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Fraga converte a Santiago
en autonomista

O PSdG gaña apoios en Madrid e
perde autonomía
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González Moreiras, perfil do novo responsábel
de Política Lingüística

Alfonso Fernández
relata
· as discrepáncias
das pequenas empresas
forestais coa Xunta
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Francisco Fernández del Riego
Un epistolario de Ramón Piñeiro
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A NG non deu conseguido "cultura"
nos seus quince anos

Unha selección das cartas que
Ramón Piñeiro destinou a
Francisco Fernández del Riego.
Un testemuño da difícil
supervivencia e consolidación
da cultura galega durante o
- franquismo.
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Beiras afirmou que
o BNG chegara
á conclusión de
que era preciso
acadar o governo,
pois abriríase unha
nova etapa e un
novo panorama na
relación entre
o poder e
a sociedade na
Gali:z:a. Un poder
detentado até o de
agora polo que
calificou de 11for:z:as
de ocupación"1 que
o utilizan para o
contrário dos fins
para os qu"
fora instituido
no Estatuto.
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Acusa ao PP de utilizar aXúnta en contra do Estatuto de autonorñia

OBNG quer governar Galiza
para devolverlle o poder á cidadania
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Ao redor de 17 .000 persoas
acudiron á convocatória do BNG·
"alma, cerebro e motor do povo
galega en pé, enxeño ideado e
manufaturado pola cidadania
galega máis rexa, imaxinativa e
consciente", indicou o seu portavoz, Xosé Manuel Beiras, desde
o palco dunha praza da Quintana que doutra novamente ficou
pequena.

A manifestación percorreu as
ruas de Compostela con máis
presa que outros anos e nas sedes das organización tivo que ficar a propaganda máis vistosa,
como os cabezudos que tiñan
preparados os mozos de Gafiza
Nova. Brilaron de igual xeito as
bandeiras, as faixas e as pancartas na defensa dos sectores produtivos do país, comprometidas

O Dia da Pátria tamén é unha data para as emocións.

coa língua e coa cultura e nas
que tamén houbo espazo para
lembrar a celebración do cincuenta cabodano de Castelao.
Despois de levar un ano no governo dos concellos máis dinámicos do país e que abranguen
a un tércio da cidadania, Beiras
descrebeu un BNG que "sintoni-
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za mellar cada vez cos sectores
máis dinámicos da economia,
máis desalienados da sociedade, máis informados e cultos da
cidadania" e o que é máis importante "que só existe por e para os cidadáns, por e para a
emancipación do povo galego·~Beiras recolleu as palabras verti-

Dende o 1997 a formación nacionalista considerou que era
preciso acadar o Governo para
exercelo mesmo no marco político vixente dun poder simplesmente autonómico. "Ese obxectivo, caso de acadármolo -afirmou- abriria unha nova etapa e
un novo panorama na relación
entre o poder e a sociedade na
Galiza". O poder pasaria de estar "detentado até agora por forzas de ocupación, que o utilizan
para o contrário dos fins para os
que tora instituido no estatuto" a
ser "expresión da conciéncia de
identidade da nación galega e
instrumento da vontade de afirmación e acción autónoma". O
Governo da Xunta, engadiu, serviria "a unha extratéxia de desenvolvimento social, económico e cultural pensado e enxenPasa á páx:ina eguinte

~ega.
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"'Vós sodes alma, cerebro e motor do povo galego en pé", díxolles Xosé Manuel Beiras aos nacionalistas concentrados na praza da Quintana.
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Vén da páxina anterior

drado dentro do país, para representar e defender os dereitos
e intereses d,a cidadania galega
perante as instáncias de poder
do Estado e da UE sen outra
servidume que a lealdade a esa
mesma cidadania".

Governar non é ter o poder
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É por iso que xa para as anteriores eleicións autonómicas o
BNG elaborou un "auténtico"
programa de governo co que se
puxo á cabeza da oposición ao
"fraguismo" e co que se situou
como "alternativa inequívoca ao
infame poder autocrático do PP.
E revalidouno hai agora un ano
nas municipais". Pero Beiras advertiu que governar non é ter o
poder, senón utilizalo para o benestar dos cidadáns e máis para
o avance do proxecto político da
nación galega.

Para iso cumpre que o BNG
acade por médio dun "discurso
próprio" o apoio dunha maioria
social que acredite nese proxecto en común . Unha teima que
amostra o manifesto o noso país en positivo feito público polo
BNG en Xuño e no que se explicita un compromiso responsábel
con Galiza . "As portas están
francas, abertas a toda a cidadania" dixo Beiras para logo
engadir "e quen non queira ouvir
nen entender que pete ás portas
do castelo kafkián de Fraga".

D'Artagnan e

os tres camaradas
3.

._

No discurso do portavoz do
BNG tampouco podian faltar as
referéncias ao avanzo do nacionalismo galego nas últimas ·
eleicións contra "o vento reseso
do páramo político español ".
Lembrou que o pasado Marzo,
"nas peores condicións eleitorais do estado en vinte anos para nacionalistas e progresistas",
a formación nacionalista medrou
en máis dun corenta por cento,
case noventa mil votos máis
que no noventa e seis, mentras
o PSOE na Galiza perdia douscentos mil e o PP só avanzaba
no voto manipulado na emigra·ción . "Somos a sexta forza eleitoral do "Estado, e inda que á
que nos segue, lle deu o PP o
grupo parlamentar que a nós
nos roubou, pésie o xeneroso
apoio do PNV e C 1U, estamos
no Senado e no Congreso, e os
compañeiros Paco, Guillarme,
Carlos e o Quin abondan, como
D'Artagnan e os seus tres camaradas, pra bater aos mercenários de Richelieu. •

A Carballeira de San L0uren%o volveu a reunir aos nacionalistas no tradicional xanlar ele confraternización•

FÁTIMA

'Tentan dividirnos para·destruirnos: Non o conseguirán'
En presenza das delegacións
convidadas de Euskadi e Catal u nya o BNG reafirmou o
seu compromiso co actual Galeuzca na procura dunha fórmula de Estado plurinacional
que recoñeza a soberania e
garanta a convivéncia civilizada, pacífica e democrática. "O
Governo Aznar ~ os poderes
sociais e mediáticos máis reaccionários tentan dividirnos
para destruirnos, dinamitar a
circunvalación que construimos no noventa e oito. Acougade: non o conseguirán".
A choiva voltaba por momen-

tos e a xente termaba dos paraugas fechados para poder
ver o palco, inzado de cargos
organizativos e instituctonais
co Beiras no centro disertando
desde o atril. "Amigos bascos
e cataláns eu garántovos que
o Bloque non dará nen un só
paso atrás nos compromisos
contraidos no marco do Galeuzca, por moito que ainda
chova". O candidato a presidéncia da Xunta deu canta da
boa vontade dos galégos pero
tamén advertir a CIU que na
Declaración de Barcelona as
tres trozas asinantes afirman
que compre criar unha nova

crático, reducir a cinzas a
cultura política, a do diálogo
Constitución, entrar a saco nas
na diversidade, algo que non
competéncias das Autonomías
existe no Estado. "Nestas conhistóricas, mallar no incauto
dicións dialogar desde a cultuitorara do seny cun poder-que só - centro do seu próprio ele_
do, botar a paletadas aos coentande abusar dil con cartas
merciantes no voraz bandullo
marcadas pode resultar tan
peri_goso como a,cariñar a un do capital comercial transnacional, destruir o tecido empredoberman adestrado para masarial autóctono, reducir á estar", advertiulle a CIU.
cravitude aos traballadores,
confinarás mulleres en casa a
O portavoz do BNG mantén
parir fillos para a fame, erradique o governo español "invencar a. crítica e a disidéncia, boto u a suposta conxura narrar do mapa a diversjdade
cionalista de galegos, bascas
cultural e nacional, e acabar
e cataláns contra a integridade
reinstaurando o franquismo
de España que lles permita essen Franco, se o deixamos".•
terminar o pluralismo demo-

Duas visións enfrentadas
De novo o 25 de Xullo, voltaron a aparecer duas ideas
diferentes de Galiza. E léxico e normal que existan
diversas percepcións dunha mesma realidade e,
tamén, máis de un xeito de facer patente un ente
histórico, cultural e social vivo, en movimento contínuQ
que está a tecer o seu próprio destino ainda que, ás
veces,sexarecuando.
O anormal, a anormalidade que sofre a nosa nación, é
que esas duas ideas están enfrentadas:~ que olla
Galiza desde ela mesma, coas suas potencialidades e
coas suas eivas e a que a enxerga baixo o prisma
metropolitano español. A idea nacionalista e a
españolista, a soberanista e a dependente.
A actual situación leva a que estas duas. visións
podan expresarse publicamente, debater con máis
ou menos liberdade. Pero ambas non están en .
igualdade de condicións. A idea dependente non só
conta con todos os resortes seculares do poder,
senón con aqueles trebellos e institucións, incluída
a da propaganda mediática, que levan a que o

debate ideolóxico se produza en moi desiguais
condicións.
Ainda asi, o nacionalismo, por vez primeira, está
nunha posición que nunca antes acadara e que só os
nosos devanceiros se atreveron a soñar. Unha
xeneración enteira chegou en plenitude sen que a
fanasen e non só foi quen de tender unha ponte cos
precursores nacionalistas, senón de poñer en marcha
un amplo proxecto político convertido en alternativa de
Governo, capaz de chegar a el (ainda o Qoverno que sexa autonómico) e utilizar o poder das institucións en
proveito dun povo que é o seu verdedeiro depositário.
O BNG expuxo abertamente este Dia da Pátria que a
sua aposta polo Governó autonómico forma parte do
próprio proxecto ideolóxico tendente a acelerar o
proceso político. As institucións serian o motor do
cámbio. Un cámbio social que terá que ir parello a urJ
troco de mentalidades na maior parte da cidadania. E
unha idea xa apontada pero que, agora, exponse con
toda rotundidade.

Frente ao avance da idea soberanista, cada vez máis
pragmática e con pasos máis medidos e xeitosos, a
idea dependente de Galiza, con Fraga como
estandarte, ensaia unha nova arremetida tendente a
impedir que a visión autóctona poda conviver,
complementarse, nun ente estatal no que os distintos
prismas se insiran en pé de igualdade.
As arremetidas contra o nacionalismo arrécian e os
trebóns, froito das presións con centro en Madrid,
arremeten contra Galiza con ideas
catastroficamente manipuladoras e feítos
económicos recolonizadores, voltandose as·
isobaras en baras de medirnos as costas. A
diferéncia é que agora Galiza non só está e
condicions de queixarse e dicer que mexan por nós
na vez que chove, senón de loitar contra as aldraxes
e as imposicións con resortes (ideolóxicos,
organizativos e institucionais) até o de agora nurica
acadados. lsto foi o que mudou nos últimos anos e o
que se puxo en evid(mcia este Dia da Pátria. •
ANOSA TERRA

ISTASEMANA

4

ANOSATERRA

Nº 945 - ANO XXIII

27 DE XULLO DE 2000

2

1
1
t1

e

Unanimidade entre os manifestantes sobre aimportáncia da data

'Sempre debe ser o Diada Pátria'
Escomeza a xornada. É algo así
tamén o que reivindica e procura o seu lugar no mundo.
como unha prórroga para boa
parte dos que se citan na Alameda a isa das doce da mediodía.
A chúvia acompáñanos cara a
Miguel Hernández, un rapaz que
éarballeira de San Loúrenzo e xa
vén desde Vigo di estar "mallado"
non nos abandoará de todo no
despois da noite anterior, "deberesto da mañá, agás pequenas
rian poñer a manifestación desluzadas de sol que se cruí:aban
. pois de xantar" comenta o seu
entre as árbores iluminando cocompañeiro de troula, Serafin,
mo unha visión utópica as galeque chega desde San Martiño de
rias do Fonseca, onde se acubillaba para comer a maior parte
Ventosela, p~rto' de . Redondela,
para disfrutar dun día a peito desdos asistentes. Asi e todo e xa
coberto "e mellar ainda se chocoa calor e co relouqueo da rove." Pero o que se pecha detrás
maria, polo serán a xente foi ocude todos eles· é a sensación .de
pando tod,0· o espazo da carbaque o feíto de estaren. ali tén unlleira, entre o cheira do polbo, o
ha significación moito maior que
sabor do viña e o son inconfundícalquer circunstáncia aleatória,
bel das gaitas no Dia da Pátria.
climatolóxica ou coas ladaíñas ao
Apóstolo. É unha chamada ao · Contra o seguidismo e
ano que para moitos deberia ser
a resignación
un berro silandeiro e constante
os doce meses do ano.
E entre os gait~iros atopamos a
xente como Osear Vidal, de
Con présas e con gañas de parar
Santiago, a quen, entre repichonalgunha tasca do Franco entre o
_c a e repichoca, dálle tempo a
recital do ceo e da chúvia outonal
comentarnos as suas preocupaen pleno mes da sega, baixan os
cións tal día coma ése, "unha
ferroláns Xurxo Porto e Cristina
das causas que máis me molesSerantes polas espaleiras de Platan é esa teima por achanzar e
terias. Rematan de escoltar o discurso de Beiras e ainda lle dan
voltas ao asunto, "Galiza é unha
terra con História. Foi o Estado
español o que nos impuxo a' ~ua ·
cultura e a sua maneira de pen-sar'', asegura Xurxo coa sua pu- .
cha "guevariana". A polémico
.. cuestión das humanidades tamén
semella aí!tolar a Alícia López,
natural do lncio .e mestra de secu ndária nun coléxio de Pontedeume, quen.. afirma que contra o
que se di por algures "<?s naciona1istas somos xente normal que
sentimos e valoramos o próprio."
Ao seu carón escoita Irene Medin,
estudante de Miño, que desfruta
do Dia da Pátria porque ademais
de se divertir "reconcílianos con
nós mesmos, decatándonos que
somos moitos e cada vez máis os
que loitamos por esta causa."
Xente das máis diversas procedéncias, tanto do noso país como de fóra. Ese é o Día da Pátria e así menee Compostela cada ano ao chegar o vintecinco
de Xullo. Detrás dos foguetes
de artifício que fan eco na Praza
do Obradoiro e entre o camiño
despistado pero sempre pescudante do turista, érguese cada
ano a voz limpa e insobornábel
do pavo galega de sempre, o
que recebe, o que convida, pero

uniformizar todo que segue a
haber ent~e os governantes españo is." Osear estende a sua
crítica cara dentro do próprio
país e asi láiase "do seguidismo
e da resignación que se dá en
moitas xentes do naso país".
Esta é unha xornada na que semella dar tempo a todo, tanto aos
máis vellos como aos máis novas. Así, mentres a pequena
Uxia, que chega desde Rois, di timidamente que o "estou a pasar
moi ben", a sua nai Mariña non fica nen un pouco atrás e certifica
que o Día da Pátria "é para estar
coas compañeiras e compañeiros, para pasalo ben e para divertirse." E ali, entre a herba da carballeira uns bailan, outros latriquean entre compañeiros e outros aproveitan e botan unha boa
cabezada, que non detén nen todo o balbordo ali montado.
Pero hai moitos que non esquecen nen un segundo a releváncia
vindicativa da data. Entre estes
están a coruñesa Maite Cortiñas
e o redondelán Xurxo Alvarez.
Asi, a primeira reflexiona cun

anaco de empanada na man sobre o impacto da globalización na
Galiza, asegurando que "Galiza
sofre os mesmos problemas que
moitos pavos do mundo, quepadecemos a chamada globalización selvaxe, aquela que se fai
de costas á realidade e as necesidades das nasas xentes." Maite
afirma que o camiño do nacionalismo galega "é imparábel." Pero
coida que "para estar no mundo
hai que ser e eu coido que na
Galiza ainda estamos no camiño
de procurar quen somos." Xurxo
aproveita o Dia da Pátria para
"reivindicar a nacionalización de
Galiza como povo ceibe."

A reden:z;ón da chúvia
Chove en Santiago. Ao igual que
no poema lorquiano e na fermosa
canción de Luar na Lubre tamén
·o vintecinco de Xullo choveu en
Compostela. Rapaces que estrean e pasean pola Alameda as
suas camisolas con lendas do
máis variado latexo nacionalista
percuran con degoro un deses
impermeábeis redentores. Outros

porén, sen gabán e sen paraugas
semella que disfrutaran co baño
de grória que cae do ceo, e é que
non hai quen duvide que o Dia da
Pátria engádelle á súa releváncia
política e festiva un compoñente
épico que só se dixire polos sentidos. A chúvia neste dia e neste
país tanto pode server como obxecto de imprecación dMna como
para descreber a harmonía silenciosa da terra e das suas xentes.
Compostela, cidade de postal e
receptáculo cheo de referéncias
monumentais, símbolo de causas da máis divef'sa li1eratura
fúndese en aperta alén do tempo
e das xeracións, entre os vellos
navegantes de trevoadas e ditaduras e entre o ímpetu e a fogaxe dos novas corredores que ancei an e procuran esas metas
contínuas ao final de cada xeira.
Compostela é no Dia da Pátria a
carreira contf nua dun pais enteiro que nen diante das berenguelas se resiste a claudicar.
Que tenrura inspira o camiño das
xentes cara a Quintana ou cara o
Toral, o camiño entrañábel entre
os berros dunha amizade e os
berros da liberdade. A contradición sobresae polos poros da
Catedral e concéntrase no Obradoiro como un inimigo invisíbel
que se agacha tras os valados
máis altos e máis inacesíbeis.
Pero Compostela un vintecinco
de Xullo non coñece de inimjgos
nen de seres estraños, Compostela coñece roteiros e camiñantes que descreben os carreiros
máis descoñecidos e insospeitados, como as dos romeiros que,
entre bandeiras de futuro e estrelas de dignidade, dirixen o seu
paso acelerado cara a carballeira
de San Lourenzo. Compostela
agasalla ao turista coa mellar
das suas imaxes. Esa que é imposíbel de trasladar con imprecación s ao Apóstolo, esa imaxe
que non recolle nengun museu
nen nengunha estátua apostada
coa maior das nobrezas nos recantos de Compostela.
A auga en Santiago é un novo
brinde que convida a este povo
a devolverse o seu direito a soñar, o seu direito traspasar valad os e o seu direito inalienábel
a respirar do seu aire e a pisar a
sua terra.

a

Chove en Santiago e que nunca
deixe de chover. •
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Os distintos grupos contemplan acriación dunha organización política aglutinadora de todo omovimento

Oindependentismo galego aposta pola unidade

para lograr unha Galiza-'ceibe e socialista'
Todas as organizacións asistentes á manifestación independentista fixeron fincapé na necesidade de artellar o movimento
independentista através dun
proceso de unidade orgánica
que dá por superado a unidade
de acción iniciada tempo atrás.
. O obxectivo, dotar a Galiza dunha organización política que sexa o referente de todo o independentismo.

necesidade de "consolidar unha frente nacionalista que teña
en conta os intereses dos traballadores".
O derradeiro en intervir foi o
secretario xeral de PL-MLN,
Carlos Morais. Morais considera que o independentismo galega atópase nun ponto de inflexión que se traduce na unidade orgánica. O representante de PL destacou "a necesidade de dotar a Galiza dunha ferramenta que permita protexe1a das agresións que está a
sufrir por parte do Estado español". Morais destacou tamén
__a__criaci.ó.n_cias APC como agh1tinadoras das organizacións ~
persoas independentistas. "E
necesario manter a unidade xa
que variou o programa con
respecto ao ano pasado", dixo
referíndose á creación das
APC.

