogos, 
artistas, agricultores e ecoloxistas 
puña en funcionarnento esta aula 
da natureza no lugar de Garabe, 
los. Máis de vintecinco mil rapa, 
ces pasaron pola aula chantadi, 
na. Por estes dez anos, Papaventos 
quer agradecer a colaboración de 
todas as persoas que confiaron e 
traballaron no proxecto. • 

G.uieirQ 
. CULTURAL 

• Kepa Junkera, 
Stompers, Aksak e 

Bombeiros 
no Festival 
de Pardiña8 
O Festival de Pardiñas, en Gui, / 
tiriz, chega este ano a sua XXI 
edición cun programa que 
inclue música folk, pero tamén 
mostras de pintura e artesania e 
até unha merenda campestre. 
Os dias cinco e seis de agosto 
Pardiñas acolle as actuacións de 
Kepa J unkera, Stompers, Bombei, 
ros, Beladona, Aksak e Cachimo, 
nia. A asociación "Xermolos" 

. volta a organizar un festival que 
ten entrada de balde.• 

•Semana de 
Música en Ferrol 
Arrancou o Luns 17 de Xullo o 
Festival de Música "Cidade de 
Ferrol", que inclue diferentes esti, 
los como jazz e zarzuela. O Xoves 
20 de Xullo a zarzuela chega da 
man da Compañia Lírica Españ°' 
la e o Venres, no Centro Cultural 
Torrente Ballester, ten lugar a ac, 
tuación do acordeonista Oleg 
Sharov. O Domingo 23 de Xullo 
darase a coñecer o prérnio de pia, 
no nun acto no que vai participar 
a Real Filh.armonia de Galiza. • 

• Folc e baile no 
primeiro retrotiso 
de Bueu 
Ao redor das nove e media do Sá, 
bado 22 de Xullo dará comezo no 
adro de Cela, en Bueu, o I Festival 
de Baile Retrouso, que organiza o 
grupo do mesmo nome, que será 
tamén o primeiro en sair á escena. 
Seguirán os integrantes de Breogán• 
de Moaña e o Rancho Folclórico 
de Moreira de Cónegos, grupo 
fundado en 1948 que organiza des, 

Heredeiros da CNs e Elephant land. 

de hai quince anos un fetival na 
sua vila, en Portugal. Continua o 
programa co grupo Servando e 
Contradanfa, que teñen no merca, 
do o disco A Danza do Lume. A 
entrada é de balde.• 

• Música latina 
nas festas de Vigo 
Desde o 20 de Xullo, e como par, 
te do programa das festas de verán 
de Vigo, celébrase o evento de 
música latina "Para Vigo me voy", 
que reune a un grupo de 'artistas 
destacados. O Xoves 20 abre este 
festival Orishas, unha formación 
que fai rap con influéncia cubana. 
A este concerto seguiranlle os de 
Ruben Blades e Reverendo Ragga 
D.J. (22 de Xullo), Cornpay. 
Segundo e Descarga Latina (29 de 
Xullo), Juan Perro (27 de Xullo), 
Van Van (29 de Xullo) e Joaquín 
Sabina, que pecha o festival o 3 
de Agosto. Estas son as actuacións 
a celebrar no Auditório de 
Castrelos, mentres que o Septew 
Santiaguero actua o 25 de Xullo 
no Paseo de Montero Ríos e Hu, 
racán de Fuego faino o mesmo día 
na praia do Bao e o 26 no Parque 
da Riouxa. Ao bairro de Coía tó, 
calle o 28 de Xullo o concerto de 
"Son de la Habana".• 

• Matt Mullican 
e arte africana 
no verán do 
Museu Serralves 
Deseños, performances, cartaces, 
esculturas e sinais son alguns dos 
traballos que fan característico a 
Mate Mullican. Unha selección 
da sua obra, realizada entre 1973 
e 1999, pode verse desde o 21 de 
X:ullo no Museu Serralves do 
Porto. Mat Mullican estivo pre, 
sente na apresentación da mos, 
tra xunto a Michael Taran tino, 
comisário da exposición e ex 
conservador do Museu de Arte 
Moderna de Oxford. Por ou~ 
parte, o mesmo dia abriuse ao 

• Pop.-rock en Vilagarcia e Palas 

A NOSA. '!'ERRA 

público a exposición "Arte afri, 
cana da Colección Han Coray, 
1916, 1928,,. Este mecenas suízo 
reuniu perto de 2.400 obras de 
arte e organizou en Zurich a pri, 
rneira exposición dadaista. • 

• Os laxeiros de 
Lalin en Vigo 
lnaugúrase o Venres 21 de Xu, 
llo, coincidindo co cabodano do 
pintor, a exposición "Os Laxei, 
ros de Lalín", na Fundación La, 
xeiro (Casa das Artes) de Vigo. 
Esta colección está composta 
polos cadros que o pintor 
lalinense doara a sua vila natal. 
Case todo os traballos expostos 
son debuxos sobre papel. Pode 
visitarse até o 3 de Setembro.• 

Fron Jaraba. 

• Nomínación 
,, . 

para os premios· 
Ourense de 
Banda Deseñada 
A Casa da Xuventude de Ouren, 
se convoca, co concello os déci, 
mos Prémios Ourense de Banda 
Deseñada, adicados á mellores 
iniciativas neste terreo. Con este 
motivo, a Casa da Cultura solici, 
ta candidatos nunha consulta 
que fai tanto a persoas como a 
institucións vencelladas á cultu, 
ra. O pasado ano foí Fran J araba 
o premiado con este galardón. • 

Vilagarcia acolle o Festival do Norte os dias 24 e 25 de Xullo. No pavillón de Fontecarmoa actuan o Luns 
Planetas, Fangaria, Chucho e Telefunken. O Martes pasan polo escenários Molowv, Enemigos, Elephant 
Band, da Coruña, e Moop Band, de Lugo. Por outra parte, en Palas o Rock no Camiño chega á sua quinta 
edición os dias 28,'29 e 30 de Xullo. Psicofonica de Conxo-, Deviot, Narco e Reincidentes actuan na primeira 
.X:ornada: Salty Water, Hechos contra el Decoro, Buenas noches, Rose e Rosendo protagonizan a segunda xor, 
nada, e Kane, Dust, Furtivos, Moon Cresta, Begofia, Sudden Blaze e Daltónicos, gañadores do concurso de ma, 
queras da Radio Galega e do mesmo festival, máis Heredeiros da Crus e Graham Foster Group, no último dia. + 
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ANOOA TERRA 

Onde 
está Pupo? 

Titulo: Tardes de verán. 

Produce: Gestmusic Endemol. 

Emite: Televisión de Gálicia. 

O retomo de Maria Xosé Rodrí
guez ás pantallas vespertinas da 
TVG é coma unha aparición pan
tasmagórica entre a poalla estival 
que padece, dia si e dia non, Gali
za. Aquel primeiro grande éxito . 
da canle galega que fora Areswra 
parecia soterrado nas fondas cata
cumbas do esquecimento colecti
vo. Pero o macroprograma que 
enganchou a milleiros de persoas 
no tránsito cara á longa noite de 
pedra e Lu.ar catódica que Fraga 
impuxo nos 90, viviu, pasado o 
tempo, unha noite dos morros vi
ven tes que demostrou, máis ca 
nunca, que hai personaxes que 
nunca deberian darse a si mesmos 
unha segunda oportunidade. 

Fidel Fernán tivo xa duas secuelas, 
unha ao estilo daqueloutro morto 
e outra, que en clave case autopa
ródica, se perguntaba que fora de 
vários protagonistas de páxinas 
balorentas da memória mediática 
do Estado español. A sua reapari
ción, logo da sua dourada emigra
ción en Andalucía e a construción 
dun império de xoguete, grácias ao 
inicial despegue das televisións lo
cais, tivo todos os ingredientes 
dun filme de te¡ror. Era só o prin
cípio dunha saga, a cabeza de pon
te dunha invasión que encheu 
San Marcos de fedor a cadáver. 

A sua lugartenente en Arescara, 
Maria Xo.sé Rodríguez, volve estar 
de actualidade. Logo de ter resuci
tado sen pena nen glória hai xa vá
rias tempadas, ataca con máis rábia 
ca nunca en Tardes de verán. Ro-

Maria Xosé Rodríguez, no ,centro, nun intre .do programa Tardes de venín. 

. dríguez apuñala a tarde cun enxen
dro de sete cabezas que dura tres 
horas!!! Rodríguez abusa dos re
mendos que lle cede o xénero para 
compoñer un vestido imposíbel. 

Gestmusic Endemol, a produtora 
de, entre outros, Crónicas marcia
nas ou Tardes con Ana, repite no
me de espácio e íntencións con 
respecto ao programa que hai 
dous anos conduciu Maria Bau
zas, pero con piares vímbios. Se 
naquel habia público en estudo 
en até tres sets diferentes, Maria 
Xosé Rodríguez, con fundo vexe
tal, atemoriza os teleespectadores 
desde un único cenário. 

Suponse que cando se comeza 
un programa de tres horas en di
recto, debe· haber traballo e pre
paración detrás para converter o 
sono estival en atención a unha 
proposta interesante. Rodríguez 
tomou esta norma de manual ao 
revés. O difícil é non quedar 
durmido coa sua proposta. E digo 
a sua proposta porque a direc
ción de Gloria Galiana nen se 
nota. Limítase a poñer as cáma
ras fixas sobre a mesa e as plan
tas e actua coma se non estivese. 

E que ben fai. No programa com-

parten atención cousas tan "inte
resantes" e "novidosas" como un
ha tertúlia sen máis tema ca o 
comentário de notícias curiosas 
que a apresentadora relata ao 
xeito de máquina cuspidora de 
teletipos. Os tertµlianos ali cita
dos están co-
mo a tomar 
café pero sen 
café, xa que a 
equipa de 
produción 
non tennen a 
delicadeza de 
lles poñer un 
vaso de água. 
Nesa mesa 
pódense es
coitar perlas 
como "as mu
lleres están a 
empezar agora 
a interesarse 
por Internet, 
que deixou de 
ser unha cau-
sa de homes" 
ou "os contra-
tos privados 

Maria 
X osé 
Rodríguez 
apuñala 
a tarde 
cun 
enxendro 
de sete 
cabezas 
que dura 
tres horas!!! 

están por riba da lei. Se ti chegas 
a algun acordo con ~lguen, nen
gunha norma -pode interferir". 

Como todo programa de tarde 

. que se prece, Maria Xosé Roorí
guez conta co seu comentarista 
das notícias do corazón, un tal 
Emílio Xosé, que quere ser un 
Carlos Ferrando ou Jesús Mariñas 
pasado polq icono de O porco de 
pé, con abano de Todo a cen in
duído. Outros colaboradores fi
xos son Paco Lodeiro e Carlos Ji
-ménez, imitadores e humoristas, 
máis abraiados pola conversa á 
que os_ obriga a sua xefa que inte
resados reahnente en facer rir. O 
próprio J iménez, cando remata o 
seu número diario, parece alivia
do, sempre respira fondamente e 
sae do estudo sen mirar atrás. No 
resto do programa, tempo para 
máis palla, adobada de cando en 
vez por algun concurso telefóni
co ou de cantos sen grácia. 

É qqe Maria Xosé Rodríguez é 
asi. E quen de escachar cun ma
chado unha entrevista en potén
cia interesantísima cunha galega 
que viviu toda a vida en Estados 
Unidos, dotada ademaisaunha 
gráda especial para contar as 
cousas, co seu galego de gheada e 
acento de Nova York. A condü
tora,. en troques de aproveitar to
do o seu caudal, preferiu cortala a 
cada média frase, opinando sobre 
o que a outra lle dida ou saltan, 
do dunha pregunta a outra sen 
ainda ter contestada a primeira. 

Con esta nova edición de Tar
des de verán, a TVG toca fundo; 
e abofé que lle custou chegar a 
el. Por iso unha dúbida nos asal
ta. Onde ficou Pupo, o único 
personaxe decente daquel Ares
tora? Seguramente vivirá feliz, 
rañando a barriga coas suas cen 
patas lonxe do zombi da' sua 
compañeira, respirando tranqui
lo ao verse a tanta distáncia 

-deste fenómeno mediático que 
só a CR TVG ten valor para 
manter en pé. • 

P. FERREIRA 
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conta de libros 

Lera Tutuna Mercado 
O ser feminino espállase cara terreos 
habitualmente vetados. Asegura 
Zulema Moret no prólogo de Canon 
de alcoba, novela 
que se edita na 
colección "As 
Literatas" de 
Xerais. Tununa 
Mercado é unha 
escritora arxentina, 
nacida en Córdoba, 
que exerceu de 
xomalista e agora 
de tradutora. Os 
escritos deste libro 
teñen un carácter 
erótico que· serve 
para respostar a moitos dos 
interrogantes da mesma autora. A 
tradución ao galego é de Mónica Bar 
Cendón.+ 

Vida e obra de Rosalia 
Andres Pociña e Aurora López 
asinan un extenso traballo titulado 
Rosalia de Castro. Estudios sobre 
a vida e obra, 

-püb11caa~ 
Laiovento. 
Destacan os 
autores a 
documentación 
cronobiográfica 
manexada, 
especialmente a 
que fai referéncia 
a vida tan 
temperá da autor 
de Cantares 
Gallegos coa sua 
nai en Padrón, 
segundo o achado do finado Manuel 
Pérez Grueiro no rexisto do concello. 
Recollen críticas que amosan a 
aceitación que tiña a obra rosaliana e 
reseñan o manexo de "dados certos" 
que non queren agachar nada. + 

A poesía 
de Milláh Picouto 
Ediciós do Castro publica Obra 
lírica completa, 
de Millán 
Picouto, o· 
compendio 
poético deste 
autor de 
Ourense no que 
se incluen os 
Sonetos da lua 
chea, escritos en 
1980 e, agora, 
cunha revisión 
ampliada que 
inclue 145 pezas. 
T amén aparecen neste volume.as 
poesias dos. seus dous libros de 
composicións musicais Cantigas e 
madrigais e Escola Coral de Poesia e 
Música. No ano 1983 escrebeu O 
poema dos lustros, do que neste libro 
se oferece unha- escolma-ba-i:x-n--t".-- -1---
título Poemas.+ 

O fantástico reino 
de Mamotanguá 
Para leitores de máis de doce anos 
están indicados os contos do Reino de 
Mamoranguá, dos 
autores Ana 
M. Femández e 
Xoán Babarro. 
A morte do tio 
Sebastian saca á 
luz estes contos 
nos que narra as 
suas aventuras 
como xomalista 
de guerra no 
Novo Mundo. A 

- ".'ida indíxena 
americana non 
está exenta de 
ñandús, colibrís, sinsontes, cobras 
emplumadas e seres metamorfos~ados . 
Este libro está ilustrado por Xulia 
Barros. Publica Ir Indo Xuvenil. t 

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - _J 
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11 conta de discos 11 

Lembranza 
de Woody Guthrie 
Tdulo: Til we oumumber'em. 
Autor: Vários. 