Esta idea estaba expresada
nunha faixa co lema Po/a independén cia e o socialismo.
Adiante coa unidade , que encabezaba a manifestación e
detrás da cal estaban os representantes das organizacións
convocantes, a Assembleia da
Mocidade Independentista
(AMI), Primeíra Linha-MLN a
Frente Popular Galega (FPG) a
as Assembleias Comarcais
Populares de Compostela e
Coruña (APC).
Nen as adversidades metereolóxicas desluciron unha xornada
que se prometia festiva. A xente
que acudiu nesta ocasión á cita
anual na Alameda para participar na manifestación que nos
últimos anos vén convocando a
esquerda independentista da
Galiza, superou a de convocatorias de anos anteriores, rondando o millar de asistentes.
Pasaban uns minutos da unha
e média da tarde cando a manifestación partiu da Alameda
e tras seguir o seu itinerario
habitual chegou á praza do
Toural ao redor das duas da
tarde. Pese á distancia que a
manifestación debia percorrer,
esta cubriuse en pouco máis

A mobilhac:ión independentista conduiu no Toral.

de média hora debido a que a
choiva caia con máis intensamente.
Unha vez no Toural, a encarregada de apresentar o acto foi a
escritora Chus Pato. O primeiro
en tomar a palabra foi o portavoz nacional da AMI, Miguel
Garcia. Para el, este ano supón
"un antes e un despois na reorganización da esquerda independentista e téntase de abrir
unha nova etapa na unidade orgánica das distintas organizacións". O obxectivo, segundo

Miguel Garcia, é "criar unha organización que sexa o referente
político de todas as organizacións independentistas".
Acto seguido colleu o relevo a
pórtavoz para o 25 de Xullo das
APC, Estrela Ferreña. A portavoz das APC destacou o traballo de unidade que se está a realizar e o labor das Assembleias
Populares. Ademais manifestou
que "o vandalismo do que se
nos acusa son unha serie de actos reivindicativos a favor da autodeterminación".

FÁTIMA

Cru:zada antinacionalista
Despois tocoulle o turno ao escritor Xosé Luis Méndez Ferrín, da FPG, que reclamou o
"procesamento de Fraga polos
seus crimes políticos". Esta
formación política pon de manifesto "a existéncia dunha
cruzada antinacionalista por
parte do PP", como sinalou a
este xornal o seu secretario
xeral, Mariano Abalo. Abalo
considera tamén moi ambicioso o proxecto de unidade que
se está a forxar e contempla a

Os actos remataron pasadas
as tres da tarde cando os asistentes entonaron o hino galega
mentres varios encapuchados
queimaban unha bandeira española.

Carga policial
A noite de 24 de Xullo producíronse enfrontamentos entre a
policia e militantes da AMI palas
ruas de Compostela despois de
que esta efectuase varias cargas contra un grupo .de membros desta organización que estaban a celebrar a Ronda/ha da
Mocidade coa Bandeira_ Este é
un acto convocado pola AMI cada 24 de Xullo e durante o cal
se pasean bandeiras da pátria
pelas ruas da cidade. •

Achúvia non puido coa festa mítin de Galiza Nova

Castelao convidado de.luxo na Arenga da Mocidade
No cincuentenário da sua morte
Castelao foi o gran protagonista
da festa mítin queGa/iza Nova
organiza por quinto ano consecutivo na véspera do Dia da Pátria. A música e a poesia acompal'íaron as intervencións políticas que, pésie ao mal tempo,
volveron recoller unha tradición
inaugurada pelas Mocidades
Galeguistas. "Castelao é para
nós parte imborrábel do noso
pasado, pero Castelao é hoxe a
nosa prática política e será no
fututo a Liberdade deste país",
afirmou na arenga, Rubén Cela,
o novo secretário xeral das mocidades do BNG.
Catro mulleres foron as encarregadas de encher de contido
a homenaxe a Rosalia de Castro e ao autor do Sempre en
. Gafiza que se celebrou ás oito
da tarde no Panteón de Galegas Ilustres. A primeira can é
vidada, a tenente alcalde de
Compostela, Encarna Otero comezou a sua intervención coa
denúncia "dun sistema educati-

vo que tende ·á exterminación
do seu povo". Ao xeito dunha
conversa con Castelao, Otero
explicou que nesta encrucillada
de milénio "a mocidade continua o camino que ti comezaches", unha tarefa para a que ·
necesita "do chumbo das tuas
verbas e do luma do teu corazón" para "conquistar no novo
século o futuro que ti querias.
Si Daniel, Galiza será tua, nasa, ben pronto", afirmou. Ás
suas verbas seguíronlle os poemas de Marica Campo e Rosa
Bugallo.
Case que a média noite chegou
o tempo da festa mítin na praza
de Mazarelos na que actuaron o
grupo de pandereteiras Liñaceira, a formación de música tradicional A Quenl/a eOs Diplomáticos de Monte Alto. Durante a
arenga Ruben Cela explicou
que "como xa decia Castelao no
seu tempo a realidade actual da
noxo". Neste sentido animou
aos mozos a "luxar as mans,
para transformar esta realidade

desde as faculdades, institutos,
centros de traballo, asociacións
deportivas, culturais, nos bairros ... , fundirse co povo" para
que "a socidade sinta o proxecto
nacionalista como algo próprio"
e Galiza Nova '1eña incidéncia
política prática".

Cela afirmou que "por moito
que lles pese aos imperialistas
fracasados, que baixo a mirada
inquisidora criminalizan ao nacionalismo, a nosa história, a
nosa Hngua, Galiza existe" e
existe xente "disposta a loitar
pala súa existéncia en liberda-

de". Precediao \o deputado do
BNG ·no Congreso Francisco
Rodrfguez que insistiu na importáncia do traballo poHtico da
mocidade. "Unha xeración tras
outra vai comunicando alternativas para que o país cámbie",
afirmou.
Rodríguez referiuse ao BNG
como a forza rexa e adecuada
para erguer a conciéncia do
país e ao nacionalismo como o
garante de democrácia no Estado español e movimento que
pro_c ura a paz e o benestar.
"Somos a ferramenta para loitar contra a marxinalidade e a
desigualdade" frente a "existéncia dun bipartidismo fraudulento, os oligopólios, a asimiliación lingüística, a destruizón
cultural, o engano histórico e o
control dos meios de comunicación'', engadiu antes de dar
paso a unha gravación que reproducía o Alba de Gloria, discurso pronunciado por Castelao no Dia de Galiza de 1948
en Buenos Aires.+
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Anxo Guerreira e Xosé Manuel Pazos.

EdeG pretende
superar.'o
enfrentamento
entre os dous
nacionalismos'
Francisco Fernández del Riego le a declaración oficial do concello de Y190, no Pazo de Casll'elas, ante a presenza das autoridades lacais.

Voz Noticias

C~strill.o, Lores eBello-presidiron oDiá da Patria municipal o·24

Véspera de recepcións oficiais
·antes de "mollarse coa pancarta
Recepcións, oferendas fiarais e
discursos con lembranzas a
Caste!ao, á emigración e á his. toria do galeguismo protagonizaron a celebración do Día da
Patria nos concellos. As cidades
nas que os nacionalistas forman
parte do governo acolleron actos institucionais na véspera.
Pero tamén, ainda que de xeito
máis simbólico, pequenas vilas
como Porto do Son, Neda, Barbadás, Paderne, Becerreá, Celanova, ou Negreira, governadas por socialistas as duas primeiras e populares o resto, publicitaron o "Día da .Pátria". Os
alcaldes de Vigo, Pontevedra e
Ferro! tiveron recepción na véspe ra e repetiron celebración,
desta vez con pancarta, na xornada seguinte en Compostela.
Á nacionalista Branca Rodriguez .
Pazos tocoulle exercer de alcalde. sa de Lugo en funcións na véspera do Día da Pátria. Ausente Xosé
López Orozco, foi ela a que recebeu o Luns 24 a persoeiros da vida social, politica e cultural da cidade da muralla. No seu discurso,
Rodríguez Pazos lembrou a importáncia da emigración e aproveitou para tratar a pendent~ decisión da Unesco sobre se a muralla debe ser considerada património da Humanidade. A xornalista
Ámparo Roca leu parte da discurso de Castelao Alba de groria e o
compositor Xoán Montes estivo
presente coa sua música interpretada pala Camerata Lucense. ·
En Ferrol seguiron a fórmula de
oferenda floral máis recepción. Pri. meiro, ás sete e media, Xaime Bello, o alcalde, estivo presente na
praza do Himno Galego, o espazo
ublicado no bairro de Esteiro. Ali
está o monumento a Xosé Fontenla Leal, diante do cal se deposita-

ron flores. Emigrado na Habana,
corresponden a Fontela Leal máis
de un mérito: o seu papel na fundación da Académia Galega e o
seu impulso para criar o Himno
Galega, xa que pediu a Eduardo
Pondal que compuxera a letra e a
Pascual Veiga, a música. O a1ca1-·
de ferrolán lembrou diante da sua
figura o fenomeno da emigración,
reservando tamén palabras para
Castelao e Xaime Quintanilla.
Chovia cando o coro ''Toxos e_Froles" interpretaba o Hinmo. Despois
do traslado ao concello, celebrouse ali unha recepción.

Mundialización
e Académia da História
Na tardiña do Luns 24 o pazomuseo Quiñones de León en Vigo foi acollando aos asistentes
ao acto programado polo canee-·
llo. Chovia, o alcalde estaba na
porta estreitando mans. O presidente da Real Académia Galega,
Francisco Fernández del Riego,
foi encarregado de ler o bando

cunha loa á língua como elemento vital para o país. "Na cidade,
no campo e a mariña que a rodean, segue a soar o acorde da
voz que souberon gardar, na andadura dos séculos, os nosos
devanceiros. Esta língua nosa
que atinxiu un dia prestíxio universal. Porque a língua é a maior
criación cultural colectiva".
O alcalde Lois Pérez Castrillo,
tal e como salientou no seu discurso, foi directo cando tratou
das duas opcións nos tempos
da mundializadón: "Deixarse levar por esa onda asimiladora cu
reafirmar a identidade própria
sacando partido daquilo que nos
diferéncia e que constitue a nasa maior .potencialidade".
Nun ·discurso optimista e práctico, o nacionalista Pérez Castrillo
puxo de releve exemplos do que
significa abordar as "nosas portencialidades". Un deles, a recente "declaración de Soutomaior", pala que a1caldes de dife-

rentes tendéncias políticas apostan por un organismo supramunicipal: a Area Metropolitana. Nas
asignaturas pendentes, Pérez
Castrillo non deixou de citar as
existentes . con Portugal. "Compartimos a-raíz da tala cos nasos
viciños da outra beira do Miño.
Pero tamén nos unen a eles tradicións culturais e intereses económicos e comerciais para ser o
noso gran aliado neste labor de
situar Galicia nun pasto de priviléxio na Europa futura", dixo.
O discurso de Miguel Fernández
Lores, alcalde de Pontevedra, tivo
lugar no salón de plenos do concello. Previamente, diante do momumento a Castelao, oferecíanse
flores. Fernández Lores, que interveu xunto ao catedratico de Filosofia Ramón Regueira, elaborou
un discurso político, no que denunciou os ataques ao nacionalismo, e sobre todo, ao coñecemento da história e da língua.próprias,
aludindo ao recente informe da
Real Académia da Historia.•

Unha bandeirá galéga para as futbolistas de Poio
Ademais de participar na xorn.aferéncia ·sobre á História de Gal ida grande en Compostela, o alza no salón de plenos do concecalde e concelleiros de Poio non
llo. Posteriormente entregáronse
quixeron descoidar a celebrade xeito especial duas band~iras
ción do Día da Pátria na mesma
máis a duas novas asociacións
vila. Como xa fixeran en anos
inscritas no rexisto municipal.
anteriores puxeron a disposición • ·Unha é a asociación cultural "Andos viciños que o desexaran
daina" de Samieira e a outra é
bandeiras galegas para adornar
asociación do clube de futbol saos balcóns e para lembrar a
la feminino "Atenea-Corredoia".
Castelao no seu aniversario "un
Era, como xa dixera Luciano Sótillo de Galiza que fixo dela a
bral, o alcalde "un dia para lem- .
sua vida, a sua bandeira".
brarmos dos nosos ancestros,
aqueles que loitaron pola líber-·
Na tardiña do 24 de Xullo Lois
dade do noso país", ao tempo
Obelleiro, profesor de história e
que unha data para felicitar o
membro do BNG, deu unha conasociacionismo neste concello. •

Luciano Sobral, alcalde de Poio.

Esquerda de Galiza, EdeG, celebrou o Dia da Pátria nun acto
praticamente interno no que un
grupo de militantes deste partido
asistiron unha·oferenda floral na
tumba de Castelao en San Domingos de Bonaval seguida da
intervención dos seus dirixentes
e deputados Xosé Manuel Pazos e Anxo Guerreiro. O primeiro subliñou o dobre compromiso
de EdeG na defensa do benestar social e na aprofundización
do diálogo nas esquerdas en
Galiza, o Estado e Europa.
Anxó Guerreiro sinalou que o futuro do país está vencellado a
tres factores: o cámbio de Governo na Galiza, o troco na política
liberal do Governo central cun
novo modelo de Estado solidário,
redistributivo e federal e cun novo proxecto europeu do que Galiza non pode quedar á marxe.
Guerreiro manifestouse a prol da
recuperación das esquerdas para contribuir a rachar "coa nefasta polarización entre os dous nacionalismos" (PP e BNG). Todo
ist9 quer abordalo EdeG desda
un prima galega, pero tamén
estatal porque este partido vencella o progreso social ao que
suceda no Estado porque "se no
resto do Estado rebaixan os gastos sociais, non irnos conquerir
mantelos na Galiza".

Os socialistas en Rianxo
Os socialistas do PSdeG-PSOE
tamén organizaron un acto eminentemente orgánico e reuniron
en Rianxo a un nutrido grupo de
militantes para facer unha oferenda floral ante os monumentos a Castelao e Manoel António
na vila natal de ambos.
Na sua intervención, o secretário xeral dos socialistas galegas,
Emílio Pérez Touriño repetiu o
seu compromiso de "compartir
coa sociedade gal'Sga un proxecto de cámbio para Galiza" e
criticou a Manuel Fraga ao dicer
que o naso país "non pode entrar no século xx1 cun presidente
que pensa en pasado e non é
. capaz de mirar cara o futuro".
Os socialistas galegas apostan
asi porque a sociedade impulse
un cámbio· xeneracional que
p'ermita que a nosa sociedade
ofereza posibilidades a todos os
cidadáns para que "colla a maleta só aquel que queira". •
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Negociación frustrada con Marrocos
e comezo das mobilizacións

7

O ministro de Pesca marroquina Thami Jiari reuniuse o
Martes 25 de Xullo é;unha comisión técnica da UE que intenta negociar un acordo que permita aos barcos españois, a maior parte, galegas, voltar ao caladoiro. O .comisário europeo Franz Fischler non estivo presente e a reunión
rematou como comezara. Nen o encentro entre o monarca
africano e Aznar, nen esta primeira toma de contacto
agoiran un bon acorde. "Comercialización e transformación para a UE, explotación para nós", di Jiari. Polo de
agora, os afectados comezan mobilizarse tras oito meses
de paro e a Asemblea de Mariñeiros en Loita convoca unha protesta en Marin para o Venres 28 ás oito da tarde.+

Aoposición apoia·a demanda
do PAC en Monterroso Deputados do BNG, PSOE e Esquerda de Galiza reuníronse en Monterrosso con alcalde e concelleiros para apoiar a
demanda que de que a Xunta instale un Punto de Atención
Continuada na vila. Os viciños teñen que desprazarse a Palas, onde está instalado o PAC para a comarca de Ulloa. Os
deputados comprometéronse a tratar a demanda no Parla~
mento, tras as mobilizacións masivas dos viciños. •
O presidente acompañado do conselleiro Xaime Pita e o alcalde Xosé Sanche:z Bugallo, saúdo a vários policias antes de mome:zar o
acto da oferenda oo Apóstolo.
A. PANARO

Pediulle ao Apóstolo que preserve oactual Estado das autonomias

Fraga lribarne
pinta unha Galiza 'multicor'
-0- A. EIRÉ

Fraga lribarne realizou no 25
de Xullo dous discursos de
semellante carácter institucional e contido político. Na oferenda ao apóstolo como delegado réxio, insistiu na defensa da unidade de España,
concretándoa esta vez no Estado das autonomías. No seu
discurso para celebrar o Dia
de Galiza pintou un país "multicolor" grácias á sua xestión.
O presidente da Xunta converteuse este 25 de Xullo en Abe/la Maya e describiunos no seu discurso
institucional un "país multicolor''
que, no último cuarto de século,
deixou "de ser gris". Un cuarto de
século no que Galiza avanzaria
máis "que en todo o restante tempo da história contemporánea".
Na oferenda ao Apóstolo arremeteu contra os nacionalismos e,
metendo polo médio o santo cristián, demandoulle que "conserve
o actual Estado das autonomias
contra todo intento desestabilizador e secesionista". E asi, dirixíndose ao Apóstolo, citou os autonomistas como os que "defenden
a verdade e a identidade cultural
dos povos". E xa pasto de autonomista, até demandou "un maior
impulso da autonomia galega".
Debullou lago na Catedral os
tradicionais argumentos contra o
terrorismo, insistindo en que o
único camiño válido "discorre
polo debate firme e respectuoso
no marco das institucións constitu cionais". Pasando logo aos
problemas da actual sociedade,
como a violéncia doméstica que,
esta vez, afirmou, se produce
"xeralmente entre cónxugues".
Tamén demandou postes de traballo estábeis e condicions dignas de traballo, "para evitar o
desarraigo", deixando constáncia de que o mercado laboral
"ven experimentando unha melloria notábel, con especial incidéncia en Galiza".

Na sua prece, realizada en máis
do 90% en español, Fraga, coma se o Apóstolo tivera as solucións, tamén lle demandou que
a "globalización sexa racional",
pois "non podemos permitir que
a actual situación económica
aumente e afonde as diferéncias
entre os cidadáns e os estados".

gar detívose na crises demográfica, alertando de que é necesário "subir a natalidade, respectando a liberdade da parella procreadora, so pena de perder a
herdanza biolóxica".