Edita: Righteous Babe-Discmedi, 2000. 

Filio dun cacique local, o norteamericano 
Woody Guthrie naceu no ano 1912, en
frentouse ao racismo en Oklahorna, va
gou polo país acompañado dunha guitarra 
que levaba escrita "esta máquina mata 
fascistas", loitou na II Guerra mundial e 
morreu en 1967 vítima da enfennidade · 
que acabara coa sua nai: o mal de Hun
tington. D::ixou máis de. 2.000 cancións e 
poemas, unha novela e numerosos segui
dores que o converteron en lenda. . 

As suas composicións utilizaban unha lin
guaxe directa, buscando a comprensión 
da mensaxe: Describiu a depresión, pediu 
polos direitos soc4ús das minorias étnicas 
e defendeu a igualdade da muller. En Se
tembro do 96 diversas entidades como 
Rock & Roll Hall of Faroe e o Arquivo 
W oody Guthrie, dirixido pc)la sua filia 
Nora, uniron forzas na cidade de Cleve
land para celebrar o seu legado. Da reu
nión xurdiu unha exposición itinerante 
que percorreu os EEUU, asi como unha 
série de discos de homenaxe. O último 
destes é o titulado Til we oumumber 'em. 
Recolle o concerto que pechou aquel en
contro do 96. No cenário estaban, ade
mais do fillo Arlo Guthrie e do discípulo 
Ramblin'Jack Elliott, un grupo de artistas 
influídos pala su obra: Billy Bragg, Bruce 
Springsteen, Anni di Franco, Peter See
ger, Joe Ely, Dave Pirner, ou os actores 
Tim Robbins e Susan S~don. Pouco 
máis de 40 minutos resumen un recital 
que·superou as duas horas, no que lembra
ron as suas cancións, leron textos e falou
se do autor de The Ballad ofTam]oad. 

Un disco fermosamente ilustrado e con 
~umerosa documentación, publicado 
grácias á persevaráncia de Anni di 
Franco, que loitou para conseguir o 
permiso das compafiias de todos os par
ticipantes nesa homenaxe a Woodrow 
Wilson Guthrie, un cantautor que mar
cou estilo ao interpretar as suas 
cancións acompañado de guitarra e ar
mónica. Unha reivindicación necesária 
para coñecer a obra do artista que inspi
rou a Bob Dylan e Bruce Springsteeri. t 

ANXO TENREIRO 

ATV 
venceu a 
James Brown 

Conmrta: James Brown. 
Lugar: Campo dos Remédios de Ourense o 
Xoves 13 de Xullo. 

Un presentador, un director de 
músicos, tres coristas, tres bailari
nas, tres guitarras, tres percusio
nistas e unha sección de-ventos 
acompañaban a James Brown no 
seu concerto en Ourense. A sos
pei ta de que o astro cantaria 
quince minutos para deixar o pe
~o do espectaculo á sua banda 
non se cumpriu: Brown, vestido 
de verde, estivo enriba do escená
rio máis de duas horas, demasiado 
tempo tendo en canta que cada 
un dos músicos tivo oportunidade 
de amosar a perícia cos instru
mentos. Demasiado tempo para 
un público que esperaba bailar 
sen parar e que pasou teso como 
unha estátua a maior parte do es
pectáculo. 

Dos perto de oito milleiros de 
persoas que se reuniron no cam
po dos Remédios de Ourense, 
máis da metade non coñecia a 
James Brown máis que através 
recente anúncio de coches. 
Houbo quen o confundiu cun 
señor baixiño e fraco, que non 

·era outro que o .apresentador, e 
o berro de guiropa non se deixou 
de escoitar nas primeiras fileiras. 
Tiveron que esperar até o final 
para poder 'bailar Sex Machine, 
nunha versión longa e inacaba
da, que o cantante nacido en 
Georgia en 1933 aproveitou pa
ra amosar que se sigue sentindo 
como unha máquina sexual ao 
lado das xóvenes coristas. Son 
as denúncias de acoso contra es
te avó verdadeiras? Ainda é pe
rigoso ~ sua idade? 

Ainda que segue a manter o seu 
sentido do ritmo -incluso se ani
ma de cando en vez a bailar- a 
voz de James Brown é a sombra 

·do que era. Pero ali está toda a 
sua equipa para resgatalo e para 
facer temas de oito minutos nos 
que, un por un, ·os músicos van 
saindo a primeiro plano para re
criarse na guitarra ou na trompe-

ta. James Brown xa non é só el, é 
o espectáculo que o arroupa, des
de a cantante negra que interpre
ta ao Aretha Franklin Respect até 
Sara, unha barcelonesa que baila 
e canta hip hop en castelán, no 
que foi un dos momentos máis ri
dículos do. concerto. Non decep
ciouno o cantante aos que espe
raban momento barras e estrelas, 
coas bailarinas cubertas da ban
deira americana mentres soaba o 
tema Living in America, ~ mo
mento capa, o 
intre mítico 
do seu show 
no que o 
a presentador 
pretende retí
ralo mentres 
el se resiste. 

Sen voz e for
zas para aturar 
un show de 
duas horas, 
nen Brown· 
nen a sua 
banda foron 
capaces de 
manter á xen-

Aindaque 
. segue a 
manteroseu 
sentido do 
ritmo a voz 
de James 
Browné a 
sombrado 
que era. 

te bailando. Temas míticos do 
pioneiro do funk, como It 's a 
men' world ou I f eel good non so a
ron coa forza habitual. Sen em
bargo, e a iso axudou o prezo da 

· entrada, non cundiu a decepción 
- "había que estar aquí"-. Polo 
demais, as queixas que ·se repiten 
na organización dos macrocon
cretos: cacheos na porta para 
non entrar alcool e poder vender 
cervexa dentro, cando había que 
padecer media hora de espera pa
ra conseguir un ticket para unha 
bebida. Só dous postos atendían 
aos milleiros de espectadores se
den tos que, ademais, quedaron 
cos vales no peto porque ás doce 
e media as existéncias estaban li
quidadas.• 

A.ESTé:VEZ 

ANOSA TERRA 

Ü COQdeL 

Boletin 
Arquivo de Planificación e 
Normalización Lingüística 

N" l. Xuño de 2000. De balde. 
Edita: Consello da Cultura Galega. 

A apresentación desta nova publicación 
quere servir, segundo o próprio director do 
Arquivo, Henrique Monteagudo, para dar 
a coñecer as suas actividades, relacionadas 
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co servizo aos 
investigadores 
de todo o ma
terial existente 
sobre a norma
lización da lín
gua galega. 
Neste primei
ro número in
clúese infor
mación varia
da sobre o ga
lego. Apare
cen desde di-

ferentes endere
zas electrónicos nos que atopar informa
ción sobre o estatuto do idioma até a com
paración con experiéncias similares en Ca
talunya. Entre as sinaruras máis destacadas 
está a presidenta da Mesa pola Normaliza
ción Lingüfstica, Concha Costas, quen co
menta o programa dest:a organización para 
achegarlles aos estranxeiros a realidade 
lingüfstica do' pafs. + 

Europa de les ·nacions 
N" 42. Primavera de 2000. Prezo 400 pta. 

Dirixe: Aurel:i Acgemf. 

Edita: Ciernen. 

Esta publicación catalana tenta servir de 
voceiro das Línguas minorizadas de Euro
pa. Neste número incluen unha entrevis-
ta con Ala Baylac, membro da 

Federación de 
Entidades para 
a Língua e 
Cultura catala-
nas, en 
relación ao es
tado do cata
lán no sul de 
Fráncia. Sergi 
Ribete analiza 
as consecuén
cias da IP1 

Guerra de 
Chechénia. 
No dossier 

deste número, David Fomlés, Caries tor
ner e Julie Aanagan profundizan na pro
blemática de Timor Oriental. t 

Página abierta 
N" 105. Xuf'lo de 2000. Prezo 700 pta. 

Dirixe: Manuel Llusia . 

Edita: Cooperativa Página Abierta. 

Castelao é o protagonista desta revista ma
drileña. Co gallo do cincuentenário da sua 
morte, por estas páxinas desfilan vários 
textos ao redor do nacionalismo galego e a 
figura do pai da Pátria. Os investigadores 
Carme Corbalán, Xusto G. Beramendi, 
Lufsa Villalta, Roberto T ouriñ.o e Xesus 
Vega analizan a situación actual de Galiza, 
a dimensión política da figura 'de Castelao, 

as suas ideas so
bre a Confede
ración Ibérica, 
os 
condicionantes 
próprios do na
cionalismo ga
lega e os cám
bios políticos 
acorridos no 
país nos últi~ 
mos 25 anos. 
No resto da 
publicación 

destacan os ttaballos de Lluc Peláez, sobre 
o desfile militar en Barcelona; de Francisco 
Majuelos en relación á situación actual de 
El Ejido, cinco meses despois dos graves in
cidentes racistas; de Antonio Antón, que · 
valora o último Congreso de Comisións 
Obreiras e de Domingo Manínez, que con
ta a história das empregadas do Continente 
de Ponferrada despedidas por comer, supos
tamente, un anaco de torta de queixo. • 
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Valente colaborou 
activamente co anti--franquismo do exílio 
En Xenebra f armara parte dos Grupos Autónomos de Trabajadores Españoles 

Na obra poética de Valente, nado en Ourense en 1929 e recén faJe .. 
cido en Xenebra, aparece o consecuente compromiso politico dun 
home de esquerdas, militante na sección suiza da Frente de Libera .. 
ción Popular e nos Grupos Autónomos de Trabajadores Españoles. 

Valente lembrara na confesión 
doutoral de 15 de Decembro 
de 1999 en Compostela a im
presión que como rapaz rece; 
bera das purgas en Ourense 
despois do golpe militar: "O 
meu pai levoume visitar aos 
seus máis apagullados amigos; 
chamábanos roxos, ainda que 
pola cor -home roxo, c11.n ra
belo- un non se decatara tan
to; levoume cabo deles ao 
mosteiro de Oseira. Si, ali fi
quei eu, neno, ollando aos ro
xos; eles tamén me ollaran e 
non sei ben que sorte de tro
que houbo nise ollar. Endexa
máis o esquecerei. Roxos polo 
seu malfado, ben se via o que 
eran, coitados11

• 

O seu amigo Xoan Anllo repa
sa nun artigo publicado en A 
Nosa Terra de 8 de Xuño pasa
do algúns poemas de xinea po; 
lítica de Valente. Por exemplo 
Cementerio de Morette-Gliéres, 
1944. Na chaira de G liéres en 
Saboia, resistiron ao nazis até a 
morte 800 combatentes entre 
os que hábia 300 republicáns 
españois. Outro poema de Ya
lente recorda ao escritor co
munista británico J ohn Con
ford, morto en Cerro Muriano, 

A rosa de Borges 
Xo. é Carlott Contiro 

Córdoba, en decembro de 
1936. O poeta tamén foi cola
b.orador da editorial Ruedo 
Ibérico e da revista Cuadernos 
de Ruedo Ibérico. 

O seu poema El Uniforme del 
General, escrito no exílio, cir; 
culara profusamente en cópias 
a finais do 60 e fora obxecto 
dun xuízo militar. Pouco des
pois da morte de Franco, no 
7 5, publicou Corona Fúnebre: 
Estaba el muerto sobre sí difun; 
to/ corrieron las estólidas corti; 
nas de la patria/ sobre su inca; 
rruptible podredumbre/ señor 
opaco de las moscas/ su reino no 
era de este mundo/ ni de otro 
mundo. lmprovidente error/ y 
largos cementerios sin fin bajo. 1.a 
luna/ de la muerte nos diera in; 
númeras versiones/ padre inver
tido: nos des engendraba/ viva 1.a 
muerte, en círculos dijeron/ con 
el los suyos/ viva con el al fin la 
muerte/ la muerte, sus bastar
dos, sus banderas. 

A obra de Valente comprende 
dunha parte o ensaio sobre a 
expresión literária e a poesía e 
doutra unha poética confesio
nal, espida e anti-retórica que 
se ten relacionado coa de 

Aleixandre, Cemuda, Vallejo 
e Juan Ramón J iménez. Na po
es i a contemporánea galega, 
Valente salientaba a Luis Pi; 
mentel.+ 

A MODO DE ESPERANZA 
X.F. PÉREZ ÜIA 

Fóisenos Valente, foise dende lonxe, alén, no exílio porque é noso o 
exiíio/ non o reino. Foise case descarnado, trazando un grande circo na 
areal deste deserto o tempo no que espero dende un centro non visibel ou 
ténue/ que un vento lene arrastraria. 

Din por algures que José Angel é o poeta dunha mística do silenzo. É o 
políticamente correcto e, polo tanto, falso. O silenzo de V alente é o 
que conduce á vida, á esperanza, á criación, remontando o estroncio 
abouxador do valeiro. Valente é o poeta do espírito, mais para el o espí
rito é a metáfora da infinitude da matéria. Como Cristo, o poeta ergue a 
sua morada na palabra que non pode morrer e a sua blasfémia marela a do 
demoledor de templos que percorreu os ouvidos surdos da pedra. 

. En tempos de esperanzas escasas, nos que só poden dar esperanzas os 
que as perderan, ergueu a voz .da esperanza. Hai unha grande continui
dade na sua obra porque soubo, sabiado dende o princípio, que a pal.a
bra ten que levar a língua ao ponto cero, ao ponto da intederminación infin
da, da infinda lil5erdade. Pero a verba,' na sua liberdade, contén a rebel
dia, a rebeldia que recusa o sacrifício inane a forza enteira da vida coa 
que Isaac parou o golpe senil. tomo John Conford, non quixo fuxir da 
vida co disf arce do pensamento e a inda que a vida lle deparara moitas 
amarguras, foi igual a si mesmo coa paixón que o trouxera ao noso 
tempo. Duro labor este para un poeta que viveu en tempos de miséria, 
en tempos de mentira e de infid,elidade. O seu orgullo ... -sí, tiña defeitos, 
non era borne acaso?- preservábao de toda venal vaidade. 

Xa feble e doente cantou ao amor pero tamén redobrou un tambor po
los kainówá de .Mato Grosso do Sul,.pois ainda vivemos nun mundo no 
que o que estea cego para non ver (a bronca imaxe do asasinos) non mere
ce viver. Así vai u mundo; a intelixéncia ainda se pasea en tren de luxo po
los verso,s. Despois de Auschwit:Z outro viren, Hirosima, lrak, Cosovo. 
Ainda non somos deuses/ dun tempo roto, no despois/ para que ao fin vire/ 
en nunca e ninguén poida/ facer morrer ainda máis aos mortos. No mesmo 
poema que cito, di o poeta: ven agora morte, cóbrenos/ coa tua respiración 
e o teu silenzo/ para que non sigamos/ morrendo ainda como mortos sen fin. 

Que a tua voz se escoite despois da morte para que, coma ti, non sexa
mos mortos sen fin! A palabra da liberdade e da vida non ha crebar en
dexamais na infinda, crecente, fráxil bóveda do silenzo! Que a tua pala; 
bra sexa como ti querias a de todos; que sulague o silenzo e entreabra, 
rompa os gonzos da estreita porte coa que Walter, ti e nós soñamos!+ 

Xosé Femando Pérez Oia mantivera unha estreita amizade con Valente en destinos 
coincidentes das Nacións Unidas en Xenebra e Paris asi como na universidade de Oxford e na 

oposición á Ditadura no exílio. 

• 
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A cualidade musical e o cumprimento dos hcirários 
principais éxitos do Santirock 
Grupos galegas télonearon a Ocean Colour Scene, lggy Pop, Skunk Anansie ou Sanie Youth 

*H. VIXANDE 

O festival Santirock, celebrado 
os dias 13, 14 e 15 de Xullo en 
Compostela, tivo un resultado 
desigual, ainda que en conxunto 
pode cualificarse de éxito. Men
tres as actuacións cumpriron as 
previsións e os horários e resul .. 
taron de cualidade, certos erros 
organizativos empañaron parte 
do evento. Case todo funcionou 
moi ben, ás veces próximo á per
fección, ainda que a organiza
ción do festival ·esqueceu deter
minar várias entradas para evitar 
longas e confusas voltas arredor 
do recinto e pecou de falta de 
previsión e certo paternalismo 
no fornecimento das bebidas. 

O primeiro dia moitos dos asís, 
tentes descoñecian o procedimen, 
to para aceder ao Monte do Gozo 
e hoberon de percorrer o períme, 
tro do recinto para localizar a en
trada. A organización, posibel, 
mente ante o temor de contar con 
pouca afluéncia de público, dixo 
que non quedaban entradas para o 
primeiro e o terceiro dia, pero ao 
mesmo tempo vendeu bonos para 
todo festival, de modo que a im
presión que causou fo¡ ·que quería 

AMI-Estrada 
Ernesto Abeledo Táboas Carpinteiro 
António Álvares Meralho ERA/AMI 
Men:cdcs Álvarez G~alez Professora 
Carlos Arfns López Informático 
Helena Ayape Guisán Es tu dante 

. Francisco José Barcia º"""° Autónomo 
lsaura Barciela Varela Professora 
José Lufs Barreira Rodrigues Comité Pennanente APC 
M' Cannen Bergaotiños Lopez Aux. psiquiátrica 
Guilherme Bilbao Ogando füiotcrapeuta 
M' Dolores Bogo Lope Cuidadora/OG 
Álvaro Bandariz Palharcs Awr. administrativo 
Dolores Branco Comesaña Camareira 
Dana Branco Conde Estudante 
M' Xesús Delgado Núñez Aux. téc. biblioteea 
Begooha Caamanho Rascado Jomalista 
Ugio Caamanho Santiso Comité Permanente APC 
lolanda Cantero Acliministntiva 
Alberte Campos Paz Estudanlt/El 
Pablo Carreira Leis Bancário/OG 
Sava Carvalhar Castro Dcsempregada 
Rebeca Carvalho Coelho Estudante/Santisista 
Manuel Castedo Sánchez Soldador 
Paulo Castroagudfn Marúnez Decorador 
Mauricio Castro López Desempregado 
Lufs Castro Pardinhas Desempregado 
Román Castr0 Paz Sanilário 
Rubém Centeno Paradela Sociólogo 
Rubém Cid Palhares ERA 
Jesus Coba Lascallar Tabemeiro 
Colectivo Estadea-Estnda 
Col una Juan Argimiro 
Monserrat Comesanha Pérez Trabalhadora 
Comité do IES Gelmires I da FER 
Noelia Costas Salgueiro Camareira 
Esquerda Revoluciontria Alternativa 
JoJo Carlos Feáns Garcia 
Javier Femándcz Argentina 
Miguel Femández Carbalbo 
Santiago Fernández López 
Noélia Femández Marqués 
Saray Fernández Marqu6s 
Paula Fernándes Outeiro 
Maria Femández Outeiro 
José Manuel Feroández Paredes 
Cannem Femández Redondo 

G. Social-APC 

Camioociro 
Advogado 

MNG(Primeira Linha (MLN) 
Trabalhadora 

AMI 
Obreira 

Administrativo 
Ama de casa 

~arcos Fmeiro Couselo Funcionário 
Luís Ferreiro Ulpez Desempregado 
Antom forreiro Losada Obreiro 
Esirelit Ferrenbo Garcia Empregada pública/APC 
Peregrina Ferrenho Garcia Ferroviária 
Augusto José Fonllo Gari:ia Agnóstico abstencionista 
Silvia Fojo Lamas Professora 
Álvaro Franco Silva Encefrador 
Paco Galego Guisarn Llvreiro-Músico 
Domingos Antom Garcia Femández Filósofo 
Antom Gareia Matos Desempregado/Comité Pennanente APC 
Beatriz Garcia Matos 
José Camilo Garcia Matos 
Mercedes Garcia Matos 
Miguel Garcia Nogales 
Rosa Garrido Burgo 
Lufs Go~ález Blasco 
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Ramón Gonzalez Gonzalez 

Administrativo 
Administrativa/OG 

Porta-voz da AMl 
Sindicalista 

Professor/APC 
Estudante carpinteiro 

Estudante/EI 

para estabelecer unha intermitén~ 
cia nas actuacións, optou por in, 
vestir nun persoal altamente pro, 
fisionalizado que realizase os cám, 
bios de equipas de forma case co, 
reográfica: cada peza ia ao seu sí, 
tio no momento idóneo. O siste
ma de iluminación conqueria un
ha precisión pasmosa grazas a que 
as luces estaban programadas para 
cada grupo. Mesmo o son contaba 
unha amplificación entre as me, 
lloriñas de España, ainda que o 
vento nalguns momentos impedia 
unha recepción axeitada. 

Skunk Ancinsie e Ocean Colour Scene estaban entre os grupos máis esperados. Nas fotografias, os seus vocalistas. A. IGLESIAS 

Todo isto impediu as longas es, 
peras que se producen noutro 
festivais e tamén librou aos gru, 
pos pequenos de sacrificar as suas 
actuacións para primar ás estre, 
las. Quen botaron no Monte do 
Gozo as oito horas diárias de ac, 
tuación, puderon dicer que non 
houbo tempo para aburrirse. 

obrigar a adquirir o bono para ga, 
rantir unha presenza mínima du, · 
rante os tres dias de festival. 

O servizo do bar foi outra das 
manchas na impecábel organiza
ción do festival. Para evitar sus, 
traccións de cartas e poder cadrar 
as contas, emitiu unha moeda 
para o festival de valor moi ele, 
vado: duascentas pesetas cada 
santi. Ante unha moeda non 
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fraccionábel, os prezos resultaban 
moi altos no caso dos bocadillos: 
dous santis. Mentres as cervexa e 
os refrescos custaban un santi, as 
copas terian resultado moi caras 
se non fose polo paternalismo da 
organización, .que decidiu non 
vender alcol que non fose cerve, 
xa. A consecuéncia foi que os 
asistentes consumian as bebidas 
apuradamente no exterior. As 
avalanchas ao bar nos intermé, 
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dios tampouco se preveron, ao 
igual que as avarias nos surtidores 
de cei-vexa, e ante a falta de be
bida ou a imposibilidade de ace
der ao bar, moitos espectadores 
quedaron no peto cos sanru que 
mercaran, xa que non habia posi
bilidade de devolución. 

O Santirock celebrouse en Com, 
~tela, pero calquer visitante po, 
dia pensar que estaba en Cuenca. 
Mália que o evento estaba pagado 
en parte cos cartos dos contribuin, 
tes galegos, o noso idioma estaba 
completamente ausente, nen se 
cumprian os mínimos legais de 

En canto aos artistas que actua, 
ron, os mellores foron os británi, 
cos Ocean Colour Scene e, por or, 
de alfabética, Iggy Pop, Skunk 
Anansie e Sonic Youth. O públi, 
co disfrutou· co lirismo de Ocean 
Colour Scene, que centrou a sua 
actuación nos seus dous últimos 
traballos, coa contundéncia punk 
de lggy Pop, que espido de cintura 
para riba entregouse ante a pre, 
senza inanimada dos seus músicos, 
coa imediatez de Skunk Anansie, 

e coa retórica da 
distorsión de 
Sonic Youth. 

·protección da 
lingua. De feito, 
a única referén, 
cia á Galiza veu 
da boca dun dos 
intérpretes, en 
concreto de 
lggy Pop, que 
parecia coñecer 
mellor a realida, 
de do país que 
os mesmos orga, 
nizadores. A 
preferéncia des, 
tes últimos polo 
castellano tam, 
pouco viña ex, 
plicado pola 
procedéncia do 
público, galego 

O único grupo sen disco, Salty Water, de 
que ollamos a sua cantante, demostrou 
experiéncia sobre o escenário. A. IGLESIAS 

Os españois de 
Dover deron un 
recital moi 
aplaudido, ain, 
da que o seu re
pertório está 
cortado polo 
mesmo patrón
Os norteameri
canos de Yo La 
Tengo (Nova 
Jersey, a carón 
de Nova York) 
combinaron a 
cualidade co 
sentido do hu, 
mor e os indo, maioritariamen-

te, ainda que tamén español, por, 
tugués ou doutras nación de Euro, 
pa. Sen embargo, o inglés estaba 
case tan ausente .como o galego. 

Pontualidade británica 

Fora deses erros, a organización 
foi moi atinada; até o sistema de 
autobuses para ir e vir de Com, 
postela funcionaba mellar que en 
eventos anteriores. No tocantes 
aos próprios concertos, os grupos 
sucedíanse segundo o horário pre
visto e os cámbios de equipa reali, 
zábanse a grande velocidade. Os 
nume.rosos estranxeiros que acu, 
diron ao festival marcharon cun, 
ha imaxe do país co1npletamente 
distorsionada; até os concertos de 
rock réxense por unha puntuali~ 
dade británica e non hai espazo 
para os erros. A organización, en 
lugar de montar dous escenários 

británicos de Asian Dub Founda, 
tion ofreceron unha actuación 
nun auditório que non facilitaba 
a intimidade que precisa o tipo de 
música que fan, o 'que Hes impe, 
diu conectar co público. 

Foi de agradecer que a organiza, 
ción programase a actuación de 
cando menos dun grupo galego 
por dia: Heredeiros da Crus o 
Xoves 13, Madame Godard 
(Viana de Castelo), Psicofónica 
de Conxo e Killer Barbies o 
Venres 14 e Salty Water e Bran, 
dell Mosca o Sábado 15. 