T amén se referiu Fraga no seu
discurso, o mesmo que pela mañá, a que ternos que acoller imProblemas e solucións
portantes cuotas de inmigración
africana, sen suscitar reaccións
Os problemas e solucións para · xenéfobas" e "incrimentar moito"
Galiza deixounos Fraga para o
as relaccións de toda índole co
seu discurso institucional, realinorte de Portugal.
zado pala tarde. En primeiro luRelatou tamén a necesidade de
acelerar o proceso de incorporación da muller galega ao mercado laboral; elevar as rendas
familiares máis baixas, pero
"sen caer na subvención de duración indefinida que non estimula o traballo". Apostou por
preservar o médio ambiente e
afirmou Fraga que Galiza mantén un "posto adiantado" na nova estrutura informática globalizada. Como non, o tren non podia faltar, o de alta velocidade e
o de mercadorias.

Mudou
Santiago
Apostó lo
de bando?

Que ten que ver o Estado das
Autonomias (laico) coa fe católica? É o Estado das Autonomias un valor universal en sí
mesmo? Está recollido como
direito humano, ou como direito
dos pavos? Dura taref~ a de
Santiago, gardián durante o
franquismo das eséncias da España fascista e centralista e,
agora, fichado por Fraga cérbero excelso dos princípios autonómicos. Darase adaptado aos
cámbios o santo patrón de España? Terá rescisión de ..:ontrato? Poderase acoller á clausula de conciéncia? Estará en
contacto coa Académia da
História? Asesorarano Menéndez Pidal, Menendez y Pelayo
e demáis inventores da España
castellana? Vistas asi as cousas,
un católico nacionalista, como
se amaña para convivir co filio
do Cebedeo?•

Comezaba a pintar "un país multicolor" no que todo vai ben, polo
que "podemos gozar dun presente pracenteiro, despois dun "bo
ano" no que as causas "trascorreron de forma moi positiva" para o pavo galega. O presidente
da Xunta fixo unha chamada para que "manifestemos a nosa ledícia porque as causas nos vaian
tan ben", algo que se debe ao
esforzo de todos, pero, tamén, "á
vixiante tutela do Apostolo Santiago". Con léxica, pediu logo que
"sigamos empurrando o carro galega como nos últimos anos".
Fronte ao Fraga lanzando a sua
mensaxe en español, Francisco
Manuel Corda, filio de Gordo
Boullosa, que recibiu a horoena_x e na entrega das Medallas
Castelao, fixo un cántico á lín- gua galega, afirmando que, cando era rapaz, o galega falábao a
xente do campo, "os outros talaban a língua do ocupante".+

Protestan en Vilagarcia
pola importación de madeira do Camerun
Madeira procedente da destrución dos bosques de Camerún
invade o mercado galega, din os ecoloxistas de Greenpeace,
que levaron a cabo unha campaña de protesta en Vilagarcia.
Tres empresas arousás, segundo Greenpeace, mercan
madeira á empresa libanesa SFH, unha das máis destrutivas ca meio natural en Camerun. O grupo ecoloxista sinala que as importacións poñen no mercado unha madeira
moi barata, de menos prezo que o castiñeiro ou o carballo. •

Amedalla de Compostela ao Galo
recoñece ao asociacionismo de base
Salvador García Bodaño foi o encarregado de introducir
co seu discurso á entrega da medalla de prata do concello
de Santiago á asociación cultural O Galo o Venres _21 de
Xullo. A entrega estivo persoalizada en Osear Fernández
Refoxo, un dos fundadores en 1961 da asociación-amáis
veterana do país-- xunto a Garcia Bodaño, Xúlio Maside,
Ventura Cores e Mario Orjales. Esta medalle recoñece ao
asociacionismo de base en xeral, antes e agora necesário,
tal e como reseñou Garcia Bodaño no seu discurso.•

Só Melilla e Castela·A Máncha
con menos ocupación hoteleira que Galim
Un dos indices de.ocupación hoteleira máis baixo do Estado durante o mes de Xuño foi o correspondente a Galiza. Só Malilla e Castilla A Mancha obtiveron índices
máis baixos. A media do Estado foi dun 69,5% mentres
que na Galiza quedou nun 31,5%. Cataluña foi a comunidade autónoma máis visitada, seguida de Andalucia e
Baleares. Os datos do Instituto Nacional de Estatística
non se parecen aos expostos por Xesus Pérez Varela,
conselleiro de Cultura, comunicación social e Turismo.•

BNG, PNV e CIU denúncian en Compostela a
volta ao 'san rexionalismo'
Francisco Rodríguez, deputado do BNG no Congreso, xunto a representantes das outras formacións asinantes da Declaración de Barcelona, defendeu nun documento feito público en Compostela o Luns 24 "unha nova cultura política
centrada no debate e o diálogo
para levamos a
asumir que estamos nun Estado
plurinacional,
pluricultural e
plurilingüe".
Neste documento, que
coordenaron Josune Aritzondo,
Josep Camps,
A PANARO Francisco Garcia
e Domenec Sesmilo, sinalan que as eivas da LOXSE tefien máis que ver
coa falla de orzamento que co enfoque das Humanidades.
O documento, lido por Francisco Rodríguez, sinala que algu_n has das recomendacións do informe da Real Académia
fan retroceder "a cando se talaba de san rexionalismo". •

Galicia celebra o seu dí&.

/

GALIZA

9

ANOSATERRA

= En sénte_se, SERFOGA denúncia
-:gue das cen mil hectáreas ini-cialmente previstas para repovoar, a Xunta só vai repovoar
22.000 mália que só ten que pagar o 12,5°io do investimento, :xa
que outro 12,5% vén do Estado
e o 75% da Unión Europea.
Durante moito tempo o lcoNA
xestionou os montes sen a participación dos viciños, ainda que
reinvestindo moitos dos benefícios porque era un Instituto a
parte da Administración. Logo
chegou a democrácia, a devolución dos montes e entramos na
UE, onde hai axudas para repovoar os montes. Entón dixéronlle
ás tres mil comunidades de montes que, se repovoaban, a Xunta
só teria que pagar 12,5 pesetas
de cada cen pesetas aportadas
potas distintas Administracións e
que Europa pagaba 75. Os proprietários dos montes viran esa
oportunidade nun contexto de
despovoamento do meio rural.
Entón naceron pequenas empresas encarregadas de facer servizos forestais, empresas que deron emprego no rural. Co novo
contexto europeu -a Xunta red1:1cia o investimento pero conqueria mellares resultados porque os
cartas viñan de Europa.

N 2 945 . ANO XXIII

mente unha baixada de prezos.
Entón si pode haber problemas e
daquela os proprietários que optaron por esta espécie saberán
onde se meteron. Coas frondosas ou co piñeiro non sucede o
mesmo porque hai moita competéncia entre os aserradoiros.

Attqnso F_e_már:i&ez, presidente das empresas forestais
..,,,

'Candcralguén di que quer plantar
eucalipto eu dígoUe que_semente millo'

No interior non entra o eucalipto, non si?

No interior prodúcese con maior
cualidade, tenee en canta a fracH. VIXAf'tO::íE
- -ción tempo-espazo-produción.
Pero quera indicar que, mentres
non se decide que espécies se
A ASOCIACIÓN DE _EMPRESAS DE SERVIZOS fORESTAIS DE GALIZA, SERFOGA, VÉN DE DENUtlCIAR A plantan e onde, hai que seguir a
aproveitar as axudas, o paisano
RENÚNCIA DA XUNTA A EMPRENDER UNHA REPOVOACIÓN FORESTAL QUE PAGARIA A UNIÓN EUROPEA. NES- ten direito a plantar o que queira,
TA ENTREVISTA, O SEU PRESIDENTE, ABORDA A SITUACIÓN DO MUNTE COMO CERNE DUN SECTOR FORESTAL fóra do eucalipto, xa digo. Os
paisanos non son parvos e saben o que queren. A miña cooQUE COMEZA A TER UNHA DIMENSIÓN IMPORTANTE PERO QUE SE DESENVOLVE Á MARXE DA ADMINISTRACIÓN.
perativa traballa con 150 comunidades de montes e non teño que
convencer a ninguén de meter
frondosas. Eles xa dan ideas do
que se pode meter, alternando
as espécies segundo o território
e pensando nos distintos ritmos
de explotación de cada espécie,
para ter sempre ingresos pala

*

-

Xunta máis que trabas á repovoación por un afán de ordenación,
o que lle sucede é que non se
preocupa de defender o país.
Hai un vício de xestión na Xuntá
que a leva a condutas como a de
tratar de evitar que se apresenten expedentes para repovoar,
asi querian ampliar o número de
hectáreas mínimas para que
houbese menos pencións.

E non aproveitou esa oportunidade?
Hoxe todo o mundo cita a Castelao e moitos deles sen crer nel.
Castelao tamén dixo que "a repovoación forestal será o patri-=--__,__-rnónio da nación galega e o mellar aforro da colectividade". A
Xunta non tomou nota disto. Os
viciños que teñen un monte ven
que os do monte do lado teñen
plantada madeira e dalles trescentas ou catrocentas mil pesetas todos os anos. Din, "o monte
dame traballo, dame cartas e inda por riba é bon para o meio
ambiente". A xente deuse conta
de que é unha riqueza e esta é
unha idea que está a espallarse.
Con Europa elaborouse un primeiro plano quinquenal de repovoación que ia do 94 ao 2001 e
no que o Estado asignaba a Galiza 65.000 hectáreas e case
26.000 millóns de pesetas de investimento. A pesar de que se
apresentaron 14.000 expedentes
para solicitar axudas, a Administración non foi quen de xestionalos e até o 99 tívo que devolver a
Bruxelas 6.000 millóns, e non por
falta de necesidade ou de demanda. E agora, ante o novo quinquénio, que dura até o 2006, ? Xunta,
por boca de Carlos del Alama e
Castor Gago dixo publicamente
que se ían repovoar 100.UOD Flectáreas. Isa provocou unhas expectativas nos proprietários dos
montes, até que nos enteiramos
de que só se solicitan 22.000 hectáreas na Comisión Star.

Xestión da Xunta
Como leva a Xunta a xestión
dos montes cos que ten acordos cos comuneiros?
Estes son dados oficiais. Segundo o lnventáiro Forestal Estatal a
rendibilidade dos montes en xeral é de oito metros cúbicos por
hectárea e ano, pero os montes
que xestiona a Xunta $Ó teñen
unha rendibilidade de un metro
cúbico por hectárea e ano.

Non hai resposta dos comuneiros?
Haina. Os comuneiros comezan
a decatarse, pero non só desta
situación. Xa houbo retiradas de
lotes en várias subastas porque a
taxacign que realizaba a Xunta
non convencía aos viciños, que
atopaban que ~s taxacións de
técnicos alleos á Administración
daban maiár valor á sua madeira.
Hai unha toma de consciéncia na
xestión do monte que está a criar
un sector importante neste país á
marxe aa ~ m1rns rac1on.

-

Outra cuestión importante é a
dos incéndios forestais.

E non pode ser que a Xunta
free a repovoación.. cun critério de ordenación do monte?

o::-

-

Na Galiza falta ordenación do território e do monte'. Pero hoxe
xoga ao naso favor que os novas técnicos forestais pensan de
forma distinta a como se concebía antes o monte e os resultados das repovoacións dan que o
25% do plantado n9-s últimos
anos son frondosas, o 25% masas mistas de frondosas e piñeiros e o 50% coníferas. Hai monfes que están moi mal e primeiro
hai que plantar piñeiros -que
son árbores do país- e en etapas posteriores · si se poden
plantar frondosas de crecimento
lento. A produción forestal non é

explotaefé>n:-Per-iso-dige-c:tt:Je-a- - -

AN .T.

unha colleita de millo, é a trinta
anos ou máis e fai falta ordenación, pero estamos a talar de
que hai 650.000 hectáreas a er- ·
mo e que desas só queremos
plantar 100.000, que ademais
poden ser as últimas, porque
despois do 2006, coa ampliación
da Unión Europea, seremos oficialmente ricos por comparación
co Leste e daquel~ non haberá
axudas para plantar. Ternos que
aproveitar esta oportunidade e
deixar o monte ordenado para

entón explotalo racionalmente.
Hoxe ternos 430 aserradoiros e
somos unha poténcia nos taboeiros e ternos pastos de traballo
no rural que dan 120.000 pesetas mensuais a un peon, que traballa oito horas diárias. lsto representa unha riqueza para o rural. Ademai.s, talamos de plantar
cen mil hectáreas, coas outras
550.000 hai espazo de sobra para terreo agrário, para pastos ...

Contodo, a impresión que se

tira é que o obxectivo é o eucalipto.
Cando alguén di que quer plantar
eucalipto eu dígolle que semente
millo. O eucalipto xa é·un problema superado. Xa está cuberta a
superfície pr~vista no Plano Forestal para o eucalipto e non se
vai a estender. Unicamente pode
suceder que Celulosas aproveite
a situación de monopólio que ten
desque mercou a Celulosa de
Návia e qüe decrete unilateral-

Na Galiza hai un paralelismo
entre economía e lume que non
entendemos. O monte precisa
da intervención do home, non
medra por vontade divina, hai
que buscar outras alternativas á
actua! política forestal en canto
aos incéndios, alternativas que,
como a silvicultura, son máis
rendíbeis porque significan un
investimento no monte. A política de extinción de lumes xera
unha economía do lume e adem ais custa máis porque non
canta con nengun tipo de axuda
da UE. Sen embargo, ·se acudimos aos fundos para traballos
no monte de Feoga-Orientación, van subvencionar estes
traballos co 75% do seu presuposto, co que teremos o monte
saneado e serán máis difíceis
os incéndios. •
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

en--

Vén da delegación de Educación de Lugo eéhome da confianza de Cu rrás

Xesus Paulo González Moreiras,
novo director xeral de Política Lingüística,
promete ser dialogante
Mellar
imposíbel

-0- CARME VIDAL

Galego talante en todas as
situacións, dialogante e home de confianza do conselleiro de Educación, Celso
Currás. Estés son os rasgos
que sectores implicados no
ensino en Lugo, onde deixa
agora o cargo de delegado
provincial de Educación,
destacan de Xesus Paulo
González Moreiras, novo Director Xeral de POiítica Lingüística. Se a xestión de Manuel Regueiro Tenreiro pasará á história como un camiño cada vez máis angosto
cara ao monolitismo e á aus é n c i a de encontro cos
axentes normalizadores o
novo director xeral anunciou
a sua vontade dialogadora.
Para González Moreiras, o
biblingüísmo harmónico que_
preconizaba -e do que se
converteu en teórico- o seu
antecesor é "un obxectivo".
Anu.n ciou asimsmo que será
continuista coa política do departamento que pasa a dirixir.

É a expresión que e~prega o
secretário do PSdeG, Emílio
Pérez Touriño, entrevistado
por 0 CORREO GALEGO
para calificar o resultado do
congreso do PSOE. "Mellor
imposíbel, nunca se producira
unha circunstáncia coma esta
para Galiza na história do
socialismo. (A participacion
de Xosé Blanco na executiva
do PSOE) significa que hai
sintonia en todo o cámbio que
se quer dar ao socialismo en
España e aoque estamos a
facer na Galiza. O Congreso
significa unha pulsión de
transformación imparábel.
Hai que abordar a entrada no
novo século cun proxecto
moderno, progresista e cun
cámbio tranquilo e necesário.

O novo director xeral de Política Lingüística gábase de ser
galega talante en todas as circunstáncias e diso tamén dan
certeza os seus interlocutores
no anterior' cargo. Nas primeiras declaracións que fixo unha
vez coñecido o seu neme coma sucesor de Regueiro, González Moreiras mentou os dados do Mapa Sociolingüístico
de Galiza de 1993 para falar
dunha mellara no número de
galegas que saben ler e escreber na sua língua. O estudo do
desaparecido Seminário de So-

. ..

•

'

, 'r

Cuarenta voltas
ao mundo
LA VANGUARDIA publica

Xesus Paulo González Moreiras,
como a imensa marioria dos cargos da consellaria de Educación,
.procede da inspección educativa. Nacido en Monterroso hai 54
anos, González Moreiras licenciouse en Filoloxia Galega-Portuguesa e, lego de exercer como
profesor, foi nomeado inspector
de ensino, primeiro paso na sua
carreira na consellaria de Educación que o levaria despois á subdirección xeral de Centros e hai
pouco máis de dous anos á delegación de Lugo.
O nomeamento de González
Moreiras na delegación de Lugo
confirmouno coma un home de
Celso Currás, habida conta ademáis os conflictos que o conselleiro mantivo por aquel tempo
en Lugo ao se enfrontar aos priviléxios que o presidente da deputaci ón Francisco Cacharro
Pardo tiña en vários centros da
cidade. En especial, a eliminación das comisións de servizo
pela que se ocupaban as prazas
de ensinantes da Escala Oficial
de Idiomas provocou a airada
reación de Cacharro ao declarar
que "o mellar que se podia facer
coa Consellaria de Educación é
facela desaparecer".

pensar que algo lle-pasa
relación con este asunto.
Será que os poderosos
cardinais da igrexa de Roma
viven un conflito coa sua
sexualidade? E se o Papa fose
maricón?. O Vaticano di que
a homosexualidade é inmoral
e anti~natural. pero non é
quen de explicamos que
efectos perniciosos ten o sexo
consentido entre adultos do
mesmo sexo. O único que
Roma di é que esta prática
pode depravar e corromper, no
sentido.de apartar do ensino
da lgrexa. A
heterosexualidade é
diferente. A reproducción
entre xente rica ten un
impacto demonstrábel sobre
o benestar dos demáis:
degrada recursos non
renovábeis e ten efeitos no
cámbio climático, cada neno
rico que nace priva a outros
cativos do preciso para
sobreviver. Polo tanto, nun
mundo de recursos en
proceso de extinción, ser
homosexual é
razonabelmente máis moral
que ser heterosexual. Canto a
condición de antinatural da
homosexualidade, o libro
Exuberáncia Biolóxica, do
científico Bruce Bagemihl
documenta a homosexualidad
en non menos de 470
espécies animais". •