En suma, a parte musical, moi 
acertada; a organizativa, con al, 
guns erros correxíbeis e outros 
inevitábeis. Na vindeira edición 
-o éxito fixo que xa se anunciase 
a sua continuidade- comproba, 
rase se hai algo que me llorar. + 
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A NOSA '!'ERRA 

Xesus Santos, de Asados 
Niste lecer, ledo lecer, vou a tra, 
ducir ao galego un anaco novo que 
hai anos adiquei a Santos de Asa, 
dos, en La Voz de Galicia. Dí así: 

Se ben digo, na miña Rianxada, que 

escoUín TrMnzas pra non 11er Asados 
onde preto do pazo dos Torrados 
morre o poeta das Catro a catro 

niste verán trato de abrir os olios 
ao mencer pra que a transparen, 
cia arousana da luz da alba me 
permita penetrar polos montes 
de Rianxo e descubrir Asados 

nomes que os túzaros 
díronlle a Torrados 

Xesus Santos, Rodrigo Patricio, Diego Bemal, Nortton, Oliveira Guena e dona, Borobó, Pesqueira, Camilo Agrasar e Maximino 
Castiñeiras na Casa de Rosalla, en Padrón, o 14 de Xaneiro de 1962. Á direita Xesus Santos na sua casa de Viña d' Abaixo. 

ao poeta, rexo e delicado, que 
dende 1960 prosigue o ronsel de 
estrelas que deixou alf interrum, 
pido Manoel,Antonio, ca sua 
morte prematura. 

is foi nise ano cando Xesús 
antas Suárez, o mow e for, 
e rnestre torradino, organha 

o homenaxe, no seu pobo, ao • 
tán. mai.ar das verlxis nooas e recita 
nil seu poema, Unha noite con Ma, 
nuel Ant.onio, que o revela coma 
seu lexftimo heredeiro local e lite, 
rario. Ao día seguinte, o rapsoda de 
Malúa, Maximino Castiñeira.5, C0' 

partícipe do sogro de Santos (e de 
meu tío Farruco, o médico do San, 
ta Marú:i, durante o revolucionario 
trance de Galvao) nas suas líricas 
singladuras atlánticas, entra triun, 
falmente nos talleres do Pregun, 
toiro, exaltando nisa vegada ao 
novel poeta que o acompaña, e 
cuios versos enarbora na diestra e 
que hand e publicarse inmedia, 
tamente en La Noche. 

Quizaves sexa o mesmo poema 
que co título de Unlui marea con 
Manoel--Antonio aparece agora no 
libro de Xesús Santos, Balada do 
vento na Ría, que acaba de ser 
editado polo Centro Cultural Si, 
m6rí Vareta, de Asados, pois ista 
parroquia, verdadeiramente insó
lita, semella animada polo vento 
do espfrito que sopla desde Rían, 

xo, arrempuxándoa deica a varia 
e sostida criación artística. Par, 
tindo do veterán grupo teatral 
Airiños, ao cal vimos representar 
Os tJellos non deben de namorarse, 
nos pasados Encontros con Caste, 
lao. E onde o propio Santos in, 
terpretaba graciosamente a un 
dos dramáticos vellos. 

n esquecer os fam .. osos 
aiteiros de Asados que 

mereceron o máis entusias~ 
ta capítulo do libro IV das Cró-
nicas de Juan Antonio Durán. 
Tal creación artística culmina 
riista obra que o Centro Simón 
Varela fo¡ capaz de publicar o 
seu inspirado conveciño, mestre 
hoxe na Mahía, "novo gramo 
desa roseira poética rianxeira 
que xurdiu coas cantigas medie, 
vais de Paio Gómez Cahriño", 
rebrotada con Manoel,Antonio 
e Faustino Rey Romero. 

Ao tempo que se enraizaba nas 
mesmac; pedras natais de Castelao 
e os Dieste a entrañable e xa clási, 
ca edra da sua prosa. Na que hai 
pouco escribeu Rafael Dieste que 
"Santo Suárez sería o último esla, 
bón, anque tardío, desa cadea que 
se inicia a comezar do século con 
Castelao, Arcos e E.duaroo Dieste". 

Unha cadea principiada por un 
artista xenial e que, por agora, 

.fICC1óN 5. REMINISCENCIAS 3. XACEMENTOS 
DE BoB DYLAN ARQUEOLÓXI.COS 
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. Ccnt~1bún (Vigo). Co11cdro (A Corui1a). Michclena (Pontewdra). 

' - Pedreirn (Santiago). So11to (Lugo). Torga (Ourensc). 

ten o seu postreiro eslabón nou'. 
tro dibuxante rianxeirn, Xosé 
Comoxo, ilustrador, co padro, 
nés Masito, da obra poética de 
Xesús Santos. Quen retrata o 
baril físico do poeta, unha páxi~ 
na denantes de que iste msotre 
a sua propia identidade: 

Santos Suárez, Xesús, 
Deume poeta Deus 
e mestre os pais meus, 
gale~ pra maiar ~. 

Ata aqui o que escribin hai anos. 

• · SEMPRE E MÁIS DESPOIS. 
Seguramente non foi iste o pri, 
meiro anaco no que tratei de 
meu xa vello amigo Santos, pois 
supoño que aquela irrupción po, 
ética do fabuloso Maximino nos 
talleres da Noite, acompañado 
do novo poeta manoelantoniano, 
doume tema para o anaco do día 
seguinte, que sería alicerce do 
que traducín hai un intre. 

Despois díste, máis dunha 
vez trazou meu bolígrafo o 
nome de Santos de Asa, 

dos. Así, no meu libro no prelo 
encol de Castelao, titulado Da, 
niel, o noso, recóllese un par de 
anacos nos que surxe o bo Xesús. 
-non seise tan bo coma o divi, 
no neno de Braga- con seus ar, 
tísticos afáns. 

Nun deles aludo á citada interpre, 
tación teatral de Santos, dun pa, 
pel de vello no esperpento de Cas, 
telao, ao lembrar Unhas veUas lec, 
turas de Os veU.os, feitas polo ines, 
quecible Aquilino Iglesia Alvari, 
ño. E noutro anaco refírome aos 
textos publicados pola Irmandade 
de Fillos de Padrón, que foron li~ 
dos aquil Domingo de Pascuilla no 
que se lle dou o nome de Castelao 
á rua que discurre paralela ao Pª' 
seo padronés do F.spólón. 

Fun alí mantedor da Festa 
lendo uns papeis adrede de 
Castelao, o padronés, e lago, 

no xantar, leu Santos unhas fer, 
mesas follas -a mantenta de Cas, 
telao con Rosalia; finando o seu 
belido discurso co poema lntJo, 
cación a Castelao, onde canta e 
apreta os lazos de Daniel Alfon, 
so Manuel co seu pobo natal: 

Galicia é un libro aberro 
de tapas lleTdes. 
Rianro un f asáctdo 
fimuulo do teu puño e letra 
que mmpre rexistrar · 

Cecáis sexa a aportación poética 
máis orixinal ao Centenario do 
nacimento do Guieiro da Galegui, 
dade, no ano 1986, en que tantísi, 
mas contribucións houbo en prosa 
e verso. Por exemplo as catre po, 
nencias e a setenta e oito comuni, 
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cacións presentadas ao Congreso 
Castelao celebrado na Universida, 
de de Santiago. Pois ben, de todo 
aquelo, nada chegou a conmover, 
me tanto como os versos que lle 
oín recitar a Santos, aos postres do 
banquete· dar Irmandatle padrone, 
sa, aquil Domingo de Pascuilla, 
hai xa máis de catorce anos. 

Por iso podo afirmar que sempre e 
máis despois considerei e consi, 
derarei a Xesús Santos coma un 
poeta excelente .e un infatigable 
erudito en asuntos rianxeiros. De 
ahí que acuda a il, sempre e máis 
despois, o mesmo que reza o epí, 
grafe do derradeiro poemario de 
Manoel,Antonio, cando quero 
confirmar algún pormenor res, 
pecto a iste, ou a Castelao, aos 
Dieste, ou ao inefable Faustino. 

', niste centenário do Mari, 
neiro -como Carballo Calero 

omeou salgadamente ao pi, 
loto de Catro a catro- recurrín ao 
gran mestre rianxeiro, mestre ta, 
mén na lírica, pra que me aclarase 
o lugar do secuestro de Manoel,An, 
tonio, do cal tiñamos diferentes re, 
cordos dous dos seus 

. secuestrcidores: Máximo Sar e máis 
eu. Entre outros detalles manoe, 
lantonianos referinlle a Xesús, teb 
fonicamente, dende Madrid, que 
Máximo acababa de enviarme o 
facsímile dun breve poema inédi, 
to do Mariñeiro, que a min me pa, 
recia o máis sutil que compusera. 
E como explicaría Borobó poucos 
días máis tarde, na sua comunica, 
ción as ~de Manoel,Anto, 
nio, celebradas o pasado fébreiro, 
en Rianxo, levei unha desilusión 
cando Santos de Asados me infór, 
mou, de que As haras d 'outono, 
non permañecian inéditas, dende 
que Maximo Sar lle proprociona, 
ra tamén o texto dise extraordina, 
rio poema da choiva, que compu, 
so Manoel,Antonio no ano 1924. 
Pois o emérito mestre, Xesús San~ 
tos, hoxe o máis veterán e inspira, 
do poeta rianxeiro, facilitou isos 
preciosos versos a Xosé Luis Axei, 
tos, pra que os publicara no Bole, 
tin de lit.era.tura Galega.• · 
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Carlos 
Maside 

éobxecto 
dunha 

mostra na 
galeria 

Sargadelos 
de FERROL 

Á direita, 
podemos 

contemplar 
un cadro 

seu titulado 
Muller 

Sentada. 

O Trinque 
Dia d.a Pá.tria 

O Martes é 25 de Xullo, Dia 
da Pátria. Acoda a Compos, 
tela a celebralo e ás manifes~ 
tacÍóns convocadas para esa 
data. BNG, independentistas 

e Esquerda Unida organizan 
distintos actos 
reivindicativos. Despois das 
mánis, tempo de lecer e con, 
fraternización. + 

• PÁXINAS COORDENADAS POR Mº X. GÓMEZ • 
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Allarb 
•MÚSICA 

BATECERTO 
Grupo de gaitas que pode, 
remos escoitar o Venres 
24, dentro do programa 
Tempo de Lecer. 

Arho 
•MÁXIA 

Luís BoYANO 
O mago galega, recente ga
ñador do Prémio Mundial 
de Máxia, estará o Luns 24 
co espectáculo Máxia por 
narices na Casa da Cultura. 

B ~ . a t. o na, 
• EXPOSICIÓNS 

GOYA 
Poderemos ollar a série de 
gravados La Tauromaquia 
na Sala de Recepcións do 

·· Concello até o 27 diste mes. 

•MÚSICA 

MUTENROHI 
O grupo folc ourensán ani
maranos o Sábado 22. 

Bueu 
• EXPOSICIÓNS 

SABELA CANITROT 
A pintora pontevedresa col
ga os seus lenzos na sala de 
exposicións A. Dguez. Bua. 

•TEATRO 

FRIDON SPIK 
A compañia ferrolá represen
tará PMque Jimmy Hendrix 

tamén comía cachelos, basa
da en textos de Jaureg.Jiza¡, o 
Xoves 27 ás 21 horas na Ta
berna de Pancho, na Graña. 

·Cambados 
.• EXPOSICIÓN$ 

RUBÉN BoRRÉ 
lste pintor arxentino colga 
os seus cadros até o 8 de 
Agosto na Gal.eria Borrón. 

Cangas 
•ACTOS 

IV SALÓN DE CÓMICS 
Que comezou o 1 7 e que 

rematará o Domingo 22 no 
Pavill6n de Rodeira. Hai 
expos.icións de J .L. Ágre• 
da, M. Prado, D. Acuña, 
Mónica e Bea, Fausto C . 
lsorna, Javier Pulido e 
Germán Garcia. Ademais 
poderémos ollar as mostras 
dos postos de Paz, Norma, 
Xerais, Undercómic e 
Manga . .O Xoves 20 come
za ás 11 o Obradoiro de 
Cómic na Casa da Cultura; 
ás 12 poderemos ollar La 
tumba de las luciérnagas, de 
lsao Takahata, 1988 e ás 
19 horas, os capítulos ·15 e 
16 Conan el niño del futúro. 
O Venres 21, ás 11, na Ca, 
sa da Cultura, de novo 
Obradoiro de Cómic; ás 

17 horas Siniestro Total 
presentará o seu novo rra
ballo Hist6ria del Blues; ás 
18 horas, charla,colóquio 
con Daniel Acuña e ás 
19:30 haberá sinaturas e 
autógrafos. O último dia, 
Sábado 22, ás 12 horas 
haberá unha charla-coló
quio cos autores Fausto e 
Miguelanxo Prado e a 
presentación da revista 
Golfiño; ás 17 horas, 
charla colóquio con José 
Luis Ágreda; ás 18:30 si
naruras e autógrafos e ás 
19 horas, entrega de pré
mios do II Certame de C6, 
mic e Clausura. 

O Carhallii\o 
•CINEMA 

XOCIVlGA 
. Xomadas de Cinema e Ví
deo na Galiza que comezan 
iste Mércores 26 e chegan 
até o 2 de Agosto no cine
clube Carballiño. 

Celan ova. 
•MÚSICA 

MARIA DO CEO 
A cantante galega-portu
guesa de fados, o Venres 21 
no Auáitório Municipal. 

Cerdido 
-. EXPOSICIÓNS 

CARMENMU~O 
Mostra os seus debuxos e 
pinturas no espácio público 
Recrearte'2000, criado polo 
Concello coa intención de 
dar a coñecer e promocio, 
nar a artistas da comarca. 
Até o Domingo 23. 

Cervo 
• EXPOSICIÓNS 

LUÍS SEOANE 
Mostra fotebiográfica da 
sua vida e obra, que pode
remos ollar na Casa da Ad, 
ministración de Sargadelos. 

]OSÉ MARTÍNEZ 
Até finais de Xullo podere, 
mos ollar esta exposición adi, 
cada ao fundador de Ruedo 
Ibérico na Casa da Adminis
tración de Sargadelos . Nado 
nunha vila valenciá, desde 
moi novo traballou na Fede, 
ración Rexional de Campo
neses de Valéncia, da CNT. 
Cando a guerra civil combate 
como voluntário na frente e 
lago pasa ás Milícias da Cul
tura do Ministério de lnsou
ción Pública. Rematada a 
contenda, é apresado e con
deado a un reformatório por 
ser menor de idade. Á saícfa 
forma parte do movimento 
de resisténcia anti-franquista, 
é détido en 1947 e ao ano se, 
guinte exíliase. 

Chantad.a 
•EXPOSICIÓN 

ÜS PRIMEIROS 
MET ALÚRXlCOS 
Interesante mostra sobre a 
metalúrxia no noso país que 
podemos contemplar na Casa 
da Cultura aré o 31 de Xullo. 

Corcubión 
•TEATRO 

BALLET GALEGO 
REI DEVlANA 
Bruxo a dirección de Victó-
ria Canedo, cenificará a sua 

IJf1r_ GLADIADOR. Un 
xeneral romano négase 

a aceitar ao novo césar por~ 
que matou ao seu próprio pai, 
de modo que o condenan a 
marte. Pero fuxe, convertese 
en esclavo e logo nun gladia~ 
dor que pretende volver Ro
ma ªº seu rego. 

última montaxe coreográfi, 
ca Jacobsland, recriación de 
distintos aspectos da cultura 
galega e na que se estabele, 
ce un diálogo entre os bailes 
tradicionais da Galiza e os 
das ourras cidades euopeas 
que comparten a capitalida
de cultural. A música estará 
a cargo do Grupo de Gaitas 
da Comunidade Autónoma 
de Galiza, con gaita, violino 
e frauta. O Venres 21 na 
Praza de Castelao. 

•MÚSICA 

UXIA 
Estará presentando o seu úl, 
timo disco o Sábado 22 na 
Praza de Castelao. 

A Coruña 
• EXPOSICIÓNS 

P1NTURA ESPAÑOLA 
CONTEMPORÁNEA 
Da colección do ICO, que 
estará até o 10 de Setembro 
no Museu de Belas Ártes . 

XURXO LOBATO 
Babeo o título A cor do Sul, 
reune unha moma de 97JD' 
tografias tomadas en Angola, 
Guatemala, o Sáhara, Armé
nia e Nicaragua e nas que 
descubrimos que, xunto á 
cor, esra a preséncia de som
bras negras que revelan un 
mundo feito da nooa mesma 
carne. Unha visión do Sul 
auténtica, na que nos mostra 
a luz e as cores radiantes e na 
que os protagonistas son 
sempre as persoas. No ciclo 
de exposicions que a Domus 
celebra con motivo de alcan
zárense na Terra os 6.000 
millóns de seres humanos. 

MERCAOO DE SANTO 
AGOSTIÑO 
A agrupación cultural Ale
xandre B61Jeda organiza ista 
mostra de fotografia, do co
lectivo Olla de Vidro, 
composta pot unha série de 

· traballos realizados por per, 
soas deste colectivo sobre o 
histórico mercado. 

PASTOR ÜUTEIRAL 
Mostra da obra do pintor e 
fotógiafo ourensán, na Sala de 
Exposici6ns da Biblioteca Pú.bli, 
ca Miguel González Garcés; 
trátase dun criador indepen· 
dente que, polo seu traballo 
coa cor e a forma, asi como a 
interpretación da tradición 
dun país fundamentalmente 
pictórico, se conv;erte en sin
gular na nova pintura galega. 

ASPECTOS ÜRIXINAlS 
Artes decorativas do século 
XX. A través de máis de 
200 obxectos explora as in, 
fluenzas criativas e estilísti, 
cas que configuraron o de, 
seño do século que termina. 
Céntrase en aspectos que 
foron rexeitados polo dese
ño moderno, o non racio-

•ACT< 
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•ACTOS AUTO,RETRA TO 
DE SANTIAGO 

Perfeccionamento do 
VII Curso Internacional 
de Qanto 2000, dirixido 
por Helena .Lazarska. 
Será o sábado 22 ás 21 
horas no Salón Teatro. 

DIA DE ÜALIZA 
Comemoración a cargo 
da Fundación Rosalia de 
Castro. Ás 1 7 :30 cele
brarase unha misa na 
igrexa de San Domingos 
de Bonaval e ás 18: 15 ha
berá unha Oferenda Flo
ral no Panteón de Galegas 
Ilustres. Neste acto parti
cipará a Coral Monte• 
mar, de Noia, dirixida 
por Domingo Barreiro. 

Até Setembro na lgrexa 
da Compañia. Unha ex· 
posición elaborada desde 
un ponto de vista dife
rente e que reauire unha 
ollada, tamén, diferente, 
onde os sentidos, a pro
cura da cidade e o re-en
contro con ela prodúcen
se a través dos máis 
diversos elementos: per
soas, sons, arrecendos, 
poesia ... 

de, o Obradoiro de Mú
sica Tadicional Vltreia 
da un concerto na Pra
za do Toral ás 24 h. 

MÚSICA DE ÓRGANO 
Na lgrexa da Universida
de, o Venres 21, ás 21 
horas a cargo de Mari 
Sol Mendive e o Sábado 
22 por Pedro Guallar. 

FESTIVAL MÚSICAS 
DO MUNDO 

• EXPOSICIÓNS 

CRISTINA 
GARCÍA RODERO 
Mostra as suas fotogra
fías babeo o título Gra
barka . O Monte das 
6.000 Cruces. Unha pe
regrinación Ortodoxa en 
Polónia. Desde o Ven
res 21 no Museu das Pe
regrinaci6ns. 

Ros-rnos DA TERRA 
Sobre a realidade xeo
gráfica en diferentes zo- , · 
nas e países amasados a 
través de representa
cións hitóricas e actuais 

FRANCISCO 
CÉSPEDES 
En concerto na Praza da 
Quintana por 1.000 pta. 
o Venres 21 ás 23 h. 
Día no que tamén a or
questra Ciudad Cristal 
é a encarregada de -ame
nizar a verbena da Praza 
Roxa a partir das 24 h. 

Vense realizando nas pra
zas compostelás con artis
tas e estilos ben diferen
tes. O Domingo 23 estará 
o cantautor panameño 
Rubén Blades que, tras 
sete anos retirado dos ce
nários, volve coa sua xira 
Proibido esquecer para ce
lebrar os seus 25 anos na 
música e o novo disco 
Tempos, na Praza da 
Quintana. O Luns 24, no 
Toral, os ritmos árabes e 
sefarditas xuntanse coa 
rumba flamenca no con
xunto multicultural Ba
rrio Clúno (españois, xu
deus, alxerinos, marro
quinos, italianos ... ) com
partirán cenário cos cu
banos da Vieja Trova 
Santiaguera. Todos ás 23 
horas. O Mércores 26, no 
Toral e ás 24 horas, esta
rá a Roland Fusion Band 

a meio da novas tecno
loxias. En Salgueiriños 
durante Xullo. 

GRANELLE 

MEMÓRIAS 
00 lMPÉRIO ÁRABE 
Mostra que podermos 
ollar na sala "Isaac Diaz 
Pardo" do Audit61·io de 
Galiza, até o 27 de Se
tembro, dentto do Com
postela Millenium Fesriool. 

MusEU VIRTIJAL: 
SANTIAGO E 
OCAMIÑO 

AMPARO SEGARRA 
Eugenio Granel! presen
ta a exposición "O elixir 
do alquimista", e Ampa
ro mostra unha colec
ción dos seus collages. 
Na Fundación Granel! 
até o 26.de Xullo. 

•MÚSICA 

TOQUINHO 
O canta-autor brasilei
ro estará na Praza da 
Quintana este Xoves 
20 a partir das 23 horas 
por 1.000 pta . Este 
mesmo dia, pero de bal-

GEORGES Mou.sr AKI 
O coñecido canta-autor 
grego-francés dará un 
recital na Praza da 
Quintana, con entrada 
de 9alde, a partir da 23 
h . As 22 empeza a ver
bena no paseo central 
da Alameda con Mun· 
do Noche e Rodrigo 
Almeida; e ás 24, A 
Roda estará no Toral. 

As novas tecnoloxias 
presentes nesta mostra 
que permanecerá un ano 
en Santiago. Esttutúrase 
en sete partes, desde as 
que se poderá acceder 
aos pontos máis recha
mantes da cidade e expe
rimentar sensacións de 
imersión grazas á combi
nación de efectos visuais 
e auditivos ou visitar un 
museu virtual con ex
tractas temáticos da Fun
daci6n Granell e do Mu
seu do Pooo Galego. T ec
noloxia, interfaces vir
ruais, multimedia ... No 
Pazo de Fonseca. En Se
tembro trasládase a San 
Martiño Pinário. 

nal, o non funcional e o 
inesperado; calidades pre
sentes en catro seccións te
máticas: Linguaxe Corporal, 
Inversión e transformación, 
¿É o Omament.o un Crime? e 
Voos de Fantasia. Entre as 
pezas da exposición figuran 
obras importantes de moi
tos deseñadores e inclue 
mobl.es e lámpadas de Frank 
O. Gehry, Ron Arad, Ed
gar Brandt ... , obxect.os de ce
rámica de Pablo Picasso, 
Roseline Delisle ... ; obxectos 
de vidro e cristaleria de Ful
vio Bianconi, Dale 
Chihuly ... ; xoias e obxectos 
de metal de Salvador Dale, 
Bruno Martinazzi ••. ; ou te
as de Ade]e Lutz, J unichi 
Arai, Jack Lenor Larsen 
entre outros. Até o 30 de 
Setembro na Fundación Ba
rrié. 

EsPAÑA DE CARLOS V 
A arte da prllla e das xoias, é o 
tfciulo da exposición que, 
con motivo da comemora
ción do seu centenário, po
det"Cmos ollar na Sala de Ex
posicións do Quiosque Afon
so até o 17 de Secembro. 

MURGUIAEO 
ARQUlVO 00 REINO 
DEÜAUZA 
É o título da mostra que 
podemos ollar no Arquivo 
do Reino de Galiza no Xar
din de San Carlos. 

•TEATRO 

ARTE 
É o título da· comédia de 
ideas basada na novela de 
Y asmina Reza en versión de 
Josep Maria Flotats, que ta
men é director e actor. A 
peza iníciase coa compra 
dunha obra de arte vangar
dista, pintura totalmente en 

CONCERTO LÍRICO 
Árias de ópera e frag
mentos de zarzuela a 
cargos dos alunos de 

GLOBAL KEL TIC 
Festival que se desenvol-

branco cun prezo tamén de 
vangarda; isto provoca un 
debate, entre o comprador e 
dous amigos, sobre pintura e 
arte en xeral, sobre a cria
ción e os distintos xeitos de 
concibir o mundo. O Ven
res 21 e o Sábado 22 ás 
22:30 horas, no Teatro Rosa
lia Castro. 

Ferrol 
• EXPOSICIÓNS 

CARLOS MASIDE 
Mostra da sua obra Apun
tes, debuxos, xilografias, en
tre.. a que cernos a ocasión 
de contemplar algun dos 
seus gravados, técnica na 
que fo¡ considerado un 
grande mestre; poderemos 
vela na Galeria Sargadelos. 

Los RalIROS DEL MITO 
Cento cincuenta fotogra
fías, moitas inéditas, ade
mais de entrevistas cos des· 
cendentes dos integrantes 
do Destacamento Baler, que 
defendeu unha igrexa du
rante un ano após ter rema
tada a guerra, compoñen -
esta mostra coa que se pre
tende desmontar a visión 
que o franquismo deu diste 
feito . No Centro Carballo 
Calero até o 30 diste mes. 

•FESTAS 

DE VERÁN 
Con cinema, teatro, festi
vais infatis, folclores, rock, 
pop, habaneras, verbenas 
poulares, fagos de artifí
cio ... e os concertos de Mi
lladoiro, Deff con Dos, Jo
aquín Sabina, Los Suaves, 
Son ... de Cuba, Danza In
visible... Óo Venres 28 de 
Xullo .ao 31 de Agosto. 

•MOSICA 

CIA. LÍRICA EsPAÑOLA 
Interpretará A lenda do 
bico, zarzuela en dous actos, 
este Xoves 20 ás 22 horas 
no Parque Raiña Sofía. 

ÜLEG SHAROV 
Música nos pátios, o Venres 
21 a partir das 22 lloras no 
Centro Cultural Torrente 
Ballester. 

CONCURSO DE PIANO 
A XVI edición deste con
curso "Cidade de Ferro!" 
que o Domingo 23 a parcir 
das 20:30 horas reune, no 
Audicório FIMO, aos tres 
finalistas que darán sendos 
concercos. 

A Fonsagrada 
• EXPOSICIÓNS 

TERRA DE Fooo 
Poderemos ollar a mostra 
de focos da rodaxe desta fi-: 
ta no Museu Etnográfico 
Comarcal. 

Gondomar 
•MÚSICA 

BRITÓNIA 
Grupo folc que estará o Sá
bado' 22 para animar a noite. 

Lugo 
• EXPOSICIÓNS 

SERAFÍN TRASHORRAS 
Colga as suas fotografías 
até o 31 diste mes na Tabla 
de Flandes. 

COLE<;IWA DE VERÁN 
Mostra que se manterá até 

+: • 

ANOSATERRA 
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verá na Praza da Quin
tana o Martes 25 a partir 
das 23 horas, entradas a 
1.000 pta, con Berro· 
güetto ( Galiza), Da':'y 
Spillane e Kelvi -Glac
kin (Escócia), Martín 
Bennet (Escócia), e 
Vartüma {Finlandia). A 
partir da 22 horas a .or
questra Denis Band 
amenizará a verbena da 
Alameda. 

••••••••••••••••••••••••• ON zW 

ANA TORROJAE 
MIGUEL BoSÉ 
Ofereceranos un con
certo conxunto no 
Multiusos do Sar, o 
Mércores 26 a partir 
das 23 horas por 2.500 
pta. { adiantada) ou 
3.000 na billeteira. 