Emílio Pérez: Touriño
Xesus Paulo Gonz:ález: Moreiras procede do corpo ~e inspectores. XESUS PONTE / El Progreso

ciolingüística da Académia Gagos nos que Currás o foi consolega 'cerciorara o fracaso da
lidando. Se González Moreiras
xestión de Mase gaba do seu
nuel Regueíro á
monolingüísmo
fronte da Direcgalega e da sua
ción Xeral de Porelación "afectilítica Lingüística. González
va" coa língua,
tamén gesta o
Moreiras
O nomeamento
novo cargo polítide Xesus Paulo
gábase do seu co de se definir
González Moreidialogante.
monolingüísmo coma
ras marca tamén
Fontes sindicais
a toma de renda
do ensino afirgalega e
de Currás á: fronman que Gonzáte da Dirección
lez Moreiras reda
sua
relación
Xeral de Política
corría a eles
Lingüística, de'afectiva'
mesmo para pulpartamento que
sar a süa opinión
coa língua.
se sabia codiciasobre determinado por Xesus Pédos temas ainda
rez Varela e esque "lego fixera o
pecialmente cusque lle mandaran
todiado polo próou lle petase".
prio Manuel FraAinda que non se
ga. A Xesus Paulo González
fixera público nen se aceitase,
Moreiras non se lle coñece acticoméntase que nalgunha ocavidade política dentro das distinsión González Moreiras tiña
tas famílias do PP e o seu noapresentado a sua dimisión ao
meamento débese ao traballo
conselleiro diante dalgun conflidesenvolvido nos distintos carto laboral nos centros de Lugo. •

( ... ) O socialismo galego
nunca rivera nas suas mans o
número dous do Partido
Socialista Obrero Español.
Por outra parte, que eu, como
secretário xeral do PSdeG
pase a formar parte da
executiva a nível estatal fai
unha combinacións que
nunca antes se <lera. Coido
que isto vai contribuir
positivamente en Galiza e no
seu papel dentro de España. É
bon para todos".•

O Vaticano e os
homosexuais
George Mombiot pergunta
no THE GUARDIAN cal é a
razón das insistentes
anatemas de Xoán Paulo II
contra a homosexaalidade.
"A obsesión do Papa coa
homosexualidade fainos

unha entrevista co mariñeiro
de Laxe Adelino Lema, O
Picudo, 68 anos e 40 voltas ao
mundo. "O meu pai marchou
a Bos Aires a tentar fortuna e
durante trece anos mandou
un sobrescrito con 300 pesetas
cada tres meses. Aos 14, a
miña nai dixo: vai coñecelo.
Merquei uns tamanco e
leveinos ao lombo. Non
queria que meu pai me
chamase a atención se
chegaba con eles ga tado .
Pero a ·i que chegu i,
manci umos tirar e mere ume
roupa n va. Aqui non hai
miséria, díxome. Subin a un
barco sueco e pedinlle
traballo ao capitán. Non
queremos hispanos, díxome.
Metinme de polizón, ao tre
dias tiña libreta de mariñ.eiro
e, dali a seis meses, xa era
mariñeiro de primeira. Os
suecos son racistas: chámante
negro ainda que sexas
branco". Lema conta na ·
entrevista tres naufráxios:
Embarquei para Filipinas con
23 anos pero chegou o
desastre. Unha medianoite un
barco alemán tronzounos pola
metade. De 3 2 morreron
nove. Eu porfiei por un
tablón para ter pernas e brazos
enxoitos e que non me
comesen os tabeiróns. Pasei
15 horas boca abiaxo na
madeira. Lembrei aquela
angústia por moito's anos. O
primeiro oficial, de 26 anos,
queria subir á táboa pero eu
non llo permitin porque
teriamos morto os dous.
Coméronno os tabeiróns
<liante de min". •

•

.
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C~MARCAS

Demite onumero dous da UCPA, partidário da integración no PP, edeixa paso áfilla do alcalde
1

Nava Castro, de ex deputada a alcaldábel
•

,,
Maria Nava Castro foi-deputada no Parlamento de Compostela durante pouco tempo.
So sentou unha vez no Pazo
do Hórreo. Levaba o n(lmero
trece na candidatura do PP
por Pontevedra nas últimas
eleicións autonómicas, pero
renunciou ao seu escano cando o seu pai foi desautorizado polo PP. Pésie á que encaixaba na imaxe dun novo
PP, Nava tivo que conformarse
coa lista municipal da UCPA,
formación montada con urxéncla polo seu pai para apresentarse de novo á alcaldia de
Ponteareas. Agora tras a denegación do Indulto para Xosé
Castro, a sua f llla será con toda probabilldade alcaldesa.

A Audiéncia de Pontevedra xa
remitiu a Ponteareas o auto
polo que se ten que cumprir a
senténcia que condea a Castro a dous anos de inabilitación como alcalde, un ano de
prisión e unha multa de ·novecentas mil pesetas polo delicto
de falsificación en documento
público. O Consello de Ministros non o indultou, pero rebaixou a pena de prisión de tres a
un ano polo que non terá que
ir ao cárcere. O periodo de
inabilitación, sen embargo,
permitiríano continuar como
concelleiro e voltar apresentar-

j

moción de censura. Os pontos
de desacordo entre populares e
BNG seguen senda abismais
despois do fracaso de negoCiación despois das municipais
de Xuño de 1999. A consig·na
dos dirixentes populares hai
seis meses foi "non aos pactos
co BNG". A dirección nacionalista tratara daquela o caso
ponteareán como o suficientemente peculiar para non desbotar posibilidades.
Polo de agora, o número 2 do
partido de Castro, Xosé Varela,
xa apres~ntou a demisión. Alegou problema.s persoais, ainda
que ao tempo amasaba un aspecto inmellorábel. O certo é
que Varela, con quen Xosé
Castr-o-teria-falade-para-eet1pa-r- o posto de alcalde, é un partidário de que o experimento da
UCPA quede dunha vez diluído
dentro do PP.

Nava Castro renunciou ao escano no Parlamento cando inabilitaron aa seu pai.

se nos vindeiros comicios do
2003.
Nava Castro é segunda tenente
alcalde e a filia que leva seguido máis de perta os pasos dos
seus pai. Ela participou activamente na posta en marcha da

Concello de Ferrol

-

mo PSOE, segira as consignas
axéncia de desenvolvemento
de Castro, con tres décadas xa
local e potenciou o asociacionismo das Mulleres Rurais na . ao frente do concello.
vila. Fraga e Guiña loávana duIntegrarse no PP
rante a sua participación na
campaña das autonomicas de
1997. Como alcaldesa, e se- · O PSOE non confirma o seu
gundo reseñan tanto BNG coapoio ao PP para unha posíbel

.

Por outra parte, o fiscal xa pediu a apertura de xuízo oral
contra Castro palas contratación irregular do persoal do
concello, a maior parte vencellado ao PP. Solicita dez anos
de inabiliración. A querela fóra
apresentada en 1997 por Roberto Mera, voceiro do BNG.
Castro negarase a declarar naque! momento "porque non entendía o galega".•

.

25 de Xulla·, s·empre en Galiza

Día da Patria Galega
En 1922, Castelao editou en Ferrol a súa primeira obra literaria.
Na revista Céltiga saiu á luz o seu famaso relato Un o/lo de vidro~
qüe o sitúa con letras de ouro na historia da literatura galega.
Setenta e oito anos despois e coincidindo co cincuenta aniversario
da súa rl)orte no exilio americano queremos simbolizar en Alfonso
Daniel. Rodríguez Castelao os anceios e esperanzas daqueles
ga·legos e galegas que mantiveron aceso o lume da esperanza
nunha terra por moitos anos cond0nada á emigración masiva ~os
seus mellares tillos.
•
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ECONOMIA

Renovación do PSOE
MANuELCAO

Convén analisar os resultados do 35 2 Congreso do PSOE
pola sua importáncia política, económica e social para o
próprio partido, para a sociedade española e para a govemabilidade do Estado. Ademais, desde o ponto de vista territorial todo indica que os cámbios que ha introducir na dinámica política galega poden ser especialmente importantes.
A eleición dun novo líder como José Luis Rodríguez Zapatero representa un ponto de inflexión no deterioro do PSOE,
imerso nunha dinámica de conflitividade interna e de dispersión discursiva s6 mantida pala inércia que todo partido político mantén como grupo de poder nunha sociedade democrática xa consolidada. A renovación en persoas foi importante e parece detectarse nas primeiras ideas emitidas polo
novo adail unha vontade nídia de diferenciación do discurso
neofranquista do PP en matéria política e social ao tempo
que se dá unha aproximación ao centro con propostas económicas e organizativas máis acordes co contexto europeu
tratando de alcanzar os apoios necesários para poder ter posibilidades reais de govemar nas eleicións do ano 2004.

FÁTIMA

Cabcanova xa iniciou o proce50 de cámbio de imaxe nas suas sedes.

Apresentouse anova imaxe da entidade
que integra as c~ixas de _Vigo, Ourense ePontevedra

.
no seu nac1mento

Caixanova aposta polo galego

\

*

CÉSAR LORENZO GIL

Despois de case un ano de
busca de nome e logotipo para
a nova caixa galega que integra·as de Vigo, Ourense e Pontevedra, por fin se coñeceu cal
vai ser a sua denominación
comercial a partir de agora.
Contra o que moitos especulaban, Galiza estará presente na
imaxe da empresa. Tanto na
língua do seu nome, Caixanova, como na ·hlstórla e xeografia do país, recollidos nq seu
. logotipo e nas cores de marca.
Moito -se especulou nos últimos
meses sobre caL seria a forma
definitiva que tomari,a a imaxe
da caixa do sul de Galiza. Incluso o consello de administración
propulsou un concurso de ideas,
no que. participaron miles de
persoas. A intención princjpal
dos dirixentes da nova caixa era
atopar unha denominaciqn o su. ficientemente integradora como
para que os antigos clientes de
Caixavigo, Caixa Ourense e
Caixa de Pontevedra se identificasen rapidamente coa denominación escollida.
Logo de dar por rematado o
concurso de ideas, a dirección
da caixa. tivo que ralentizar o
proceso de eleición por mor da
picaresca. Segundo manifestou
hai dous meses Xúlio Fernández Gaioso, director xeral da
entidade, vários dos nomes susceptíbeis de ser admitidos, tiveron que ser desbotados ao ~sta
ren xa rexistrados. "Moita xente
quixo facer negócio connosco,
patentando nomes coa intención
de vendérnolos despois".
Na prensa e nos fiadeiros das
tres cidades do sul aparecian supostas liñas nas que o novo no-

me iria. Falábase daquela de Caixa Miño, Caja Ría, Caixa do Noroeste. Entrementres, alleos ao
balbordo que este tema criara, os
responsábeis de publicidade contratados pola caixa xa traballaban
en várias posibilidades, á espera
da decisión final do consello, programada xa definitivamente para
mediados de Xullo.

Mar e antigos símbolos
Finalmente, o mistério desvelouse. Orgulloso, cun sorriso satisfactório nos beizos, Fernández
Gaioso amosoulles á prensa e ·
ao consello a nova imaxe corporativa. Caixanova foi, o- nome
vencedor, por diante no derradeiro intre de Caixa Céltiga.
Segundo Gaioso, a aposta por
este nome, é unha aposta polo
galega. "E un nome noso ao
cento por cento". Respecto ao
significado de nova, o director
xeral recoñeceu que nesa palabra está contida a filosofía da
. caixa. "lsto comprométenos
moito porque queremos ser a
entidade bancária máis moderna, máis. avanzada e sei seguro
·que o irnos ser".
Na apresentación, Gaioso aclarou
que non é un nome que xurdise
só da iniciativa das caixas agora
fusionadas, senón que 80 persoas xa o recol}lendaran no concurso público. "A xente parece que o
ten como un referente positivo, un
xeito bon de encarar unha iniciativa diferente, novidosa".
O logotipo que desenvolveu a
axéncia de publicidade quere
se r unha evolución de vários
símbolos tradicionais da história
de Galiza. "Se a nasa iconografia de sempre esti~o conformada por espirais, trisqueis e cru-

ces, este novo sinal quer ser unha superación de todos eles,
unha unión o suficientemente
moderna para pelexar hoxendia
no mundo da comunicación'',
explicaron os .seus autores.
Tecnicamente, a figura que presidirá toda a estética da Caixanova está baseada na tita de
Mobius, matemático alemán que
viviu no século pasado. "Esta figura parece xirar eternamente
no espácio, polo que reflecte a
nosa vocación de contínua evolución e adaptación ás necesidades dos galegas", dixo Gaioso. As cores utilizadas son o
azul, "do mar de Galiza" o verde "dos seus campos". O seu lema será "A caixa galega do século XXI''. .
·

Tempo haberá para comprobar nos vindeiros meses a traslación deste proceso de renovación aos órganos autonómicos e
ás agrupacións locais pero o impulso dado neste Congreso á
renovación fo¡ praticamente definitivo apartando a boa parte
da vella garda, eliminando con esto boa parte dos vfcios de
enfrentamentos e liortas persoais e a descoordinación nas
mensaxes sobre pontos fundamentais do programa polftico e
social de calquer partido que pretenda exercer como oposi.ción. Parece claro que o govemo de' José María Amar ten,
desde agora, un interlocutor fortalecido que obrigará a unha
acción de governo máis comedida e centrada no exerdcio da
maioria absoluta debendo controlar as "alegrías" dunha extrema direita que xa pode alonxar ao PP do centro.
Neste Congreso, o PSOE, pareceu decatarse do evidente: para chegar ao goyemo hai que facer unha oposición séria e radical e postular propostas realistas e diferenciadas. Non tiña
sentido que un PSOE, que ten os seus viveiros de votos nas
áreas económicas máis avanzadas e nas comunidades autonómas política e socialmente máis desenvolvidas e autonomistas, postulara discursos fora de sentido como os de !barra, secundara a política antiautonomista de Mayor Oreja no País
Basca e dera a impresión de aceptar iniciativas tan fora de
lugar e de tempo como o españolismo reseso que se atopa detrás das propostas culturais e políticas chamadas das "humanidades e da história comun". A alternativa á direita española s6 pode vir dunha esquerda, máis ou menos moderada, que
asuma sen complexos nen dobres linguaxes a pluralidade nacional e cultural do Estado, que nunca pode apostar pola solución violenta dos conflitos políticos e que debe avanzar no
realismo nas propostas económicas e de intervencionismo
estatal nun contexto económico globalizado e sen os resortes
e capacidade de manobra doutras épocas. O peso das organizacións das nacionalidades históricas sae reforzado <leste
Congreso. É de grande interese o apoio acadado polos novos
dirixentes do PsdeG, que cancelou, definitivamente, o modelo obsoleto e antigalego das épocas de Francisco Vázquez.

e

Obra social
Logo de se aprobar cal .vai ser o
novo aspecto da caixa, o seu director xeral explicou brevemente cales van ser as liñas básicas
do seu desenvolvimento. "Queremos asumir un compromiso
coas obras sociais, para conseguir que esta caixa sexa un ben
para os cidadáns, devolvéndo
en cultura.e educación os gaños
da xestión bancária", explico u
Gaioso. Neste sentido, xa anunciou investimentos para activi·dades culturais en Pontevedra,
Ourense e Vigo e insistiL.i en que
todos os seus ámbitos de actuación terán vocación galega.
Caixanova ten un volume de negócio de tres billóns de pesetas;
120.000 mHlóns en recursos
próprios e unha previsión sobre
benefícios netos para o ano
2000 de 20.000 millóns, aproximadamente, sen contar ainda
cos gaños do Banco Gallego,
tamén integrado neste grupo.+

foto de familia da nova dirección do PSOE.

Este Congreso é un paso claro na renovación das persoas e
na correspondéncia entre as ideas e a prática política cun
papel decisivo das mulleres ·como integrantes dunha nova
xeración de políticos na que a igualdade de sexos ten que ser
xa un feito. Desde o ponto d~ vista id~olóxico, as propostas
económicas do grupo Nova Via, aoque pertence Rodríguez
Zapatero e únha parte significativa dos novas dirixentes, serian semellantes ao modelo dominante na prática política
do socialismo europeu pero que ten como principal valedor
ideolóxico ao británico Tony Blair e a sua Terceira Via.+

.
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OGoverno xa recuperou
o diñeiro que devolvera coa reforma fiscal

Afranqueza de Exxon

. . RAMÓN MACEIRAS

Mentres caen os ingresos fiscais polo imposto a sociedades, o IVA, ese imposto regresivo que pagan todos os consumidores, convértese no prime i ro semestre do ano na
principal fonte de financiamento do governo de Aznar,
ao mesmo nível que o IRPF.
Son as primeiras consecuéncias da tan cacarexada reforma fiscal de Aznar de principios de ano, que tanto contribuiu á maioria absoluta do PP.
Nos primeiros seis meses do
ano o governo central recobrou
xa con gañes o diñeiro que lles
devolveu aos contribuíntes coa
recente reforma fiscal. Através
do IVA e outros impostes indirectos -ese diñeiro foi tirado dos
petos dos cidadáns e retornou
ás arcas do tesauro público. A
reforma fiscal foi unha grande
operación propagandística que
deu notábeis resultados eleitorais. Ao final, os únicos que se
viran favorecidos pola medida
foron os segmentos de ingresos
mais altos e os empresários.
Nos seis primeiros meses do
ano os ingresos do Estado chegaron a 9,561 billóns de pesetas, un 4,4% mais que até Xuño
de 1999, ainda que o comportamento dos diferentes recursos
foi diferente. Os ingresos por
impostes directos (3,98 billóns)
aumentaron un 3,8%, cun avance do 3, 7% no imposto sobre a
renda das persoas físicas.
En Xuño, cando se ingresou o
groso dos pagos por IRPF, cunha aportación do 60% da cuota
que se debía ingresar, por importe de 423.000 millóns de pesetas, rexlstra-se unha caída do
15,4%. Pero os recursos por
IRPF en Xut'lo medran un 0,8%
polo bon comportamento dos
pagamentos a canta (retencións), que representan a meta-

.

Agora que todo o mundo demoniza o petróleo como causante da próxima crise do século XXI, provocador da picada da burbulla tecnolóxica,
impulsor do crecimento das
inflacións en todo o mundo
mais ou menos civilizado e
mesmo motivo do descenso
do Atlético de Madrid a
segunda división, é toda unha
retranca que aparezan compañas como Exxon Mobil e
presuman do ben que lles foi
co prezo do barril de cru a 30
dólares. O beneficio do
segundo trimestre dobrou o
do mesmo período do aAo pasado, superando récords históricos e previsións optimistas
dos analistas de rigor. Vendaron máis, dun produto cada
vez mais caro, e reduciron os
custos, segundo confesa Exxon. Os cutres beneficiados
do alto prezo do cru son os
governos europeus, cuxas arcas fiscais rebósan co IVE
que ingresa pola venda dos
__camb11stíbeis Pero estes...g!ot'a"'-'-' - - - - -

vernos non se mostran tan
dispostos a presumir dos pingües beneficios que obteñen
por manter as altas trucas de
fiscalidade aos combustíbeis.
Nunca está de mais lembrar
que case o 70% do prezo final
dos combustíbeis en Europa
é atribuíbel a impostes.•

Ahistória repétese
O Governo basa a sua política fiscal nos impostos indireitos e nas taxas, que gravan por igual a ñcas e pobres. Un exemplo son as
peaxes. Na fotografia, mobiflZCICión contra a peaxe de Rande.
·
A.N.T.

de do imposto. Os recursos
achegados polo imposto sobre
sociedades caen un 2,8%, fundamentalmente polo incremento
das devolucións.

medran un 12,4%, con 2,22 billóns de pesetas, e o IVA imputábel a importacións medra un
31,2% e constitue 800.000 millóns de pesetas nos seis primeiros meses do ano.

O manancial do IVA
A recadación por impostas indirectos chega a 4,48 billóns de
pesetas -supera os ingresos directos-, cun avance relativo do
13,3%, basicamente polo achegamento do imposto sobre o valor engadido, que medra un
16,8% até Xuño e inclue 3,026
billóns de pesetas, praticamente
xa o mesmo que o IRPF. As
operacións interiores de IVA

O cutre grande capítulo da imposición indirecta (a ligada ao
consumo) son os impostas especiais, que medran un 5,9% e
significan xa 1,3 billóns de pesetas en seis meses.
Entre o resto de recursos, descende a recadación por taxas,
asi como os ingresos patrimoniais, que caen un 33,3% (até
os 434.200 millóns de pesetas)

As posición's socialmente mais regresivas obti- Como referentes mais coñecidos de tais posicións utilizan-se as figuras de T ony Blair e de
veron o 82% dos votos no recente Congreso do
PSOE. Zapatero e Bono encarnan no PSOE os
Lionel Jospin.
dous matices do social-liberalismo e do centris-O primeiro encarnaría algo que non ten
mo, hoxe en boga na socialdemocracia euronada de novo, isto é,
pea. A evolución da socialdemocracia europea,
o social-liberalismo,
caracterizada pola coincidéncia en canto ao
abandono de calquera posición de crítica anti- · que equivale a un
é
centro político procapitalista, pero dividida noutras cuestións de
gresista.
menor calado, se move entre dous referentes.
Un deles considera compatíbel a xestión do
sistema capitalista co rnantemento do Estado
de Benestar. O outro sector, so pretexto da
sua modernización e posta ao dia, aposta polo retroceso do papel redistribuidor do Estado e a tese de que éste só debe protexer a
quen non poden face- lo por si mesmo, idea
que se aproxima asi á vella concepción da
beneficéncia.

....

Este duplo enfoque ten, á sua vez, diferéncias
de matiz respecto do público e a fiscalidade e
mesmo sobre cais deben ser as bases fundamentais de apoio social: traballadores ou capas médias.

A Jospin atribuí-se-lle
un maior respeito polo que significa a
socialdemocrácia tradicional.

como consecuéncia do descenso de beneficios do Banco de
España, que se compensaron
en parte ces ingresos pelas licéncias de telefonía móbil.
O Estado rexistou nos seis primeiros meses do ano un déficit
de caixa de 988. 700 millóns de
pesetas, praticamente o mesmo que no primeiro semestre
de 1999. En termos de contabilidade estatal o desequilibrio
fiscal é de 128_900 millóns, uh
0,13% do PIB estimado. Os ingresos medraron un 4,4%, cun
forte tirón do IVA, e os pagos,
un 3,8%, sobre todo as transferéncias. •

O caso é que os feítos mostran que entre el e
José Bono suman o 82% dos votos dos delegados ao congreso socialista. Pois o matiz que
en tennos ideolóxicos introduce Bono ao social-liberalismo é un certo populismo e unha
declarada boa relación
con alguns bispos da
lgrexa.

'Non esperábel
tanto, non é espeque Zapatero se manifeste Polo
rábel que Zapatero e a
contra a reforma laboral - nova dirección do
PSOE se manifesten
contra a reforma laboque frágua Aznar
ral que frágua Amar,
nen contra a regresiva nen contra a regresiva
reforma das pensións,
refarma das pensións" nen
contra outra refor-

Non é nengunha descoberta dicer que cando o novo secretário
xeral do PSOE, Rodríguez Zapatero, enarbolou a bandeira da Nova Via, tratou de
dirixir á soé:iedade a mensaxe de que optaba polo social-liberalismo ao estilo T ony
Blair.

ma fiscal e~ cueiros
que beneficiará de novo os que mais gañan.

Con esa camisa de forza é difícil esperar que
o PSOE teña posibilidades no curto prazo de
converter-se nunha referéncia que cale rapidamente entre os trapalladores. •

O superdireitosísimo governo alemán acaba de
aprobar unha reforma fiscal
que causa a envexa do
mais rudo dos seguidores
do reaganismo ou o
thatcherismo. O
socialdemócrata SchrOder
baixará o imposto de sociedades até o 25% e deixará
en 42°k o tipo máximo aplicábel ao IRPF. O P.roblema
é que esas medidas non veñen acompañadas de nengunha previsión sobre como compensar a calda de
ingresos flscals que lso significa e as-repercuslons que
lso ten sobre o
flnanclamento do sistema

de seguranza social
alemán. Hal pouco escrlblamos aqul sobre que Alemai\a é hoxe o principal laboratórlo europeu do neollberallsmo, onde se ensalan toda clase de medidas de
desmantelamento do sistema de protección social e
de polftlcas para favorecer

o entramado empresarial.
Trata-se esta vez da vella
teoria da oferta, Impulsada

nos oltenla por Reagan e ·
Thatcher. Supón-se ,. que
unha vez que os ricos se fagan escandalosamente
ricos, o vaso comezará a rebosar e os de abaixo· recibirán as migallas. E supón-se
que se os ricos ven reducidos significativamente os
seus impostas, utilizarán
ese excedente para investir,
criar mais empregos, etc. O
que aconteceu non foi nada
diso. As grandes masas de
diñeiro que se liberaron nos
oitenta despois das ·
substanciais reducións impositivas en Estados
Unidos e Gran Bretaña, non
foron á criación de emprego, se non a alimentar a
burbulla especulativa e conduciron ao coñecido crash.
bursátil de 1989. •
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TEIRA

SOCIEDADE
Unha ru·a

para Suso Vaamonde
en Salvaterra

Non se
pode
contratar
.
sen ir
a pleno
Un tirón de orellas é o que
ven de darlle a Audiéncia
Provincial de Pontevedra a
Xosé Manuel Barros, alcalde
popular do Porriño, por ter
contratado a dous axiliares
administratixos sen contar
co pleno. Quen interpuxera
recurso contra as contrata,
cións foran os dous canee,
lleiros do BNG Obdúlia Di,
niz e Raul Francés.
Nada máis coñecer que os
dous auxiliares foron contra,
tados baixo a fórmula de
"acumulación de tarefas", os
nacionalistas sinalaron que
estes contratos só resposta,
han ao "pago de favores". Di,
cían máis, que os dous emr,
pegados, con contratos un de
seis meses e outro de tres,
eran persoas vencelladas ao
PP, que traballaran intensa,
mente na campaña das mu,
nicipais de Xuño de 1999. ·
O que tiña que dilucidar a
Audiéncia Provincial é se é
legal contratar ao persoal por
acumulación de tarefas sen
contar co pleno. O fallo re,
curre ás bases de Adminis,
tración _Local para asegurar
que corresponde ao pleno a
aprobación das bases das
convocatórias de emprego.
"Tal competencia é exclusi,
va do pleno e non alcalde,
polo que a contratación
efectuada adoptouse prescin,
dindo do procedemento le,
galmente estabelecido", di.
A resolución é firme e indica
que as bases da éonvocatória
foron <litadas por "órganos
manifestamente incompe;
rentes" polo que a anula.
O grupo municipal naciona,
lista salienta a necesidade de
que todos os viciños podan
optar por igual a un pesto no
concello e sinala que "as a(:,
tuacións xudiciais ao BNG
lle supoñen un importante
custe económico, cando o
PP carga sobre as arcas mu,
nicipais os gastos derivados
da sua mala xestión". • - JI

COMPRO.BE
a eficácia
de anunciarse en

ANOSA TERRA
Chame ao 986 433 830
e solicite
as nasas
tarifas publicitárias

Joan Garpart, á esquerda, saúda ao seu rival Uuís Bassat.

Florentino Pérez eJoan Gaspart, deseñadores do futbol da era Aznat

OPartido Popular entra de cheo.
nas novas directivas de Madrid e Barca
#

-0- ctsAR LORENZO GIL

As duas equipas con maior
número de sócios, maiores ingresos e meirande afeizón en
todo o Estado español, .o Madrid e o Barcelona, veñen de
renovar completamente as
suas xuntas directivas. Estes
dous clubs, dos poucos que
ainda rion son sociedades anónimas, son plataformas de poder anceiadas desde o estamento político para convertelas en embaixadas da sua ideoloxia e dominio social no mundo do futbol. Esta conexión, logo do ascenso de Florentino
Pérez e de Joan Gaspart, parece existir moito máis clara
ca nunca co Partido Popular.

denominado clan do Hipódromo,
a jet-set do socialismo dos pelotazos e da especulación, con
Sanz non· houbo un relevo axeitado para as novas quenllas das
finanzas e da alta sociedade que
agromaran coa chegada de Aznar á Moncloa. O primeiro mandato popular tora demasiado artificial, con etiquetas provisionais
J)or todas as partes, incapaz ainda dé facer atractivos os seus
personaxes. A maioria absoluta
de Marzo mudou moitas cousas.
Pérez estaba plenamente arrqupado polo PP. Os piares están
na sua equipa directiva, na que
posibelmente estarán o ex xogador galego Amáncio Amaro (que
xa foi concelleiro deste partido) e
Férnando Fernández Tápias, o
armador vigués portavoz dunha
nova clase social que r~ivindica
o luxo total através do talonário,
único poder que consegue desde
mozas de corpos perfectos a priviléxios do calibre de fichar a estrelas mundiais do futbol. Tápias
e os demais membros da beatiful
.people de inspiración aznariana
queren reconvertir os palcos vip
do Real Madrid en berces de ouro onde poder lucir socialmente.

O pasado Domingo, 16 de Xullo,
todo o mundo apostaba cegamente por unha vitória de Lorenzo Sanz nas eleicións á presidéncia do Madrid. Ao seu favor
tiña un perfecto coñecimento da
estrutura interna do Club, o control absoluto dos resortes mediáticos e a imaxe ainda recente da
obtención da oitava Copa de Europa. Diante sua estaba Florentino Pérez, que xa perdera uns
comícios contra Ramón Mendoza e que só conseguira releván- , Por outra banda, o poder de Pécia mercé á promesa de vestir
rez é fundamentalmente econóde branco a Luís Figo.
mico. A pesar de que Sanz tiña
adiantados moitos contratos miEntón, por que foi Pérez o vencellonários coas principais empredor? Que ·fallou na análise da cita
sas do país, a construtora que dieleitoral? O certo é.que Pérez foi
rixé o flamante presidente merenmenosprezado vulgarrnf:!nte. A
gue, ACS, estende as suas insua falla de carisma e certo aire
fluéncias á cúpula do poder estade desorientación úneo poderotal. Non hai que ·esquecer que
samente co presidente do goverPérez xa iniciara nos primeiros
no español, José María Aznar. E
80 a carreira política na UCD, no
igual que pasou con el, esta foi a
ámbito local madrileño. El mesmo
sua arma máis poderosa.
recoñeceu que aqueles contactos
conseguidos daquela lle foron
Florentino Pérez non xogou ao
ben valiosos para construír o seu
destaque. Preferiu a sombra, a
império económico. Agora, parepromesa directa e visceral e a rece que tamén lle serviron para
tirada cauta para que actuasen
corcarse en Chamartin.
os seus contactos. O seu triunfo
é a actualización das relacións
A fortale~a blaugrana
entre o poder futbolístico e o político. Logo da caída de Mendoza . Pola contra, no seo do Barceloa mans do seu lugartenente, Lona non houbo nen sorpresa nen
renzo Sanz, houbo un afastarecámbio profundo. Gaspart é o
mento progresivo entre a política,
candidato clónico de Josep Lluís
as finanzas e o Madrid. Se con
Núñez. O seu ideário e proposMendoza compartiran palco e retas son as mesmas cás do seu
sonáncia pública os membros do
predecesor. Se Gaspart xa viña

controlando unha gran parcela
de poder dentro do club azulgrana, agora poderá mostrar a sua
faceta de xestor, oculta polo rol
de forofo que tivo que tomar nos
últimos vinte anos.
A vitória de Gaspart tamén é a
do PP. Candidato de AP ás primeiras ·eleicións locais en Barcelona logo do franquisrrio, "por
pedimento de Fraga", tal e como
recoñeceu el mesmo, manexa
os intereses do empresariado
máis centralista de Catalunya.
Nos comícios deste ano estaba
en xogo máis ca nunca a preeminéncia de Convergencia ou
do PP no Barcelona. Mais o certo é que os tempos non son
bons para o pujolismo. Mália o
tirón en cuestión de imaxe de
Lluís Bassat e a sua parella
ocasional, Johan Cruyff, sobre o
imaxinário culé pesou máis a
veterania e barcelonismo a proba de bombas de Gaspart.
No caso catalán, a distribución do
peso político na entidade blaugrana responde a eixos ben máis
complexos. O Bar~ é coma unha
fortaleza illada, capaz de resistirse
a todos os ventes sociais que
azoutan Catalunya desde hai vintecinco anos. Mais hoxendia, os
portóns dese baluarte están francos e escóase por entre os bloques de pedra o sentimento político que vive o país. CiU tenta manter o equilíbrio entre o seu apoio
ao PP e a sua liña de defensa da
identidade catalana, o grande inimigo xustamenté da rama popular
que defenderia Gaspart. .Mais, na
realidade, quen terma do poder no
Bar<;a é a outra rama do PP,
aquela con quen se sente máis a
gusto Unió, preocupada por combinar, sen demasiadas estridéncias, os negócios rendíbeis e a fachenda de defender o Barcelona,
co'!la sempre, máis ca un clube.
Atrás quedaron os tempos nos
que o Barcelona era un dos máximos impulsores da Crida a la
Solidaritat, quen, co financiamento da equipa centenária, pagou en Galiza un concerto de
Mikis Theodorakis. Era o ano 82
e xa pasou moito tempo e demasiadas causas.•

O pleno do concello de
Salvaterra acordou adicar
unha rua desta vila ao
falecido Suso Vaamonde.
Foi a Sociedade Cultural e
Deportiva do Condado a que
propuxo que o cantautor
ti.vera unha rua no concello
miñoto e o BNG quen
canalizou a solicitude no
concello. t\Jeste mesmo
acordo incluíuse a
necesidade de eliminar os
nomes de ·ruas que ainda tan
referéncia á ditadura de
Franco, tamén a proposta do
BNG. Vaamonde finou o 16
de Febreiro; só dous meses
antes recebara unha
homenaxe en Salvaterra na
que, a.demais dunha masiva
asisténcia de público, contou
co apoio e participación dos
principais representantes da
música galega.•

Concentración
antimilitarista

en Compostela
Como xa é habitual desde
hai anos, a Asembleia
Nacional Antimilitarista
(ANÁ) convocou unha
concentración para o dla
24 de Xullo, proclamado
como Diado
Antimilitarismo Galega. Da
Alameda de Compostela
partiu unha marcha na que
se fixo un chamamento ao
boicote das campañas de
recrutamento para o
Exercito e se denunciou
que se a mocidade galega
participa do exército
débese ás altas taxas de
desemprego. O Exército
continua reprlmindo a
língua e cultura galegas e
contribue á pobreza, ao
absorver unha boa parte
dos orzamentos estatais,
slnalan.•

ACidade da Cultura
apresentarase
en Nova York
Ainda que a Xunta non deu
unha explicación ao xeito, a
Cidade da Cultura será
apresentada en Novembro
en Nova York e a ministra
de Cultura, Pilar del Castillo,
''fará todo o posíbel para
estar presente". A ministra
visitou o monte Gaias da
man do presidente Manuel
Fraga o dia 24 de Xullo.
Segwndo explicou Fraga, o
proxecto vai ocupar unha
superfície de 700.000
metros cadrados e suporá
un investimento de 18.000
millóns de pesetas. Sobre o
criador do proxecto, o
norteamericano Peter
Eisenman, Del Castillo
reseñou que "é moi
coñecido" Está previsto que
a Cidade da Culttlra acolla
o Museo da História de
Galiza, a Biblioteca e
Hemeroteca de Galiza e o
Teatro da Ópera.+

.

·4, .·

;

SOCIEDADE
27 DE XULLO DE 2000

15

ANOSATERRA

Nº 945 - ANO XXIII

Abiblioteca pública levará onome do historiador

O castelo medieval de Maceda acolle a homenaxe a Francisco Carballo
Será o dia 4 de Agosto cando
se celebre a homenaxe a
Francisco Carballo na sua vila natal de Maceda. A comisión que está a preparar os
actos contibe estes como un
tributo -ao personaxe vivo
máis sobranceiro de Maceda.
O escenário escollido para a
cea homenaxe é o castelo
medieval de Maceda e os bonos a tres mil pesetas xa están a venda na Casa do Concello, no Bar Os Cazadores,
na cafeteria O Castelo e, en
Ourense, na libraria Torga.
O programa de actos non sufriu
alteracións. A partir das sete e
media da tarde descubrirase unha placa comemorativa na casa
natal do historiador, en Celeirón.
Unha hora máis tarde, xa na biblioteca de Maceda, farase unha
declaración institucional e procederase a dar o nome de Francisco Carballo a este espazo de leitu ra, tras un acordo do pleno
municipal. Posteriormente intervirá o historiador Anselmo López
Carreira. As adesións poden en-

viarse á Comisión Homenaxe a
F,rancisco Carballo, rua Cardeal
Quiroga, 44, 32700 de Maceda.
Os teléfonos de contacto son,
palas mañás, o 988205193 e palas tardes, no 696891853.
Colaborador nunha marea de
publicacións e coordenador da
História de Galiza de A Nosa
Terra, a biografía de Carballo
estivo sempre vencellada ao
compromiso ca páis. Nacido hai
75 anos en Celeirón (Maceda),
estudou en Madrid e foi reitor
maior do coléxio dos PP Paules
en Salamanca. Chegou a Vigo
no ano 1973 despois de traballar na equipa de estudos a pral
do Terceiro Mundo en Roma.
Apresentouse como senador na
candidatura do BNPG en 1977 e
ao Congreso en 1982. Foron
anos nos que tamén exercia de
presidente da Asociación Cultural de Vigo. A actual etapa do
semanário A Nosa Terra non
seria posíbel sen o seu labor
fundacional. Foi presidente do
Consello de Administración até
hai Cinco anos.+

Francisco Carballo, no centro, na homenaxe que A Nosa Yerra lle rencleu en Vigo no ano 1995.