•TEATRO 

EL LUCERNÁRIO 
Do británico David 
Hare, dirixida por Joa· 
quín Vidal e adaptada 

' por Nacho Artime. 
Obra na que se mestu
ran o contido filosófico 
e o debate político cun 
tema intemporal, a ina
cabábel perda do amor. 
O metódico desn1em
bramento dos persona
xes e a perda das ilu
sións e defensas que is
tes concibiran confor
man a base dista histó
r i a. 0 Xoves 20 e o 
Venres 21 ás 2 2 horas 
no Teatro Principal. • 

o 31 diste mes na Galeria 
Clérigos. 

]A VIER MELÉNDEZ URZA 
Mostra as suas esculturas, 
até o 16 de Xullo, na sala 
de exposición "Capela de 
Sta. Maria" do Centro de 
Artesania e Deseño (Ronda 
da Muralla). 

lMAGO ANTIQUA 
E o título da mostra ar
queolóxica que podereo
mos ollar na Sala Porta 
Miñá. 

SARA LAMAS 
Móstranos os seus gravados 
no Centro de Gravado 
Aguatinta. 

•MÚSICA 

PEDRO ÜUALLAR 
Ofereceranos música de ór
gano na C(l.tedral, dentro no 
ciclo O canto das pedras, o 
Venres 20, ás 20:30 horas. 

Moaña 
• EXPOSICIÓN$ 

FERNANDO LAXE 
Mostra as suas pinturas, re
sumo do que leva feíto des
de o ano 91 até hoxe. As 
suas témperas , acuarelas, 
acrílicos-e óleos ,teñen en 
comun o tratamento espe
cífico da cor. No Café-Tea
tro do Real durante iste mes. · 

Muros 
•TEATRO 

SAMARKANDA 
TEATRO 
Cenificarán a obra. Apoca
lipsis o Venres 21 na Casa 
da Cul.tura. 

Noia 
• EXPOSICIÓNS 

ENTORNO E FUTURO 
Poderemos contemplar esta 
mostra na Sala de Exposi- · 
cións do Teatro Coliseu No
ela, até o dia 23 diste mes. 

Ourense 
• EXPOSICIÓNS 

ÓscAA BRANDARIZ 
BRAND A 
Mostra a sua obra, no ciclo 
"Os nosos artistas", no Ate
neu até o 24 diste mes. 

JAVIER VIEIRA 
Mostra as suas esculturas, e 
Vento colga as suas pintu
ras, na Galeria de Arte A 
Carballeira. 

MANU 
Muniategiandikoetxea, de 
apelido, titula T artekoak, En
tres nós. Retrato de família, a 
mostra de pintura que ten, 
durante todo iste mes, na ga
lería Marisa Marimón. Pintu
ra figurativa de marcado ca
rácter xeométrico que con-

clue nuns cadros de liñas mÜi 
esbeltas e sutis que o achegan 
á abtracción, pero que se 
arredan dista, polo recurso 
das perspectivas e volumes. 

Pontevedra 
•CINEMA 

AHERDEIRA 
,De Wyler, 1949, inserida no 
ciclo Hist6ria do cinema. A 
Posguerra. Hollywcxxl, base
ada nun texto de Henry Ja
mes (Whasintongton Square) 
que serve para o lucimento 
de Olívia de Havilland (que 
recibiu un Osear) e Monty 
Clift. Melodrama no que 
unha muller madura é pre
tendida por un mozo galan
te. Organizada polo Cine
clube Pontevedra, poderemo
la contemplar o Mércores 
26, en sesións de 20 e 22:15 
horas en Caja Madrid . 

• EXPOSICIÓNS 

JESÚS PASTOR 
Mostra o seu traballo que, 
babeo o título Los matices 
de la percepción, reflicte o 
proceso de investigación en 
tomo e.o cómo e o porqué da 
aparición da imaxe no pla
no, sobre unha superficie, asi . 
como o comportamento e as 
relacións dos seus elementos 
en matéria perceptiva. A 
aparéncia formal das suas 
obras, unha espécie de labi
rintos acuáticos, invitan a 
entrar no xogo da mirada. 
Na Galeria. de Arte Anexo até 
o 12 de Agosto. 

CASTELAO 
Mostra de roáis de 200 pezas 
que buscan ofrecer unha "vi
sión total" da sua obra, con 
trinta obras inéditas- Orga
nízase en duas partes: desde 
as primeiras auto-caricaturas 
de 1903, até 1920, momento 
da publicación de Nós; e a 
partir disa data até a sua 
marte. Destaca a pintura 
Corrida de T auras ou a obra 
de 1920 Gitana con Abanico, 
o tríptico Unha festa na 
aldea, que só se coñecia por 
fotos. T amén se poden con
templar os debuxos a lápis 
cos que se declarou á sua 
muller. No Edi{ício Sarmiento 

· do Museu de Pontevedr.a. 

As IMAXES 
bECASTELAO 
Mostra da sua fotobiografia, 
no Claustro Convento de San 
Fracisco, até o 31 de Xullo. 
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ALBERTO 
MANUEL 
actuará o 
Sábado22 
ás 23:30 no 
CcmHecÍfro 
do Reolde 
MOAÑA. · 
Oseu 
repertório 
abramce 
as músicas 
de Angola, 
~. 
Cabo Verde 
e do Brasil. 
Entrada 
libre. 

Feira do Humor en Pon.tevedra 
Continua o Xoves 20 coo cursos 
de iniciación' e para profesionais 
de clown e ás 12 horas farase un
ha rota por comércios e bares con 
Minguella polo Centro Histórico; 
ás 18 horas nise mesmo lugar re
alizarase o Cename de cloWn con 
actuacións na rua e ás 20 horas 
Pez en raya presenta Tápate no 
Teatro Principal; ás 21:30 horas 
Dani Pérez actuará na Praza da 
Verdura; ás 22:30 poderemos ver 
a Mostra de clown: Giliwllas sin 

Oh, non ... Outra vez ratos! 

fronteras e ás 24 horas Minguella 
actuará no Camawey. O Venres 
21 continuan pala mañá os cur
sos e ás 12 haberá Pasarruas a 
cargo dos alunas do curso polo 
Centro Histórico e Dani Pérez 
encargarase da rota por comér
cios e bares; ás 18 h. haberá ac
tuacións nas ruas do Centro His
tórico; ás 20 teremoo A Esmorga 
con Como/lo na Praza da Peregri
na e no Teatro Principal haberá 
Certame de clow; ás 22:30 ac-

LAR SON 

tuación de Cario Colombaioni 
no Principal e ás 23, na P.raza do 
Teucro, Contacontos: Caperuci
toloxia; ás 24 h, no Principal, 
Mundo Villalustre presentará 
Unha noite con Cocó e Good 
Idea Company actuarán no Ca
mawey. O Sábado 22 ás 12 horas 
haberá pasarruas dos alunos de 
iniciciación e actuacións polas 
ruas do Centro Histórico; ás 20 
horas teremos malabares de rua 
con Malabaranda na Praza da 
Peregrina e no Principal, Mostra 
de clow con Good Idea Com
pany; ás 2 l:JO Os Quinquilláns 
representarán Gulliver na Avda. 
de Santa Maria; ás 22:30 h Leo 
Bassi cenificará Instintos básicos 
no Principal; ás 24 h, Pasarruas 
co Correfocs na Praza do Teucro 
e as 00:30 estará na Praza da 
Verdura o contacontos Avelino 
González. O Domingo 23, ás 
12:30 h, Teatro Espiral repre
sentará, na Ferrería, Baba Bobo; 
ás 21: 30 estará Ollomol Tran
vía coa obra Ñiki-Ñaque e ás 23 
horas Os Diplomáticos do Mon
te Alto farán a Festa Fin da Feira 
na Praza do Teucro.• 

r 



30· -=o 
~8 
ON zW 
<( o 
.o 

"<t =l 
"<t ::::> 
O- X 
º' w zo 

o 
N 

... " . . .... 

ANOSATERRA 

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

Póvoa de T. 
•TEATRO 

O CERCO 
DE LENINGRADO 
Cenificado polo Teatro do 
Atlántico, na Casa da Cul
tura, o Domingo 23. 

•LEITURAS 

X.Mª GONZÁLEZ XIL 
Presenta o seu libro Correa 
Caladerón, 'Celta. Os, tem
pos da avanzada (1915-
1936), o Sábado 28 na Ca
sa da Cultura. 

Samos 
•MÚSICA 

ADALBERTO 
MARTÍNEZ SOLAESA 
Dá un concerto de órgano 
no Mosteiro de San Xulián, 
dentro do ciclo O canto das 
pedras, o Domingo 23, ás 
20 horas. 

Santiago 
•CINEMA • 

CICLO ÜALEGO 
Que se vén 'realizando no 
Salón Teatro e que contem
pla dous pases de cada fita e 
a proxección dun curto. 
Todas as funcións comezan 
ás 20:30 horas e as localida
des custan 200 pta. O Xo
ves 20 e o Venres. 21 pro
xectarase Nena de Xavier 
Bermúdez, (1997) e a cur
tametraxe Amor serraJW de 
Luis Liste, (1999). O Luns 
24 e o Mércóres 26, Fiste
rra, de Xavier Villaverde, 
(1998), xunto co curto Di
sonáncias, de lgnácio Vi
llar, (1999). Remata o Xo
ves 27 e Venres 28 con Ar
de Amor, de Raul Veiga, 
(1998) e a curtometraxe ¿A 
ti como se che di acleus?, 
deJorgeCoira, (1999). 

• EXPOSICIÓNS 

JORGE CABEZAS 
O artista coruñés presenta 
as suas últimas obras nas 
que mantén os seus iconos: 
bicicletas, copas, cafetei· 
ras ... cun estilo persoal, 
criando unha figuración 
corrosiva dentro do movi
men to expresionista de 
vanguarda. Na g~leria José 
Lorenzo até o 8 de Agosto. 

FERNANOO RODRÍGUEZ 
Este escultor e profesor de 
Silleda amosa, na galeria 
do Coléxio de Arquitectos 
(Casa da Conga), unha dú
cea de obras en seixo, gra· 
nito e pizarra, que refliten 
a sua visión da natureza. A 
experimentación e impro
visación toman as rendas 
nos seus deseños. 

YOLANDA DE AUSBURG 
Expón as suas esculturas na 
Capela do Hostal dos Reis 
Católicos até o 31 diste mes. 

ÜMBRETI A CORSINI 
& BENITO RIAL 
Presentarán os seus obxectos 
e instalacións, baixo o título 
Aberto por -obras. As suas 
obras instálanse entre o real 
e o semellante, constituín· 
dose como obxectos despo
xados da sua orixinal funcio
nalidade, xa resemantizados 
en obxectos artísticos e pre
sentados cunha ironia obs
cena. Estarán na Galería 
Trinta até o 3Q de Setembro. 

YEVONDE WMBERS . 
Ser orixinal ou morrer é o tí· 
tulo da mostra desta fotógra
fa londinense (1893 ), orga
nizada por The British Coun
cil, que estará até .o 31 de 

e . t"' • onv-oca. or1as 
IV CONCURSO DE POESIA 
CONCELLO DE CARRAL 
Cun prémío único de 150.000 pta. e a 
publicación da obra. Poderán presen
tarse todos os autores maiores de idade 
e de calquer nacionalidade, sempre que 
os traballos estean escritos en galego, 
sexan orixinais, inéditos e non premia
dos noutros concursos; a sua extens.ión 
non deberá ser inferior aos 400 versos e 
os traballos presentaranse por triplica; 
do, mecanografados a dobre espazó por -
unha só cara e grampados ou encader
nado$. Mandaranse cun sobre pecho, 
no exterior constará o título da obra e o 
lema ou alcume do autor; no interior 
conterá o nome e apelidos, enderezo e 
teléfono. O prazo de admisión rematará 
o 14 de Outubro e as obras presenta
ranse na Biblioteca Pública Municipal 
de Carral (Casa da cultura- rua de Pa
leo, 17, 15175 Carral-A Coruña). 

PRÉMIO DE NARRACIÓNS 
XUVENIS RuA NovA 
No que se estabelece un primeiro pré
mio e un accésit para traballos presenta
dos en galego e un primeiJ:o prémio e un 
accésit para o castélán. Cada un dos pri· 
meiros prémios será de 250.000 pta. e a 

'publicación na Colección Nova 33. Ca
da un dos dous accésits implicará a pu
blicación na mesma colección. Poderán 
participar todas as persoas que ainda 
non cumpriseñ 18 anos o 16 de No
vembro. Os traballos deben ter unha 
extensión mínima de 25 fólios e máxi
ma de 125, a dobre espazo; presenraran
se por quintuplicado co nome, endere
zo, teléfono e a fotocópia do DNI ou do 
Libro de Familia. Pódense presentar até 
o 16 de Outubro na Biblioteca Nova 33 
- Rua Nova 33, 22 15705 Santiago ou 
Apartado 637, 15780 Saµtiago; ou en 
calquer das oficicinas de Obras Sociais 
de Caixa Qaliza en Santiago. Máis in
formación no tfno. 981584436; correo 
electrónico: bibnova33@retemail.es 

11 MoSTRA DE CINEMA 
. LATINOAMERICANO DE VIGO 

Que se realizará entre o 28 de Outubro 
e o 4 de Novembro. Para a sección de 
vídeos, non competitiva, estes deberán 
estar realizados nos dous últimos anos; 

. o formato, se é posíbel, VHS; a cópia 
deberá estar en bon estado e con ima
xes que non firan a sensibilidade do es· 
pectador (pomo duro, discurso polfti· 
co, racista, turístico, machista, horno 

fóbico) o tema é libre e liberrário, non 
panfle~ário. Na sección de cinema, po
derán competir fitas latinoamericanas, 
coas mesmas bases anteriores, agás que 
o formato é en 35 mm. Tanto para cur
tos como para longametraxes. Os vfde
os enviaranse a Mostra de Cinema La
tinoamericano, apartado de correos, 
1603-36200 Vigo (antes do 1 de se
tembro). O material de cine enviarase 
ao enderezo López de Neira, 16-1 2 

36200 Vigo. Convén envialo o antes 
pqsíbel cunha breve sinopse, ficha téc
nica e artística, ano de realización, fo
tos da rodaxe, prémios, resume de 
prensa, participación en festivais e cu
rrículó do director (antes do 15 de 
Agosto). Máis información no tfno. 
654 336 964 ou no fax 986 232 285. 

III CONCURSO DE MÚSICA 
FOLC SANTO EsTEVO 
Convocado polo C.oncello de N~gueira 
de Ramuin e a compañia discográfica 
Zouma Records, para grupos galegos 
que non teñan asinado nengun contra· 
to cunha compañia discofráfica. O esti
lo é libre, sempre que sexa representati
vo do que se fa¡ no noso país; os grupos 
non poden estar formados por máis de 

dez persoas e non importa a sua idade. 
Cada participante deberá enviar unha 
maqueta con catro temas gravados a 
Zouma Records, ruado Paseo 30,·of. 7, 
32003 Ourense, especificando "Festival 
de Santo Estevo"; deberá figurar o nú
mero de compoñentes, os nomes, dtulo 
das cancións, cántas tradicionais e cin
tas de autor, nome do autor e do arre
glista, tfno. e persoa de contacto. A da
ta lfmite será o 31 de Xullo e terase co· 
mo referencia a do selo de Correos. 
Non se terá en conta a calidade .da gra-

. vación, senón a da interpretación. Se
leccionaranse carro maquetas para a fi. 
nal que será no Mosteiro de Santo Estevo 
de Rivas de Sil. Q gañador gravará un 
CD que se incluirá no 'catálogo xeral de 
Zouma Records e asinará un contrato 
discográfico. Tfno.:988 245 202. Fax. 
988 223 780. 

WRSO DE IDIOMA RUSO 
Impartido pola Asociación Máximo 
Garla de Solidariedade entre os Pobos, 
durante os meses de Agosto e Setem
bro, a todos os nfveis. O novo enderezo 
en Vigo é rua da República Arxentina, 
17, 2ll esquerda. Para máis información, 
chamar ao tfno. 986 224 457. • 

Xullo no Museu do Povo Ga
lega. A sua paixón polo mo
viemento sufraxista, o tema 
da muller e as cuestións que 
tiñan que ver cos roles so
ciais e sexuais, xunto coa 
sua defensa da fotografia a 
cor, cando a maioria a vian 

coma unha moda pasaxeira, 
convertírona nuriha fotó
grafa das máis orixinais e in· 
teresantes do seu momento. 

Museu do Castro de Vila
donga que poderemos con
templar do Museu do Pavo 
Galego até o 31 de Xullo. 

da segunda metade do s. XX, 
a sua proposta está no límite 
de distintas disciplinas: idea 
máquinas para pintar; extra· 
nos obxectos que adquiren 
un movimento sutil, sempre 
drástico; violinos con meca· 
nismos de autonomia que 

lle dan un toque poético en 
contraste con pezas máis du
ras, como as máquina de se· 
rrar paredes. Nas suas escul
turas, instalacións e fitas o 
corpo interactua de xeito ri
tual co ambiente. Até o 10 
de Setembro no CGAC. 

ARQUEOLOXIA 
LUCENSE DESDE O AR 
Mostra organizada polo 

REBECCA HORN 
Alemana, considerada coma 
unha das artistas esenciais 

Festival do Norte 
Celébrase o 24 e 25 en Vilagarcia 
co· seguinte programa: o Luns 24 
éstarán Los Planetas, que prepa
ran novo disco; Fangoria, duo · 
formado por Alaska e Nacho, 
cantarán temas míticos ao rimo 
da música electrónica; o albaceño 
Chucho e T eléfunken. O Martes 
25 estarán · os mexicanos 
Molotov; os madrileños Los Ene
migos, co seu álbum Nada; os co
ruñeses Elephant Band presenta
rán o séu traballo Fábrica de cho
colate e os lucenses Moop, inter· 
pretarán pezas do seu primeiro 
traballo Overbooking. No Pavillón 
de Fontecarmoa, ás 20 horas. As 
entradas custan 1.500 ptas. (ven
da anticipada), 1.800 (na billetei
ra). O prezo dos bonos é de 2.500 
(venda adiantada) e 3.000 (na bi

.lleteira) . Máis información no 
986 565 056 e no 986 509 165. 

lntercéldco 
do Morra~o 
XVI edición que se celebrará Ó 
Venres 28 e Sábado 29 no Campo 
de Futbol da Xunqueira en Moaña e 
contará nesta edición, con Loar na 
Lubre, Hevia ou Muxicas ·e con 
Phil Cunningham. e Aly Bain. O 
prezo será de 500 pta. en venda an
ticipada e 700 pta. na billeteira. As 
entradas véndense desde o Mérco
res 19 (2.500, 2.000, 1.800 e 
1.500), nas oficinas de informa· 
ción turística de Cangas, Moaña 
e Bueu e nas rendas de discos Ele
pé (Vigo) e Vips (Pontevedra). 

Rock no Camiño 
V edición deste festival en Palas de 
Rei (Lugo), do Venres 28 ao Do
mingo 30 organizado pola A.C. No 
GamiñO e producido por Malata. O 
Venres 28 estarán a Psicofónica de 
Corneo, Deviot, Narco e Reinci
dentes. O Sábado 29 subirán ao ce
nário Salty Water, Hechos Contra 
el Decoro, Buenas Noches Rose e 
Rosendo. E o Domingo toman a 
vez os gañadores do concurso Rock 
no Camiño: Kane, Dust, Furtivos, 
Moon Cresta, Begoña, Sudden 
Blaze e Daltónicos, ademais de He
redeiros da Crus e Grahan Foster 

Luar na Lubre. 

Group. Parellamente ao concerto 
celébrase a -concentración moteira 
Rock & Motos e haberá campismo 
con duchas, servizos e piscinas de 
balde. Ao remate dos concertos ha
berá unha Carpa de Baile. As ac· 
tuacións celebraranse na chaira do 
mercado, a partir das 20 horas, cus
tando o bono 2.000 pta e a entrada 
por dia 1.000. Máis información 
nos telf. 696 ·322 255, 981 359 365 
e 629 568 590. · 

l ·Festival de 
·Baile Retrou.so . 
Organizado polo grupo de baile 
tradicional Retrouso de Cela o Sá
bado 22 ás 21:30 h. no adro de Ce
la, Bueu (Pontevedra). Primeiro 
actuarán tres agrupacións de dan
za: Retrouso .de Cela, grupo orga-

nizador; Breogán, de Moaña; e o 
Rancho Folclórico· de Moreira de 
Cónegos, de Guimaraes,' Portugal; 
para rematar co concerto do grupo 
folc Servando e Contradan~, de 
Vigo. A entrada será de balde e 
haberá regalos surpresa. 'Máis in
formación no telf. 986 324 338. 

Foliada de Lalin 
Como en anos anteriores, os con
certos terán lugar na Carballeira 
das -Casianas con acampada libre e 
gratuíta. Celébrase do Venres 21 ao 
Domingo 23 e o Venres ternos cur
sos de interpretación musical ade
mais do festival nocturno con Fun 
Txa1a (tradicional de Euskadi); Su
sana Seivane; Hechos Contra el 
Decoro e Xenreira. O Sábado 22, 
ademais dos cursos de interpreta~ 
ción musical, haberá xantar popu· 

Heredeiro• da Cn11 
participan no 

Festival Rock no 
Camiño. 

lar; rota musical coa colaboración 
do Clube de Montañismo A Peniza 
e a Aula de Música Tradicional Go
mes Momo de Ourense con xogo.s, 
e danzas; proxección de películas; o 
pallaso-mago Donald Lehn e o fes
tical con Son do Pao, Chab &unir 
e Diplomáticos de Monte Alto para 
rematar coa audición ''De la pati
lla" a cargo do pincha Wargner Pa. 
E o Domingo 23, empezarase coa 
sesión vermut amenizada por Os 
Doce de CUba; xantar popular cos 
gaiteiros Ninho do Cuco da Estra
da; xogos para crianzas a partir das 
16:30; títeres, Seis dedos; teatro de 
rua, Malabaranda e o seu espectá
culo O primo americano, xunto oon 
Espiral que cenificará Babá-Bobó; 
ademais do festival nocturno que 
consistirá en actuacións improvisa· 
das dos músicos. 

Para Vigo me voy 
Festival de ritmo latino incluido na 
programación da festas do Cristo da 
Vitória de Vigo, no que actuarán un 
centenar de músicos en distintas zo. 
nas da cÍdade. Comezará o Xoves 
20 co grupo cubano Orishas, que 
combinan os ritmos do seu país coa 
rítmica do hip hop, na Estación Marí
tima. O Sábado 22 estará o cantante 
panameño Rubén Blades; ese dia 
tamen actuarán Reverendo Ragga 
DJ.; os dous no Auditório de Castre
/os . O Domingo 23, o cantante cu· 
bano Compay Segundo e a banda 
Descarga latina relevarán a Blades, 

. no Auditório de Castre/os. O Luns 24 
tocará la Camerata Viguesa, un 
grupo de músicos que oferece un re
pertório baseado en pezas de música 
clásica e tradicional, no Paseo Marí
timo. O Martes 25 actuarán os cuba
nos do Septeto Santiaguero ~o Pa
seo MarítiTno e a banda venezolana 
Huracán de Fuego na Praia do V ao, 
que repetirán o Mércores 26 na 
Riou.xa'(Teis). O Xoves 27 tócalle a 
Juan Perro, que repasará os seus te
mas máis latinos, incluidos nos seus 
discos; con el estarán Descarga La
tina, no Auditório de Castrelos. O 
Venres 28 teremos a Son de la Ha
bana, en Coia e o Sábado 29 serán 
os Van Van e Descarga latina os 
·que subirán ao cenário de Castrelos. 
O festival remata o Xoves, 3 de 
Agosto, co cantante Joaquín Sabi
na e os seus "19 días e 500 noches" 
no Auditório de Castre/os.• 

FESTIVAL 
POR ETIOPLA 
NoSeixo 
(MugcÍrdos) 
Sábado 22 
no campo 
do festa ele 
Miramar, 
de% horas ele 
música con 
actuacións 
ele 4 grupos 
fok: Cltoupo 
na Lama, 
Pantedeume; 
X osé 
Constenla, 
Santiago; 
Paloma 
Suances, 
Ferrol; e A 
Hoso IUa, 
Ares; e 4 de 
rock: 
Gresca, A 
Coruña; 
Panacea, 
Pontedeume; 
Déixote de 
Hoxria•, 
A Coruña; e 
Drinlcing 
Tinto, 
Santiago. 
Lancho 
de1de Ferro! 
á14da 
tarde. Bus 
de1de Rlazor 
a mesma 
hora. Ambos 
ele balde. 
Regreso 
ás 3 da 
madrugada. 
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A Rede 

• 

COLECCIÓN 
STIFTUNG LUDWIG 
Máis concretamente Colec
cidn Museum moderner Sif
tung Ludwig, Viena. De 
Andy Wharhol a Pedro Ca
brita Reís, acolle 21 obras de 
Pedro Cabrita Reis, Sophie 
Calle, T'Ony Cragg, Günt
her Forg, Gilbert & George, 
Jasper Johns, Bertrand La
vier, Morris Louis, Miche
langelo Pistoletto, Robert 
Rauschenberg, Sean ScuUy, 
Frank Stella, Jessica Stock
holder, Cy Towmbly, Andy 
Warhol, Tom Wesselmann, 
Franz West e Braco Dimitri
jevic, seleccionados de entre 
as numerosas obras do mu
seu citado, e que dan carpo 
á idea de como se formou 
unha colección de arte con
temporánea. No CGAC até 
o 31 de Agosto. 

ARTISTAS 
COMPOSTELÁNS 
A galeria de arte Cit.ánia ofe
récen os un encontro coa 
obra de dezasete artistas ven
cellados á cidade e ao seu 
mundo cultural. Unha mos
tra do que se fui nos obradoi
ros artísticos composteláns. 
Are o 27 de Xullo. 

Tui 
• EXPOSICJÓNS 

NINES 
Ou M 11 Ángel~ Veláquez 
Pérez, nada en Salamanca, 
profesora de debuxo no Ro
sal e residente en Tui desde 
hai cinco anos. Da sua obra 
comenta X.L. Refoxos: "As 
texturas e cores mudan dun 
d.ia para outto, dunha alia
da para a seguinte. Perma
nece na retina un toque 
amarelo, presenza case 
constante. Ternos diante 
un océano de símbolos que 
medran en todas as cultu
ras". Na galeria Trisquel e 
Medúlio até o 29 de XuUo. 
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ANCARES 
www.cif.es/-ancarcs 

Visita virtual a s parque dos Aneares 
(cor:nposto polos concellos das Nogais, 
Becerreá, Cervan , Návia de Suarna e 
Pedrafita do Cébreiro) e información Só• 
bre restaurantes, hot i , t ndas, festas, 
feinls e mercados, dados de interese, con· 
e.ellos e rutas. Tamén inclue un mapa e 
Información sobre o plano Leader II.+ 

•MÚSICA 

PEQUENOS CANTORES 
DE ANDORRA 
Coro nacional, que cantará 
o Xoves 20, ás 22 horas na 
Catedral. ' 

Valdoviño 
•CINEMA 

LA MOMIA 
Proxetarase nas Noites de 
Cine o Xoves 20, ás 22:30 
na Praza da Casa da Cultura 

Val do Dubra. 
•TEATRO 

TEMPO DE LECER 
Poderemos ollar, dentro 
diste ciclo, o Venres 21 a 

T récola, con Gus un guiñol 
· con mucho gas, e o Sábado 
22 haberá máxia infantil 
con Richard Maxia. 