Do 29 de Xullo ao 6de Agosto celébrase n~ Límia oAcampalíngua-2000 que organiza aMesa

De campismo coa língua
Do 29 de Xullo ao 6 de Agosto
vaise desenvolver o campamento de verán en gal ego que, por
segundo ano consecutivo, organiza a Mesa pola Normalización
Lingüística. Apreséntase co lema Acampalíngua-2000: escoita
as pedras ... descubre a Galiza
que non se ve e vai dirixido a nenas de 8 a 14 anos que poden
desfrutar dunhas pequenas vacacións no Centro de Desenvolvimento Rural do Viso, na Límia.
Esta organización critica a falta
de uso do galega e, en xeral, a
desnaturalización a respeito da
nosa cultura que se produce nos
campamentos de verán que
anualmente organiza a Xunta.
Con esta proposta quer "achegar unha oferta diferente que
constitua unha verdadeira alternativa de actividade temática e
de lecer centrada na língua nunha franxa de idade que precisa

de especial atención no reforzo
do uso do galega'', explica Concha Costas, presidenta da Mesa.

dades e potenciar e aproveitar
os recursos dos que se dispón".

O eixo temático central do campamento será "un maior achegamento a nasa cultura, através do
xogo, o lecer, en relación ca entorno natural e humano do nasos
país, sempre co obxectivo final de
que as nenas e os nenas que participen desfruten dunhas vacacións divertidas", engade Costas.
Acampalíngua-2000 inclue obradoiros relacionados cos ofícios
tradicionais, deportivos e de
contacto co entorno, con itinerários nocturnos e diurnos a distintas aldeas abandonadas , aulas
de natureza, xogos de pista e
actividades de dinamización lingüística nas que se vai vincular
o galega calecer.
"Con este programa -comenta

A Mesa organiza anualmente actividades para as crianzas como as acampadas e o correlíngua, na fotografia.
A.N .T.

Concha Costas- preténdese
que as rapazas e os rapaces
que participan coñezan e aprendan a valorara as tradicións, o
médio ambiente, a paisaxe e a

variedade cultural de Galiza.
Ademais, como actividade de lecer que é, preténdese por su posto disfrutar e aprender co xogo, descubrir ?iS próprias habili-

O campamento terá lugar na aldea de Lodoselo, en Sarreaus,
na Límia ouq::msá, no albergue
O Campiña. E unha antiga casa
de labranza reabilitada, con capacidade para 40 persoas, con
educadores, monitores de tempo libre, guias locais e acompañantes da Mocidade da Mesa. O
albergue é froito do traballo do
Centro de Desenvolvimento Rural O Viso que aposta polo coñ eci mento da realidade rural
mediante un programa de poboescola que quer contribuir ao
mantemento e desenvolvimento
da xente afincada na zona. De
feíto, para a realización dalgunha das actividades que se incluen no campamento, a Mesa
canta coa colaboración das persoas que viven na aldea ou nos
seus arredores.+
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AS VIAXES LITERÁRIAS

UNHA VISITA Á ALDEA MORTA
XOSÉ MANuEL MARTfNEZ OCA

.

se o monótono chasquear do
chasco e escóitase agora o petirreo de cen paxaros distintos.

Se queren unha recomendación, non deixen de achegarse
a Grobas. Para eso, desde Acibeiro cumpre tomar a dire.cción
de Lalín, pasar o río Lérez pola
ponte nova das Codeseiras e
pouco despois do cruce que á
dereita leva á Rochela e Noveliza e á esquerda a Margalán e
Taboadelo, chegar a un alto no
que hai un caseto á beira da
estrada. Xusto enfrente collerase ·por unha pista de pedregullo descarnado na que as
arroiadas invernais deixaron
fondos sucos.
Cando se levan cousa de dous
ou tres quilómetros en lixeira
subida pásase á beira dos alice rces dunha construcción
cuadrangular, á. dereita, que o
camiñante considerou en principio restos dunha antiga torre,
pero que pertencen realmente
ó que queda da ermida de San
Benito, ó lado do Outeiro da
Guerra, onde segundo conta
Rodríguez Fraiz se zurraban a
badana a gusto os mozos de
Trasdeza e Terra de Montes
que acudían todos os anos á
festa do patrón animados pola
esperanza de baterse o coiro
naquelas pías loitas. ,
·
Un pouco máis arriba bifúrcase
o camiño ó pé do alto de San
Benito. Desde aí contempla o·
camiñante unha paisaxe que ·
chega a terras ourensás polos
m.ontes do Testeiro. Logo, segundo se xira á esquerda, o horizonte marcado polos altos de
Dozón e tal vez algo de terras
luguesas na serra do Faro, con
Lalín máis abaixo e un pouco
para o norte Silleda, o cumio do
Penadoiro despois, cun caseto
no alto e o valo circular dunha
albariza na caída. Máis contra o
noroeste, case no fondo do horizonte, o coto: da Rocha que
oculta parcialmente a silueta do
Pico Sagro, en terras coruñesas, e por detrás, un chisqueniño á esquerda, o conglomerado
urbano de Compostela. Continuando o xiro á esquerda, polo
oeste albiscamos o mosteiro _de
Acibeiro e, antes de completar a
volta, os montes do Seixo, que
cortan a visión do mar.

Chegados aquí é entón cando
se divisan ó fondo os restos do
que foi a aldea de Grobas, á vista da cal o camiñante non pode
resistir as ganas de afirmar que
poucos lugares haberá nestas
Terras de Montes e Tabeirós
que concentren unha fermosura
semellante~

A resaltar o silencio, o cantar
dos paxaros , acompañando ó
rumor da auga, é a cada paso
máis intenso e variado. ó lado
das casas en ruínas aparece algunha figueira, maceiras, espiños, abeleiras ó pé do río, mimosas , ¡ata un filadelfo! E tamén un enorme eucalipto, seco
tal vez por sentir saudades de
Austral i a ~ quizais doente dun
sentimento de desarraigo. Non
corre unha pisca de brisa, todo
inmóbil , como petrificado no ·silencio baixo a cúpula do ceu.
Casas en ruinas no cenh'o da aldea de Grobas.

)

é de supoñer que
así e todo a procesión terá o seu
atractivo para quen
nese día decida
achegarse por terras
do Candán.

Para chegar a Grabas desde Acibeiro
cumpre tomar a dirección de Lahn,
pasar o RÍo Lérez polo ponte das Codeseiras,
pasar un cruce, chegar a un alfo e collera

Despois dun despisfa que hai fre~fe a un caseto.
cansiño no alto logo
de tanto :mundo
abarcar coa ollada o
camiñante retomará
a pista que a partir
de aquí inida unha
baixada, suave de
primeiras, logo a cada paso máis empi- _
ro no alto das penedas ou en
nada, e irá acompañado só polo ruído dos propios pasos, o . planeos preguiceiros so o intenso azul, gando en liberdade,
zunir do vento e, espaciadaaureolado polo zumbir das
mente, o chasqueo dun chasco
moscas que lle prestan garda,
ou o chío du·n lagarteiro. Arree toda a plenitude do silencio
dor seu urces, carqueixas, toque só ten por teito o alto do
xos, por riba del a silueta azoceu.
roñante do miñato e o lagartei-

Andados uns dous
tercios da baixada, a
cada paso máis empinada, aparece unha casa en ruínas ,
colgada en balcón
sobre o cavorco que
oculta o curso do río
Grobas. Desde aquí
xa quedará pouco
máis ou menos un
quilómetro para o rema te da cam iñada.

A vexetación empeza agora a cambiar.
Ata o camiñante
chega un recendo de
codesos en flor, aparecen xestas, silvas e fentos , mesmo algunha que outra vide asilvestrada, recordatorio de que noutros
tempos esta terra estivo cultivada. A vexetación tórnase frondosa . Carballos, castiñeiros , bidueiros, salgueiros. Esfuminou-

As albarizas, como a visible na
aba do Penadoiro, son testemuñas dunha vella producción e
lembradoras do comercio ambularite dos cereiros, en tempos
unha das fontes de riqueza da
bisbarra, xunto coas neveiras
nas que os frades de Acibeiro
conservaban a neve que despois, polos camiños breeiros,
transportarían os muleiros a
Santiago, Pontevedra ou a Coruña, mesmo a Madrid, á Casa
Real, con pingües beneficios
para o mosteiro.
O once de xuno, festa de San
Benito en Acibeiro, faise desde
hai uns anos unha procesión
en tractores que leva o santo a
este alto. Aínda que resultaría
máis lucida se se fixese, ponse
por caso, en carros de vacas se aínda queda algún fóra dos
museos etnográficos que aquí
e acolá se crean cando non hai
outra cousa de que botar man-,

Dun momento para outro esperamos atopar as voces e os
fantasmas dos vellos moradores desta Comala agreste. Case vemos a figura fuxidía dun
neno que corre a axexa r as
troitas á beira do río, escoitamos o canto dunha muller que
alinda as vacas na cortiña ou o
dunha rapariga que sube co saco de fariña munda á cabeza
desde o muíño , e sorprendemos o ollar cobizoso dun mozo
que suspende a roza de toxo
detrás dun valo para seguir os
andares da femia apetecible.
Pero ax iña se esvaen as visións e só fica a soidade, á vez
íntima e inquietante.
Xusto ó pé das casas o río Grabas , case oculto polo arboredo,
brinca entre as pedras en rebuldeos de recén nacido. As
augas son tan transparentes
que se non están incontaminadas, entón é de crer que non fique auga potable en ningún rincón do mundo. Sobre o caudal
do río, un pouco para abaixo
dunha mínima freixa que cae
nun remanso duns azuis incribles, un par de pequenas pontes rústicas e un muíño á beira,
coas paredes sostidas milagrosamente pola hedra que medra
apegada a elas.
Un pouco por riba uns campos
de herba verde con sinais de
fogueiras de acampadas e logo ·
os restos do que foi a aldea.
¿Catro, sete, oito casas?, o camiñante non sabe ben. Aínda
chega a albiscar un hórreo do
que só permanecen os piares,
portas derrancadas, fiestras
valdeiras que deixan ver o ceu
no interior dos pardiñeiros de
tellados caídos, as formas .semicirculares dos tornos no interior das vivendas ... A Galicia
que morre, en fin, da que así e
todo aínda quedan, tal vez por
pouco tempo, unhas ruínas para a lembranza. •

Restos de edificacións e o eucalipto seco, tamén en Grobas.

Xosé Manuel Martínez Oca é
autor de Dos camiños de arrieiros ós pazos
da Ulla. Terra de Montes e Tabeirós da
colección "As viaxes" de A Nosa Terra,
de imediata aparición.
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ETA intensifica
a sua campaña terrorista

'"'"·

Touriño afirma que ~ PSdeG gañou no congreso do PSOE. Outros critican que os socialistas g~legas vaian buscar lexitimidade a Madrid.

Os concelleiros do PP e do
PSOE en todo o Estado
son obxectivos preferentes
de ETA. Contado, a
organización armada
basca non sempre acerta
na sua campaña terrorista
e os seus atentados non se
cobran vidas humanas.
Dias despois de que un
erro salvase a vida a un
destacado dirixente
socialista andaluz, unha
nova bomba explotaba no
município basca de Getxo
e tiña como obxectivo a
senadora do PP Pilar
Aresti. Un coche bomba
causou feridas leves a
catro persoas e danos
materiais considerábeis na
ruana que estoupou. Non
conqueriu o seu obxectivo
e afortunadamente a
senadora resultou ilesa.
Habia un mes outro coche
bomba explotara na
mesma localidade. •

'Nunca osocialismo galega tivera tanto peso en Madrid', declarou ao ingres~r na Comisión Executiva España envia tropas

Pérez Touriño espera reforzar
o seu liderazgo do PSdG como vocal do PSOE
. . G. LUCA

l.

Pérez Tourifio considera que os resultados do congreso do
PSOE mellaran a posición do PSdeG, tanto polo nomeamento
do galega Xosé Blanco para a secretaria de Organización como
pola vocalia que asume o próprio líder do PSdG dentro da nova
Comisión Executiva. Tourifio fixo este comentário ao cofiecer a
elección de José Luis Rodríguez Zapatero: ~·Mellar imposibel".
O secretário xeral do PSdG salientou ainda que nunca antes se
dera a coincidéncia de dous cargos de responsabilidade do
PSdG na dirección do PSOE.
"Nunca o socialismo galega tivera
tanto peso no PSOE", dixo. Recén pechado o congreso de Madrid, o cúmio do PSdeG non gardou as-formas que exixian a sua
independéncia e botou foguetes
por esta implicación dentro do
nova Comisión do PSOE. Este
xúbilo centralista non apareceu
matizado por nengunha referéncia ao proxecto federal, ao feito
da independéncia estatutária do
PSdeG ou ao proxecto político
específico do partido para Galiza,
aspecto que é obxecto de coidado formal en tooas as comparecéncias públicas dos socialistas
galegas. Touriño referiuse a unha
"sintonia entre o cámbio que se
quer impulsar no socialismo de
España e o que estamos a facer
na Galiza", afirmación que non
deixa de comprometer a independéncia do partido que lidera.

A Madrid a polo bálsamo
"O triste é que alguén poida asegurar que Galiza gañou neste
Congreso -sinalou Miguel Barros,
veterano militante socialista e un
dos fundadores do PSdeG-. Se
proclamamos a nosa satisfacción
por estar na Comisión Executiva
é que estamos a recoñecer que a
autoridade e a lexitimidade están
en Madrid. Se ternos que ir a Madrid a polo bálsamo de Fierabrás,
mal debe estar aqui o partido .e
se Pérez Touriño fose verdadeiramente líder do seu partido teria
colocado un delegaao na Execu-

tiva do PSOE. Como secretário
xeral do PSdG el non pode ser
vocal desa executiva; a dignidade
do seu cargo impidelle ocupar
ese papel subsidiário"
Barros compara o sorriso compracido de Pérez Touriño na nova Executiva co dun director de
empresa satisfeito por ter sido
nomeado membro do consello
de administracion doutra empresa. Tamén cita o .exemplo de
Maragall, que forma parte do
Comité Federal, como representante dun partido que ten a sua
doutrina e leva adiante un proxecto socialista autónomo.
O agradecimento polo ingreso
do PSdG na Comisión do PSOE,
até o extremo de anular a definición das próprias siglas, seria a
penas correxido de galeguismo
durante a celebración do Dia da
Pátria en Rianxo: "Volvemos
aqui -afirmou Perez Touriño- para reafirmar o noso compromiso
de raíz coa Galiza e a sua xente,
porque eles son o primeiro para
o novo partido que queremos
construir": Xosé Blanco afirmou
que a modernización do país
chegará da man "dunha alternativa progresista e galeguista e
non das alternativas ás que só
preocupa a resisténcia".

Os morfos e os cegos
O leonés José Luis Rodriguez Zapatero salientou a unidade do voto
e quixo ver no respaldo do Congreso a vontade de superar a división interna 'que ten danado ao
PSOE até o extremo de considerar un compromisário, na véspera

Coa proposta de negar o evidenda asemblea, que "os renovate, Blanco afrontará deseguida a
dores queren aos guerristas morparálise do PSOE en Astúries e
tos ainda nese transe saber que
Valéncia por guerras nas federaeles mesmos van quedar cegos".
cións locais que se poden remonLonxe de expresar pacificación, o
tar aos tempos en que o PSOE
resultado do Congreso é só o reestaba dividido entre os seguidosultado do corrimento dos votos
res de lndalécio Prieto e Largo
guerristas a prol da candidatura
Caballero, correspondéncia repude Zapatero par~ castigar a José
blicana dos actuais renovadores e
Bono, candidato renovador. Unha
guerristas. Recén coñecido o revez desbancado Bono, Alfonso
sultado do Congreso, a promesa
Guerra reclamou decantado os
de "mano dura e disciplina" de
seus votos cunha crítica a Manuel
Xosé Blanco proChaves, por aceivocou unha labatar a presidéncia
rada interna que
do PSOE e outra
foi logo apagada
a Rodriguez Zapacon apelacións ao
tero por querer
proclamamos
consenso.
''tender unha ponte aos dinosáurios
a nosa
Pérez Touriño vai
renovadores, cangovernar o PSdo entre Borrell e
satisfacción
deG dende a seAlmúnia, Chaves
cretaria xeral e tavotou por Almúnia
por estar
mén dende a noe fracasou; como
na Comisión
va Comisión Exepresidente
da
cutiva do PSOE.
Xestora do ConExecutiva é
No primeiro cargo
greso apoiou a
non foi quen de
Bono e fracasou e
que estamos
integrar as excuragora quer ser
presidente
da
a recoñecer que sións de Francisco Vázquez do
Executiva". Pola
a autoridade e
ganchete con Fracontra, Guerra
ga, lago convertinon ten cousa que
a lexitimidade
das en desafíos á
observar da ideoexecutiva
do
loxia do novo seestán
PSdG, nen as inicretario xeral do
ciativas de Carlos
PSOE, que incoren Madrid"
González Príncipora a Carlos SolMIGUEL BARROS
chaga Catalán, o
pe en contra dos
ex-ministro de Facompromisos do
partido. Vázquez
cenda admirador
e Príncipe fixeron
de Milton Friedman, como asesor
campaña polo
candidado renoeconómico. A povador, o que, coa
sición paternalista
hemeroteca na man, debería coe conciliadora de Zapatero só se
rompeu para prometer que nenlocalos fóra do partido se non os
gún caso aumentaria os impostas_ descabeza a comision de listas
nas vindeiras eleccións. Touriño
indirectos.
mantén a man tendida e fumega
os termos vencedores, vencidos,
O feíto de non intervir os guerrisperdedores e familias na confiantas na executiva non lle merece
ao novo secretário de organizaza cristiana de que unha oración
ción máis comentário que o de
repetida mil veces pode salvar a
"agora remataron as etiquetas".
calquera do interno.+
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a unha misión da ONU
no Ubano
As torzas armadas
españolas están
definitivamente
embarcadas en misións
internacionais de
intervención militar. Tras
as campañas en Bósnia e
en Cosova, hai un novo
obxectivo no Líbano. De
momento España enviou
unha delegación militar
para estudar as bases
loxísticas necesárias
para mandar un buque da
armada no marco dunha
operación militar da
ONU. A intervención
seria de alto risco, xa que
o barco teria que realizar
misións na zona marítima
que está nos límites
xurisdicionais de Ubano
e Israel. ltália e Noruega
tamén poderian aportar
tropas.+

Amoción de censura
en Melilla

provoca protestas no Rif
Que a moción de censura
en Melilla contra o
socialdemócrata Mustafa
Aberchan tiña tintes racistas
e colonialistas foi algo que
xa manifestara o próprio
Aberchan, ainda que agora
vén de confirmalo a
reacción provocada no Rif,
na zona limítrofe co enclave
colonial español en
Marrocos. Autoridades e
sociedade do Rif
protestaron contra o golpe
de man no município, que
deu a presidéncia da cidade
a Juan José lmbroda, da
direitista Unión do Pavo de
Melilla. Tan pronto como
lmbroda recebiu o bastón
de mando, o Governo
central pasou a
manifestarlle o seu apoio.
lmbroda xa dera mostras de
racismo e dixera no seu dia
que "Melilla non está
preparada para un alcalde
musulmán".+

19
27 DE XULLO DE 2000

ANOSATERRA

Nº 945 - ANO XXIII

rela~ións laborais e as exixén:.
cias tributárias, que será necesário revisar e facer unha adaptación das mesmas, co obxecto
de favorecer a criación de emprego e evitar unha presión fiscal excesiva, sobretodo para o
pequeno e mediano comércio
así como a ·
modernización
do mesmo a
traveso
de Esta situación
axudas institurequerirá unha
cionais.

a intelixéncia

-

Durante moito tempo creuse na
falácia de que as sociedades,
as xentes, as persoas serian
moito máis libres e donas do
seu destino canto maior fose o
seu aceso á cultura e á educación; esta inxénua, ainda que
bondadosa, afirmación intelectualista hai tempo que vén desmoroándose. Saber por saber
nestes tempos milenarist as parece
ser que non Neste Reino dos
vén a nada,
nese Reino Ceos que
dos Ceos que
, .
anúncia a so- anuncia a
ciedade de sociedadede
consumo e
golosia non é consumo e
que vos levo enviado. Pero funnecesário ser golosia non é
damentalmente quérovos signifiintelixente
car a última publicada no n2 936
nen culto, nen necesário ser
de A Nosa Terra, co título "Mósequer nas intelixente nen
biles sen identidade". Esa carta
universidades
trataba
das falcatruadas e pira(que é onde culto, nen
tarias de Telefónica cos móbeis,
se supón que sequer nas
só a pubicastes vós. Nen Voz,
se atopa o
nen País foron quen de publicar
sector máis universidades.
unha inxustiza manifesta e doinstruído da
cumentada.
sociedade),
l
xa que chega
Pois ben, aos tres dias de publicon chapar e aprobar e tirar pacarse a carta un tal Sr. Paredes,
ra adiante. A isto contribuen de
Director Xeral do Opto. De Atenforma bastante autoritária os
cióñ ao Clienmass media, sobretodo a televi- te de Moviessión (pública e priv~da) que nos
tar chamoume
subministra esa papilla intelecpara chegar a Aos tres dias de
tual para que á mente non lle
un acordo. Lesupoña nengun esforzo: non hai . ra a carta en publicarsea
que ser un Derrida ou un FouA Nosa Terra miña carta
cault para decatarse que o pene estaba moi
s amento dunha persoa está
p o 1o contra Moviestar
doido
cc;mdicionado pola linguaxe e
que
eu
expuenANosaTArn
canto máis simple sexa a reduña, daba cau.... ..,
ci ón do léxico .... Que inensa
sualidade que chamáronme de
tristeza comprobar como Orwell
era galego e Telefónicae
tiña razón, só se enganou en 16
en galego taanos. A darlle a razón contribue
lamos, ªº fin solucionei o
de forma espantosa ese indicio
chegamos
a problema.
de Apocalipse Final da intelixénun acorde.
cia: "El Gran Hermano", cuns altos índices de audiéncia inverDígovos isto,
samente proporcionais aos baipor un lado,
xos índices de leitura do Estado
para agradecer a vosa desinteespañol, de ambos Galiza non é
resada axuda sen a cal teríao
unha excepción. lsto vese nese
bastante difícil, e por outra para
programa onde non deixan ter
faceros ver a importáncia que
libros, até nos cárceres deixan
ten para os galegos e galegas
ler ... que prez o pode ter ese
ter un periódico· independente,
cautiverio voluntario de Tele 5
veraz, galego e de investigaonde algo tan fundamental e
ción.
·
esencial para a formación do indivfduo non é acesible? SeguinA independéncia económica
do neste argumento estou de
permítenos poder publicar as inacordo con J.J. Millás e tamén
xustizas que soportamos o povo
solicito unha leí que o proiba.
galego dia a dia. •

É pois de xustiza darlle a razón
a Millán Astray e contemplar
atónitos como se vai cumprindo
ese desexo último de todo militar convencido de si mesmo,
xente de ideas simples dunha
expresividade reducida a vocativos e imperativos. Tras o sepélio da intelixencia voltarase á
linguaxe dos símios, dos militares ... e os governantes serán
como pastores de doces ovellas. O tempo dirá.•
MAxI REI
(ABEGONOO)

U tilidade das cartas
eft A N osa Terra
Quera darvos as grazas pala
vosa colaboración na publicación das diferentes reflexións

C.A.M.C.
. (ARzUA)

Total liberalización
dos horários
Os cidadáns e consumidores
españois como os europeus ternos o direito a poder dispar das
facilidades necesárias para poder mercar os produtos de primeira necesidade e máis básicos que nos son imprescindíbeis para a vida cotián, daí que
seria necesário afondar seriam.ente na liberalización dos horários com~rciais. Os hábitos
sociais e empresariais son tan
cambiantes que hoxe non é raro
coñecer a familias onde ámbos
os dous cónxuxes traballan é a
maioria das pequenas en medianas empresas non pechao,
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A dirección da TVG
concede a exclusiva no
Dia da Pátria á
información
institucional. Ou sexa, a .
Fraga. Tamén ao bispo
Barrio e á Brigada
Aerotransportábel. Coa
boca pequena, na
sección de sucesos
cantan que houbera
algun ~cto político.

nova maneira de

co cal non paran o proceso produtivo, a través de facer turnos
do persoal ao longo das 24 horas.
Estas situacións ten que facernos cambiar os horários de moitos comércios e tendas, principalmente de alimentación, que
deben dispor de úns horários
flexíbeis e onde poidan, sempre
voluntariamente, nunca de maneria obrigatória, manter abertas as portas ao público no horário que queiran, ben sexa de
noite ou de dia ou as 24 horas
se o desexan, sen nengun tipo
de limitación. lsto sempre é positivo para os consumidores,
pois non todos podemos sair a
mercar a mesma hora nen os
mesmos dias, principalmente os
que traballan en xornada intensiva ou a turnos. Loxicamente
esta situación requerirá unha
nova maneira de entender as

A rosa de Borges
Xost Carlos Canei.ro

A experiéncia
de moitos paí- entender as
ses avanza- relacións
dos, onde o
paro é máis laborais eas
ben escaso, exixéncias
demóstranos
que a liberali- fiscais, que hai
zación de ho- que revisar para
rários non só
· é necesári a favorecer o
senón que é
·
un feito irre- - empregoeevitar
versíbel de unhapresión
car o s vindei- fiscal excesiva.
ros anos. Non
só dos comércios senón incluso dos próprios organismos e departamentos que dependen da Admistración pública, de cara a favorecer
os trámites dos cidadáns e a
mesma igualdade de oportunidades entre todos os traballadores, tanto se traballan de noite
como de dia. Non é imposible
facelo pois ternos moitos exemplos en países europeus ou en
América, onde calquer consumidor á hora que sexa, ben do dia
ou da noite, pode mercar o pro. duto que demanda. Os consumidores sabemos ben o ·que
queremos, cqmodidade e servizo, agora os comerciantes e a
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Cal é a diferéncia ·entre
este xeito de ralear
notícias e a censura?
Unha cámara parada
diante de Fraga come
un discurso reaccionário
de dez fólios. Despois,
o delegado regio sae
con glorioso movimento
entre catro
alabardeiros.

Un pano de raso
sobre as picas das ·
alabardas e teriamos
ao encargado baixo
pálio. Pouco falta.
Para non talar do que
acontece nesa hora na
praza da Quintana,

.[

Anxo Quintelo e
Begoña Fontenla meten
as cámaras en várias
festas gastronómicas
desoladas polo
vendaval.
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Admnistración son os que teñen
que adaptarse aos tempos que
vivamos.+

..
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Foi un ano excelente
para o país. O
presidente da Xunta xa
imita a Aznar. A
natalidade é un desastre
pero como Galiza vai
ben, abondará con
animar á mocidade. Dan
cinco mil.
Está ben que Brais
medre nesta terra,
como explica o anúncio
da Xunta para o Día da
Pátria. Por que? Polo
emprego, as
infraestruturas e a
sanidade.

1 E o turismo? Tamén
polo turismo, pero hai
que meUoralo. Na
proposta de Dolores
Villarino, concelleira da
especialidade polo
PSOE, hai que traer
máis e mellares turistas".
Que tal pasarlles unha
inspección de calidade
·en Pedrafita, Dolores?
11

Baltasar Garzón
critica aos xQrnais que
buscan a difusión de
ideas e non a obtención
de beneficios. Garzón
arrabeou cando Felipe
González non o quixo
facer ministro, pero
polo que se ve Isidoro
. non andaba tan
descamiñado.+
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te fatal, sonoléricia pasaxeira,
erro humaoo ou fallo me..cánico
son as expresióhs mais habituais coas que metaforizamos a
traxédia do absurdo na que participamos entoledicamente, vertixinosamente, desenfreadamente como actores e vítimas.
Non nos resignemos ao pensa~
mento vargarllosiano: "O progreso trai causas formidábeis para
a grande maioria, pero, tamén,
altos custos e surpresas que
nos resistimos a aceitar". Sempre abondaron os demagogos
do progreso a calquer prezo.
Tanto queren progresar que ainda han chegar ao atraso total,
dicia aquel borracho simpático.

Suso Sanmartin

XosÉ MANuEL PENA
(RIVEIRA)

A ·televisión pública
editorializa por omisión:
as institucións pasan
revista á tropa (sen
novidade), o povo
merend~ con paraugas
e catro manifestantes
protestan. Todo ben.

--

O tráfego
non ten solución
Lamento ter que referirme de
novo á magnitude da traxédia
asociada ás estradas e provocada polos automóbeis, esas armas de guerra, obxectos de veneración que viaxan ·sobre rodas. E non é cousa de botar
man de informes nen estatística~ para decatarse do alto prezo en vidas que hai que pagarlle
ao chamado progreso e que eu,
chapado á antiga e coas agullas
do relóxio ainda sen mudar, pretiro chamar voracidade capitalista. Como dicia Lesta Meis hai
setenta anos: "O que está a vista non se esconde" e "Chove
sempre e ·máis despois". Pois
.iso, á vista está que nas estradas hai acidentes mortais sempre e máis.despois.

BUE

Non sei como te apañas sen coche. O que non ten auto é como
·o que non ten autoridade. Déixate de lérias e motorízate. Eu vou
Por unha parte mellaran as esa todas as partes en coche e non
tradas, tan campañas preventisabes o tempo que aforro. Se
vas e dinos que hai que extremar
aprobas o curso, cómproche un
as medidas de seguridade e por
coche; e se· non o aprobas, taoutra .non paran de incitarnos a
mén. Eu no meu carro síritome o
comprar un carro se non o ternos
dono do mundo. Dame un auto e
ou mudar de modelo se o que tenon hai quen me pare. Quen me
mos xa é vello, de dous anos ou
dera a min ese modelo. O primenos, enténdese. Hoxe mesmeiro . que
mo, en El País, despois das terrí- . penso facer
beis imaxes do acidente de Sócando cobre é
ria, veñen suas ·páxinas "repletas
comprarme un Xaéhorade
de coas notícias" coas fotos a tocoche. Un Sáda cor dos cen coches e dos cen
bado á noite dicerquea
nomes dos gañadores no último
sen carro é pulsión
sorteo do Libretón dunha entidacomo unha
de bancária. Ou sexa, unha boa
longa noite de consumista
notícia é ser premiado cun coche
aburrimento. polos veículos
nun concurso. Vivan os concurSe non tes cosos que prémian con coches aos
che és un nin- tenfonnade
seus concursantes! o trinque caguén, un mor- cadaleito evai
pitalista non respeita nen os días
to de fame, un
de acidente tráxico, que por despobre de pe- sobre rodas.
graza son case todos: dias de
dir. E logo aindiário, fins de semana, pontes,
da non camsaídas, voltas, revoltas, viravol-=
biaches de
tas e reviravoltas. A indústria do
coche? Actualízate, ho, e desautomóbel é unha indústria de
préndete dese cacharro vello,
guerra que move moitos millóns
que calquer dia déixate no camie iso hai que ·fomentalo todos os
ño. Andar a toda presa é ir acordias e en todos os xomais e prode cos tempos. A min páganme
gramas de televisión.
por entregar a carga a tal hora e
vou a todo meter pola conta que
A culpa é das estradas que non me ten. Como as pernas son un
están en boas condicións. A cul- estorbo e caminar un atraso, hai
pa é de quen fabrica veículos tan
quen colle o coche para percoveloces. A culpa non é dos .correr cen metros escasos. Rodas
ches senón de quen os conduce. en vez de pernas é o que quixeO automóbel é unha necesidade. ran levar moitos. E logo que
carro non fas nada, non vaqueres, que volvamos aos cales para nada, andas a velar vir.
rros de bois?

· sen

Coches, marte e dor. lsto dos
autos e dos mortos nas estradas converteuse nunha loucura
ritual na que todos participamos.
O que non pode ser é que todo
o mundo vaia en coche a todas
as partes, porque entón aumentan perigosamente a densidade
circulatória e a probabilidade de
colisión. Xa é hora de dicer que
a pulsión consumista polos veículos ten forma de cadaleito e
vai sobre rodas. Os acidentes
mortais nas estradas son a metáfora cruel da vida sen sentido
que levamos. Exceso de velocid ade, inseguridade viária,
adiantamento temerário, despis-

está aberta ás vosas
colaboracións que deben incluir
o nome e apelidos.
Os textos non deben exceder
as 45 llftas.
Agora tamén pode dirixir
os envios para esta sección
polo correo electronico:
info·ñ a nos aterra .com
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Ou esquecemos a febre capitalista que nos consume, afastamos
a idea embazada que ternos, recuperamos o tino e pensamos no
que levamos nas mans, non nos
desmandamos como cabalos
desbocados, non confundimos o
pracer da viaxe coa viaxe á nada
e reducimos o carro aos seus
xustos termos, facéndoo servir
dun xeito razoábel en casos de
necesidade ou por cuestións de
traballo, ou aqui non queda nada
o apontador para contalo. E non
falo de paraísos perdidos nen de
arcádias felices.
J.G. Ballard, un autor de ciénciaficción do que ultimamente apenas se tala, escrebeu hai trinta
anos unha novela (Crash) sobre
o coche. Son dignas de ter en
canta as suas próprias reflexións : "Crash trata dun cataclismo pandémico institucionalizado
en todas as sociedades industriais, e que provoca cada ano
milleiros de mortos e millóns de
feridos. É lícito ver nos acidentes
de automóbel un sinistro agoiro
dunha voda de pesadelo entre a
tecnoloxia e o sexo? Non estamos asistindo ao desenvolvimento dunha tecnoloxia perversa,
mais poderosa que a razón? Ao
longo de Crash tratei o automóbel como unha metáfora total da
vida do home na sociedade contemporánea. Por suposto, a función última de Crash é admonitória, unha adverténcia contra
ese dom rnio de fulgores estridentes, erótico e brutal, que nos
acena chamándonos cada vez
con mais persuasión desde as
beiras da paisaxe tecnolóxica".
Pensemos que isto foi escrito
por Ballard hai trinta anos e reflexionemos nós tamén como
Ballard trinta anos despois. Chove sangue na estrada sempre e
máis despois. •

&duo Cm FERNÁNDEZ
(BARCELONA) - -
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A defensa da cultura galega,
débeda pendente da TVG
.Cútnprense quince anos da pritneira etnisión da canle própria de Galiza
eivas que actualmente se produ..
cen en sectores como o da li ..
teratura. "Non é comprensíbel
que só se lles dea aos libros gale.gos un minuto ao dia e teñamos
sempre referéncia completa das
navidades editoriais españolas,
por mediocres que estas sexan".
Desde o seu ponto de vista, este
comportamento responde á falta
de autoestima que ainda persiste
na confección dos contidos da
TVG. "Segue parecendo mellor ·
o que vén de fora. Sempre se
procuran modelos alleos porque
se supón que o noso é de inferior
calidade. Isto forma parte dunha
ideoloxia que nega o país e que
non quere dignificalo".

-0- CÉSAR LORENZO GIL

A Televisión de Galiza chega á
pubertade. Na recapitulación da
sua história conviven os gran.des logros destes últimos quince
anos e os nubeiros que persisten
en canto ao respecto que a pro ..
gramación actual ten cara aos
princípios que están recollidos
na própria lei que a regula.
Desde o Consello de Adminis.tración, todos os grupos mos.tran a sua insatisfacción por un
modelo con graves eivas en can.to á defensa da cultura galega.
Moitas cousas pasaron desde que
aquel 24 de Xullo de 1985 come ..
zou a funcionar o sinal da TVG
en toda Galiza. Por fin daquela,
os galegas podian escoitar falar
na sua língua e recibir unha ima.xe de si mesmos libre dos nesgas
das canles estata.is. Nos piares da
televisión própria do país brilla..
ban duas consignas ineludíbeis: a
salvagarda da identidade galega,
en canto a cultura e língua e a
difusión da realidade social na
que esa cultura se desenvolvía.

..

Xustamente, estes alicerces pare.cen qs máis febles pasado o tem ..
po. E óbvio recoñecer que a
TVG fuco moito pola normaliza..
ción do idioma galego e o espa..
llamento da cultura autóctona.
Mais desde moitos sectores, es ..
pecialmente os vencellados á ac.ti vidade artística, séguese a pedir
un cámbio no modelo existente
para aumentar a preséncia da
cultura na programación diária.

A santa audiéncia
Desde a dirección da canle auto.nómica, a resposta case sempre é
a mesma: o público galega non
quere ese tipo de propostas, non é
rendíbel en termos de audiéncia.
Nos últimos anos, programas co.mo Entre a tena e a lua ou Cham..
bo, ben desapareceron ou pasaron
ao limbo da madrugada ao non
pasar a proba das audiéncias.
Francisco Garcia, representante
do BNG no Consello de Admi.nistración, considera esta atitu ..
de un círculo ~icioso falso.
''Ninguén dubida de que a TVG
ten que apostar por conseguir
uns niveis de ·recepción salven..
tes para permitir a sua perma ..
néncia, pero non é certo que, de
antemán, os programas que avo ..
gan pola dignidade e incluen re ..
feréncias culturais, sempre fraca ..
sen. O que pasa é que o especta..
dor non pode escoller se non se
corre o risco qe mostrarlle novos
camiños".
Para García, a realidade é ben
· diferente e danse a cotio gran ..
des éxitos en programas basea ..
dos na própria identidade do
país. "Séries como Mareas

canzáronse cotas que parecian
imposíbeis". Pero tamén se mos..
trou insatisfeito co presente.
"Galiza é un desexo f~ndo e polo
tanto non completo. E desexábel
que se engadan novas apostas
vencelladas coa cultura pero hai
que ser conscientes de que esta
arela tamén a teñen na dirección
da cadea. O problema é que non
sempre se pode facer aquilo que
un anceia, ainda que isto non de..
be ser excusa para loitar sempre".
Al-exandre--l-e-is, membro doconsello por delegación do Ps ..
deG, considera que estes atran ..
cos só responden ao sistema de traballo dos directivos da TVG.
"Non só se pelexa por ter au..:
diéncia, tamén se filtra o que
pasa en Galiza para que só apa..
reza aquilo que pode ser instru.mentalizado polo PP".