Verin 
•CINEMA 

ÜNA TERAPIA 
PELIGROSA 
Proxección inserida no ci
clo Noites de Cine no Tá
mega, o Mércores 26 ás 
23: 15 horas na Praia fluvial. 

Vigo 
•CINEMA 

Ao AR LIBRE 
Titulado Ao redor da m~ 
sica, que se realiza na Pro.za 

- do Reí, ás 23 horas, con en
trada libre. Remata o Xoves 
20 con Y.ear of the horse, 
de Jim Jarmusch, na que se 
recollen diversas actua
cións do grupo liderado por 
Neil Young, durante unha 
xira efectuada en 1996, pe
ro tamén incorpora imaxes 
de até vinte anos atrás. 

• EXPOSICIÓNS 

Os LAXE1Ros 
DE LALIN 
A colección do Museu 
R.Mll Aller de Lalin que 
agora podemos ollar na Ca
sa das Artes a partir do 
Venres 21 . Composta, case 
na sua totalidade, por dese
ños sobre papel, permfte
nos disfrutar da grande fa
cilidade que o pintor tiña 
para o debuxo. Con esta 
exposición a Fundaci6n La
xeiro completa a sua oferta, 
pois ademais podemos con
templar a Colección per
manente, panorámica da 
sua produción, xunto coa 
mostra Obra gráfica, eom
posta polas carpetas Caos 
Armonia e Homeruu:e. Até 
o vindeiro 3 de Setembro. 

HOMENAGEM 
A ANGOLA 
No XXV aniversário da sua 
independéncia nacional, 
que poderemos contemplar 
na galeria Sargadelos até o 
12 de Agos~o. 

ELKE ÜARCIA ARFsrEN 
Titula a súa obra El espácio 
inoodido por la condición de 
lo creado, mostra de ima
xes, obxectos e pequenas 
instalacións, que podere
mos ver na sala de exposi
cións da Centro múltiple de 
arte Visual Labora (López 
de Neira 5). 

UM PORTO NA ÜAL!ZA 
O instituto do Vinho do 
Porto, en colaboración co 
Consulado de Portugal, or
ganiza esta mostra, na Casa 
Arines até o 16 de Xullo, na 
que podemos ollar os viñas 
do Porto, con especial enfo
que para as categoria espe
ciais, enriquecida por unha 
colección de fotografías que 
ilustran o proceso produtivo. 

CLEMENTE BERNARD 
Expón as suas fotografias 
na Fundación Caixa Galicia 
até o 23 de Xullo. 

•LEITURAS 

CARLOS ÜROZA 
Oferécenos o espectáculo 
poético A palabra e a Imaxe, 
ás 23 horas na praza da 
Constit.udón. A entrada é li
bre. O poeta concibe a poe
sia como un médio de inves
tigación sobre a realidade. 
Os seus pontos de referéncia 
son completamente nórdi
cos, mesturados co alento de 
Qylan Thomas e coa soeda
de lírica de Cemuda. 

Anúncios de balde 
• Gostarla de corresponder-me . 
com pessoas que falam galego. 
Sou brasileiro, formado en língua 
portuguesa, inglesa e estudo atual
mente espanhol, mais interesso-me 
bastante pela origem e afinidades en
tre as línguas portuguesa e galega. 
Estou na Coruña por dais días e vou 
levando os jornais O Correo Galega e 
A Nasa Terra. Meu endere~o é: Vítor 
Marques Costa, Rua Olavo Bilac, 
2059-Centro -Zis. 64001-280 Teresi
na- Piaví-Brasil. 

• · Búscase profesor de matemáti
cas comerciais e contabilidade pa
ra clases particulares no mes de 
Agosto en Mondariz-Balneário.lntere
sados chamar ao 606 507 853. 

• A Peña deportivlsta Pardo de Ce
la ten á venda camisolas, puchas .•• 
coa simboloxia da equipa, na sua se
de social, Bar San Pedro, Correlos-
19, Mor (Alfoz). 

• En Bueu alugo vivenda 
Agosto/Setembro, tres cuartos. Tf
no. 655 510 161. 

• Alúgase piso na Guarda o mes 
de Agosto, en pleno porto, bo prezo. 
Tfno. 986 611 272. 

• Véndese caravana, 4 prazas, bon 
estado e prezo. Tfno. 982 562 482 

• Véndese Mercedes, 190 2.6 E. 
Tfno. 986 296 034. 

• Clases de matemáticas. Primaria, 
ESO, BUP, COU, Selectividade . 
Tfno. 696 281 033. 

• Vendo mostrador de carniceria, 
frigorífico, báscula, rexistadora, lava
máns, estanterias. Telf. 982 390 449. 

• Busco xente que resida en Catalun
ya para debater e faJar sobre naciona
!ismo galego e poder foonar a agrupa
ción do PNG-PG. Enviar un correo 
electrónico á galeguistas@mixmail.com 

• Breizhad on ha /ore' ennon! que en 
bretón quer dicer Fachendosos de 
sermos nós mesmos! Mércanos a 
nova camisola con esa lenda en cór
nico, galés, gaélico irlandés, gaélico 
escocés, manés, bretón e galega, 
xunto coas bandeiras das 7 nacións 
celtas. Servímola contrareembolso 
por 1.200 pta máis gasto de envio. 
Encomendas a Liga Céltiga Galaica, 
apdo. 2.167, 15.080 da Coruña. 

• En Rianxo, alugo chalé con xar
din por meses ou quincena. Tfno. 
923 267 657. 

• Vendo chalé duas plantas e ga
raxe en Rlanxo máis 2.520 m2 de te
rreo e unha casa vella ou cámbio por 
piso. Tfno. 923 267 657. 

• A rama guinda, voceiro da insur
xéncia poética galega ven de publi
car no seu cademo dixital as seguin
tes navidades: Miguel torga, Feo. 
Domínguez, Bob Dylan, Cristina Mari
ño (arte), Muguruza, X. Cordal, O 
tempo dos galegas (foro de debate) ... 
Colaborada! (http://webs.demasia~ 
do.com/ramaguinda). -

• Manesquerda, o n2 7 da revista da 
Esquerda Nacionalista Mocldade 
acaba de sair co mesmo prezo ( 40 pe
sos), pero mudando o formato, tentan
do que sexa máis dinámica e atracti
va. Contén temas como os Retos do 
movimento xuvenil nacionalista de 
cara o s. -XXI; Proceso de configura
ción e diso/uxión da ANPG con motivo 
do 25 aniversário da sua fundación; 
Democrácia paritária; Ecosocialismo; 
Recensión de libros do profesor Taivo; 
A /uita do movimento afroamericano 
polos dereitos civis; Acoso ambiental, 
ademais dunhas encomendas sobre a 
Galiza irredenta e o xuízo a Milucho 
Romero, entre outros. 

• Alúgase apartamento ef'I Vigo 
(zona de Balaídos) durante os me
ses de Xullo e Agosto. Por necesida
de económica o prezo é asequíbel. 
Telefonar ao 639 833 585, das 8 do 
serán en diante. 

• Selos novas, con ou sén goma, 
usados mundiais e tarxetas telefónicas 
novas ou usadas. Compro e vendo : 
José. Apdo. 32.004. 28080, Madrid 

• Rias Baixas. Alugo chalé con xar-
. dín por meses ou quincenas. Ven
do chalé 2 plantas máis garaxe e 
2.520 m2 de terreo e unha casa vella. 
Tfno.: 923 267 657. . 

•Véndese Yamaha 600-Diversión, 
t3 km., extras. lmplecábel. Tfno. 986 
347 868. 

• O BNG de Alfoz-O Valsdouro 
ten unha páxina na interrede, 

·onde se poden ver todos os núme
ros da sua publicazón local "A Fur
na": http://members.es.tripod.de/va
ladouro. O naso enderezo postal é o 

Apdo . 27, 27770 - O Valadouro. 

• Técnico en infomática, repara
cións, internet ( deseño de páxinas 
web, servidor en rede •.• ), clases a 
domicilio, etc ... Comarca de Barban
za e limítrofes. Preguntar por Josecho 
no tlf. 981 769 485, consultas de bal
de a través do correo xoselo@jazz
free.com mailtó:xoselo@jazzfree.com 

• A vosa disposición dous novos 
números d' A Escolma. Pódense 
socilitar gratuitamente, tan só en
viando un selo de 35 pta, a Alberte 

. Monán Noval, rua Espiño 162, 
15.405 Ferrol. 

• Vendo autocaravana (cociña, cale
facción, baño, água quente, lit~iras, tol
do ... ). con motor Mercedes diésel. Ba
rata. Telf. 986 324 432 I 600 717 628. 

• Vendo acordeón diatónico dunha 
só ringleira en tonalidade de Do. Me
nos de un ano e case sen emprego. 
Axeitado para tole. Marca Hohner. 
60.000 pta. Perguntar por Xoán no 
telf. 981 316 543. 

• A Taberna de Pancho de Bueu 
apresenta actuazóns todos os Xoves. 
Se fas música, teatro, títeres, foto
grafia ..• aquí tes un sítio no que po
der expresarte. Chama ao 986 324 
432 ou 600 717 628. 

• Dou clases de Bokhrán na casa e 
a domicílio. Ampla experiéncia e bons 
prezos. Tamén cursos en festivais e 
todo tipo de institucións. Perguntade 
por Xoán no telf. 981 316 543. 

•Véndese finca de 1.080 m2 en Ma
rin, situada entre Praia Mogor e Ague
te. Telf. 986 703146. 

• Alugase andar en Marin na tempa
da de verán. Amoblado, exterior, novo. 
Tlf. 986 703146. 

• Véndese remalladora seminova 
marca Singer. Telf. 986 703 146. 

•Véndese antena de rádio-afeizoado 
sen estrear da marca Buttemot mod. 
HF6V a bon prezo. Telf. 986 703 146. 

• A Assembleia da Mocidade Inde
pendentista de Ponte Vedra vem de 
editar isqueiros electrónicos com o 
lema Independencia. Se desejas re
cever um no teu domicílio envía 5 se
los de 35 pta. ao apdo. 561, C.P. 
36.080 de Ponte Vedra.+ 

flamenco bailado. O Sábado 
22 ás 22:30 horas e o Domin
go 23 ás 20:30 horas no Tea
tro Sala de ConcertOs do Cen
tro Cultural Caixavigo. 

I VERÁN DE TEATRO E 
DANZA 

liMOSICA 

COROÜOSPEL 
One Voice de Saettle ofe
recerá un concerto, o Xo, 
ves 20, ás 21 horas no Cen
tro Cultural Caixavigo. 

ÜEEP PURPLE, STA TUS 
QuoEM. TENA 
Concerto organizado pola 
Consellaria de Cultura da 
Xunta, dentro do programa 
Gahza, cidade única, o Lúns 
24 no Parque de Casttelos. 

FESTIVAL FOLCLÓRICO 
DE VIGO 
Que se celebra en diferen
tes lugares desde o 16 e que 
durará até o Martes 25. 

•TEATRO 

Que se realiza desde o Luns 
17 até o Sábado 22 na Pra:(,a 
da Constitución, ás 23 horas, 
con entrada libre. O Xoves 
20 Teatro Alla Scala 1:5· 
Artello representará Unha de 
Amor, baixo a dirección de 
Manuel Pombal, con Rosa 
Hurtado e Santiago Monte
negro. Inspirada no canto de 
Jorge Amado "O gato malha
do e a andorinha Sinhá". O 
Venres 21 Fulano, Mengano 
e Citano ofereceranos "Chei
ra de estrelas 11" . Nela a ima
xinária TVJ (Televisión de 
Jalísia), co gallo de moderni
zarse fixo unha renovación 
total e emite un novo pro
grama, no que o espectador 
vai descubrindo que cada ga
lega é unha estrela na sua ca
sa. .. O Sábado 22, Teatro do 
Avento cenifica Arañeiras, 
farsa ridícula e cruel, explo
ración dramática das rela
cións familiares e alegación 
contra certas formas de vio
léncia doméstica 

LA FURA DELS BAUS 
P.resenta Ombra, montaxe 
inédita sobre Federico García 
Lorca que afonda na perso
nalidade do poeta como ho
me, deixando á marxe as suas 
características como autor e 
figura universal, inserida na 
programación de Vigocultu
ra, está dirixida por Han8el 
Cereza, tamén guionista 
xunto con David Marín. A 
obra comeza coa última cena 
da vida do poeta, o seu asasi
na to. Propoñen unha sur
prendente sirnultaneidade 
entre a linguaxe visual do ví
deo, a voz negra do blues e o 

Vilaboa 
•MÚSICA 

NUMIAH 
lste grupo oferécenos un 
concerto de instrumentos 
aborixes australianos, o 
Xoves 20 ás 23 horas no 
pub A Raiña Lupa, en San
to Adrián de Cobres.• 
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Carlos 
Oroza 
oferécenos o 
espectáculo 
poético A 
palabra e a 
lmaxe, ás 
23 horas na 
Praza da 
Constitución 
de VIGO. 
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. A confianza que . 
sociedade deposita é. 
Caixa Galicia plásmas · 

no compromiso ~ 
súa. Obra Saciar caa 

demandas socia! 
emerxentes, contribuí ndo ', 

desenvolvement · 
da comunidade para fa ce 

fronte ós novas reto 
do futuro, com · 

o avellentamento d 
poboación; a sociedad 

da información; · 
desenvoJvemen~ 

sostible; o fomento d 
solidariedade e d 

7ualdade de oportunidades;_ 
o voluntariado e 

a participación· social asf 
como a promoción 

da ciencia e· a cultura. 

ANOSATERRA 

.RA SOCIAL 
CAIX.AqAllCIA 

20 DE XULLO DE 2000 