En referéncia ao tipo de infor ..
mación cultural, Alfredo Con ..
de, novelista e representante do
PP no Consello, é crítico cos
tradicionais espácios culturais
en televisión. "Creo que é ben
máis efectivo médio minuto de
boa información sobre un libro
nun telexomal que unha hora
de programa cuttural ªº estilo
clásico e plúmbeo". En opinión
de Conde, o máls importante
para mellorar a situación actual
da prógramación cultural nese
sentido é a reiteración. "Hai que
~daptarse á realidade que ternos.
E máis interesante distribuír a
cultura_en pequenas doses, co ..
mestíbeis e atractivas para a
maioria que escudarse nunha
programación elitista".

vivas, que introduciu patróns
propriamente galegas na lin ..
guaxe ou programas como o da
véspera do Día da Pátria, com ..
pasto só por músicos de aquí,

obteñen altas porcentaxes de
audiéncia".

É por iso que o conselleiro ere
que se deben corrixir as graves

En relación á preséncia de cu}tu..
ra na canle, Leis móstrase moi
descontento. "Está claro que hai
unha caréncia extrema de conti..
dos culturais, sobretodo no re.ferente á manifestación artística.
E o pior de. todo é que se buscan
referentes de baixeza estética ou
falta de critério". O conselleiro
socialista puxo o exemplo de
programas como Tardes con Ana
como paradigma do tipo de cu}..
tura que se propón. ''Nese espá.cio están especificados os valores
que defende arestora a televisión
galega. Recórrese con frecuéncia
a videntes e outras persoas sen
cualificación, alúdese á ciéncia
sen critério, con lixeireza e falsi ..
dade e difündese unha imaxe da
sociedade galega interesadamen.te mentirosa".•

O escritor gabou os moitos avan.ces que na defensa da cultura ga..
lega fixo. a TVG. "O panorama
mellorou moito nestes quince
anos e o balanza é positivo. Al ..

...............•.•.....•..•...••....•..•..••........................•..................•..........•.••••.•••..•.........•..••.•................
~

~ Como

-

.

.

.

é a televisión que queremos r

De entre os tres grupos parlamen..
tares que delegan nos membros do
Consello de Administración da
CRTVG xorde unha idea da tele.visión ideal e reflexiónase sobre o
camiño que está a levar a actual
dirección, encabezada por Francis,.
co Campos. PP, BNG e PSOE
manteñen unha postura ben se.mellante en canto ao modelo que
desexan pero que se esnafra coa
xestión real que o govemo de Fra..
ga realiza actualmente.
Alfredo Conde ere que os pasos
que se dean deben ser calmos e
ben meditados. "Os anoi: ensi ..
náronme que a realidade sempre
ten uns matices descoñecidos
que, ao final, condicionan o
funcionamento de algo tan
complexo coma unha televi.sión.- Eu, cando fun conselleiro,
lidei para que se achegase o tea..
tro á televisión, e ainda hoxe
non foi posíbel facer obras tele ..
visadas".

Conde pensa que o. modelo ·de
televisión pública galega debe
saír _do equilíbrio .~ntre termos
en princípio antitéticos. "Quero
unha TVG máis nosa e máis
universal, máis culta e .menos
plúmbea, máis arraigada en Ga..
liza e máis moderna e ao dia do
que pasa fora".
Francisco García ten moi claro
que o fundamental é recorrer
aos próprios vímbios da cultura
e sociedade galegas para atapar
referentes válidos para unha te..
levisión xeralista. "Galiza é moi
rica en propostas novas, ten uns
profisionais absolutamente váli..
dos, que incluso son fichados
desde fora pola sua calidade.
Ternos un panorama musical,
literário e plástico de primeira
orde. O que pasa é que todo iso
.ten que reflectirse na televisión.
Se se tachan os vícios actuais,
seguramente poderiamos cons ..
truír unha TVG plural e caI?az

Várias canles
Alexandre Leis culpa do aban..
Francisco García avoga no futu ..
dono qµe sofre por parte dunha _ ro por criar novas canles televi.. •
parte ·aa po.voac..i,qn ·á :· tenaért- - , . si\z.as públicas _galegas dependen..
cia dos pr8gta-maoores de 'so - tes~ áa 'próprla CRTVG ~<Estas
-' primar unha oUada· concreta.
ii0vas. cadeas ptocurarian ache:"O pertil de teleespectador que
_garse a públicos máis 1selectivos
busca a Televisión de Galiza
con programación temática. "A
responde -a unha persoa de · TVG é das poucas televisión~
moita idade 1 que vive no mé.autonómicas do Estado que non
dio rural e con_baixa formación
ten alomenos unha segunda can ..
académica. lsto faise asi porque
le. Se aquí puidesemos ter unha
é es.te sector o que máis lle Ífl..
qu várias frecuéncias distintas,
seria máis doado incluír calidade
teresa políticamente ao PP".
e rigor fora da exixéncia comer.cial do modelo xeralista".
Para Leis, esta proposta afastou
da televisión galega aquelas ca..
pas máis reticentes co idioma
Esta opinión tamén a comparte
gal ego ou máis · permeábeis ás
Alfredo Conde, quen se mostra
propostas mediáticas de fora.
escéptico en canto á sua criación.
"A TVG non integrou os gale..
"Era moi bon que se fixese outra
gos, rachounos pola metade. As
canle, alternativa a aquilo que
clases médias urbanas que non
debe estar nunha canle normal,
usan habitualmente o galego re ..
pero esa é das outras arelas que
xeitan este modelo porque a
atopa moita -distáncia entre a sua
mensaxe que difunde élles allea.
proposta e a sua finalización".•

······························································································································· ················-
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• Exito de público na Mostra de Teatro de Ribadávia

Non só ofereceu teatro para
o público a Mostra de ·
Ribadavia, senon que
complementou esta oferta
cun obradoiro de
dramatúrxia impartido por
Eduardo Rovner. Na Casa da
Cultura, os asistentes a este
taller estudaron a escritura
dramática e a importáncia:
das histórias, entre outros
aspectos. A Mostra
Internacional de Teatro, que

se desenvolveu do 19 ao 25
de Xullo, obtivo unha boa
aceptación entre o público
.desde o momento do pregón
lido polos actqres Ernesto
Chao e Rosa Alvarez.

Sarabela TeatTo, Galena
Compañia de Teatro, Títeres
Viravolta, Producciones
Imperdibles e Teatro
Meridional foron algunha das
compañías que pasaron pola
vila.+

Eládio Dieste.

•Adeus a
Eládió Dieste,
o arquitecto
das bóvedas
de ladrillo
Ladrillos e aceiro compuñan a
base das criacións ideadas por
Eladio Dieste, arquitecto sobriñ0
de Rafael Dieste, que foi soterra,
do en Uruguai o Xoves 20 de Xu,
llo. Profesor universitário e mem,
bro da Real Academia d~ Cien,
cías en Arxentina, o outro Dieste
fixo realidade moitos proxectos
en toda {\.mérica, nos que puxo
en práctica a sua estrutura de tei,
tos cerámicos e dobres curvaturas
para construcións utis como esta, ·
cións de autobuses ou depósitos
de auga. O us0 racional dos ma:teriais de construción e os princí,
pios teóricos que inspiraron a
Dieste fixeron del un arquitecto
"do contido social".. Na Galiza, o
seu traballo foi exposto nunha
retrospectiva celebrada a princí,
píos de 1999 na Fundación
Barrié de la Maza, na Coruña.•

• Artello leva
UnhadeAmor
ao festival
de Brasília
Unha de amor, a montaxe teatral
coa que o grupo "Artello" leva
virurando desde princípios do pa,
sado ano, participará desde o 12
de Agosto no Festival
Internacional de Teatro de Bone,
cos de Brasilia. Neste evento bra,
sileño toman parte representantes
. de máis de quince países de todo o
mundo. Unha de amor xa pasou
por Valéncia, Murcia, Extremadu,
ra, Andalucía, Euskadi e Asturies,
entre outro5 lugares. Asimesmo
vái ser representada o Xoves 20 de
Agosto en Vigo, dentro da programación das festas desta cidade. +

• Noites folc
enRianxo
Dentro da programación do verán cultural de Rianxo,
celébranse as noites folc do 28
ao 30 de Xullo. O primeiro dia,
Venres, sube ao escenário o gru. po Pandeiromus; o Sábado 29,
Britonia, e a última noite, As

Menades.•

•Nace

Barcas do Minho
para recuperar
embarcacións
tradicionais
Na Bodega do Povo de Belesar, no
.Saviñao, apreséntase o 4 de Agosto a asociación "Barcas do
Mi.nho". Nace como un proxecto
cara a recuperación das embarca,
cións tradicionais do rio Miño, que
gostaria de espallarse por toda sua
ribeira na Galiza e Portugal. A sua
laboura comeza pola recuperación
das barcas na Ribeira Sacra "das
que quedan pouco máis de media
dúcia". Para quen quera participar
da apresentación, por mil
catrocentas pesetas pode tomar
parte nunha merenda con empa,
nada, tortilla e viño. O apartado
de correos desta nova asociación é
o 35, 27500 Chantada.+

•Bretaña
"'
preparase
para a
festa do Lugnasad
A V Festa Celta do Lugnasad
celébrase o vindeiro 4 de Agosto
en Bretoña, no concello·da Pas,
toriza, con xogos tradicionais,
música e regueifas. As activida,
des comezan as cinco da tarde
con bolos, billarda, chave esa,
cos, todo animado polos Estoupa
Caldeiros, o grupo de gaiteiros de
Rábade. Xa ás dez e media, Xis,
tTa, Xarin, T xambela e P apaqiieixos apresentan os seus traballos
discográficos. Máis divertimen,
tos con regueifas: Pinto d'Her,
bon e Luis Caroncho.+

•Marcos
Campos coa

Obertura galega
de·Paddy
Molowneyen
Lorient

1

~1

Do 4 ao 13 de Agosto desenvól,
vese en Lorient o Festival Inter,
céltico que este ano, como xa é
habitual, conta con preséncia
galega. Por un lado, Beladona,
polo outro, o gaiteiro Marcos
Campos, que actua o 5 de Agos,
tocos Chieftains. Acompañados
tamén pola Orquestra Sinfónica
do festival, interpretarán a
Obertura galega escrita por
Paddy Molowney. O programa é
moi amplo, ast como a cantida,
de de escenários habilitados:
. desde o pub até o Pazo de Con,
gresos. Capercailli.e, the Silencers,
Sharon Shannon e Hevia estarán
presentes neste Intercéltico que
cumpre trinta anos. Ademais,
durante o festival están abertas
exposicións , a universidade de
verán, mostras gastronómicas,
talleres de danzas de Bretaña e
dos paises celtas, taller de músi,
ca tradicional irlandesa e, ade,
mais, o 6º trofeo de golf das nacións celtas. +

• Galicia e
América,

. . "'
expos1c1on
na Habana

O Convento de San Francisco
na Habana vella acolle durante

os vindeiros meses a exposición
"Galicia e América", que o
Consello da Cultura inaugurou
oficialmente o Venres 21 de
Xullo. Estiveron presentes o
membro do plenário do Conse,
llo e do Arquivo da Emigración
Xosé Ramón Barreiro Femández, e Marcelino Xulio Fernán,
dez, tarnén membro desta
comisión. Participou, ademais,
o historiador habanero Eusebio
Leal Spengler. A exposición
aborda as pegadas dos galegos
na illa cun último capítulo adi,
cado ao retorno, a América na
Galiza.+

•As
comunidades de
montes, de festa
"' .
con mus1cae
xogos populares
,

Sera o vindeiro 20 de Agosto
cando se celebre a I Festa das
Comunidades de Montes de Galiza, cumprindo asi un dos
acordes da últimas asemblea,
celebrada en Lugo. Cal vai ser
o lugar da celebracJón? O
monte Galiñeiro, que perten,
ce á comunidade de montes de
Vincios, en Gondomar.
Durante a celebración da festa
haberá a entrega de dous prémios: un para unha persoa ou
institución que destaque na
defensa do monte viciñal en
man comun e outra para quen
destaque no mesmo campo pe,
ro entre nenos e nenas de ida,
de escolar. Non faltará nen
música nen os xogos
populares, nen exposición de
traballos das diferentes comu,
nidades.•

Despois de vinte anos de carreira
musical, Muxicas inícia a que segu,
ramente vai ser a sua derradeira xi,
ra. Fano en Cedeira o 28 de Xullo
para continuar na xomada seguin,
te cunha actuación no Festival Jn,
tercéltico de Moaña. Xa no mes de
Agosto, odia 4, en Oleiros, odia
5, en Monforte e o dia 6, en
Betanzos. O concerto en Ribadeo
celebrarase o 12 de Agosto. Debido á estreita relación do grupo coa
ddade de Vigo, a sua, está prepa,
rada unha última actuación para o
dia 15 de Setembro no Centro cul,
tural Caixa Vigo e Ourense. Eles
esperan que sexa a sua noite máis
. especial, na que convidan a .todos
a despedilos con música ..•

enBande
-ao gaiteiro e
zanfonista
Faustino
Santalices
O Domingo 23 de Xullo eh ·
Bande rendíronlle homenaxe
ao gaiteiro e zanfonista Faustino Santalices, ao que
nomearon ese dia fillo
predilecto da vila. Durante esta
xomada apresentouse unha
biografía sobre o músico, publicada por Ir Indo, e celebrouse
UQ. pequeno concerto de zanfo,
nas a cargo de Santalices fillo e
Anton Seoane, de Milladoiro. +

• Marre Carmen
Martín Gaite,
. .
apnme1ra

Prémio Nacional
de Literatura
Aos setenta e catro anos, Car,
men Martin Gaite falecia o Sá,
bado 22 de Xullo, dias despois
do poeta Xosé Anxel Valente,
co que compartira o Prérnio
Príncipe de Asturias das Letras
no ano 1988. O concello de El
Boalo, en Madrid, decidía un,
has horas máis tarde nomeala
filla adoptiva e os seus compa,
ñeiros escritores puñan de manifesto o seu talento literario.
Martín Gaite foi pioneira en
toda a sua traxectória vital: es,
tudante universitaria cando as
mulleres eran casos contados
na institución e Premio N adal
en 1957 con EntTe visillos. Des,
pois deste, virian dous premios
nacionais de literatura, en
1978 e en 1994. Ela foi a
primeira escritora en gafialo.
Martín Gaite, que rexeitou ser
membro da Real Académia Española en numerosas ocasións,
é autora de novelas
exemplares, como a curta El
balneario ou Lo raro es vivir e
Nubosidad variable, pola que
ainda estaba asinando
exemplares na pasada edición
da Feira do Libro de Madrid.+

• Era outra vez,
de Pinzás, no
Festival de
Moscova
O Martes 25 de Xullo a fita de
Xoán Pinzás, Era outTa ve.z,_foi_
proxectada no Festival Interna,
cional de Moscova, como
representante do cine español
na sección de competición.
Adscrita segundo os seus
responsábeis ao movimento
Dogma, conta a história dun
encontro de amigos dez anos
despois de ter estudado xorna,
liSrn.o. Tanto Pinzás como a
produtora Pilar Sueiro e a acriz
Pilar Saavedra estiveron
presentes en Moscova. •
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canta de libros

A língua

das bolboretas
e o cabodano
do mestre
D. Gregório

Documento~ para a hi~oria ~ontcm¡)oránea

l)NO

TANTOS

CINCO AI'lOS A LA SOMBRA

.
.

Titulo: Uno de tantos. Cinco años a la sombra.

DE~

de Galicia ·.

·Gregor/o Sanz·
.

~

I'

Autor: Gregório Sanz.
Edita: Edicións do Castro.

Segue con éxito a narración de
Manolo Rivas e hai proxectos
para producir esta obra, máis
ou menos adaptada, para a televisión. A admirábel narración do escritor galega está baseada nunha história real, ao
seu protagonista, o mestre D.
Gregório Sanz Garcia, tiven a
serte de coñecer hai cinco
anos . Este mestre, natural do
pavo de Ayllón en Segovia,
que por diversos azares da vida
chegou a casar cunha galega de
Ribadeo, foi un pedagogo
exemplar e amigo das inovacións educativas a quen lle tocou viver unha época chea de
acontecementos que el mesmo
deixou recollidos no seu libro
Uno de tantos. Cinco años a la
sombra, editado en 1986 por
Edicións do Castro.
D. Gregório foi mestre na "Escuela Concepción Arenal del
Protectorado del Niño Delincuente" en Madrid ao comezo
dos anos vinte. No 1928 pasou á
escala da Benqueréncia de Lugo
onde ensaiou as técnicas pedagóx icas da "Escuela Nueva", e
carro anos despois xa estaba no
Instituto de Bacharelato de Ribadeo. Foi eiqui, nesta vila onde

.

"\)~

I}

L.~

EdiciOs do Casero/~~b
fundou a Biblioteca Popular
Circulante. Amais dedicouse a
defender a escala nacional con
charlas e conferéncias. Cando
estalou a guerra tívose que adicar a impartir clases particulares
esperando a depuración por parte do franquismo, até 1959 non
foi rehabilitado.
Coincidin con D. Gregario na
voda do seu neto Xosé António,

e por este rapaz xa algo sabia da
vida humilde e silandeira deste
mestre, que tiña entón noventa
e cinco anos, pero a sua preséncia era dunha grande dignidade
e aplomo. Atendendo á miña
petición mandoume un exemplar do seu libro que lin con avidez. Cando, pouco despois, devorei o apaixonante e dramático
conto de Manolo Rivas, imediatamente recoñecin no persona-

xe do mestre a D. Gregório. Dábase a casualidade que 'éntón se
estaba a celebrar a Feira do Libro en Madrid, e Rivas asinaba
exemplares. Ali me dirixin para
confirmar a sospeita. Felicitei ao
escritor e pergunteille "O rnestre
de A lingua das bolboretas é D.
Gregario?",
"Si, señora,
vostede leu o
seu libro?", Lástima
foi a sua res- que
posta. Díxelle
que si e que D. Gregório,
arnais
D . o mestre
Gregario es- de
taba vivo,
que aos 95 A línguadas
anos a sua bolboretas,
mente estaba morrese
totalrnet ne
antes de que
lúcida e poRivas
tivese
día visitalo
en Vilafra- tempo de
mil- Ribadeo. visitalo.
Rivas mostrouse moi
sorprendido e
díxome que lle faria moita ilusión falar con el. Lástima que
uns meses despois rnorreu D.
Gregario, antes de que Rivas ti-,
vese tempo de visitalo. A vila de
acollida, Ribadeo, adicoulle o
centro principal de Ensirw
Obrigatório, dende aquela o povo refírese a este centro como o
"Don Gregório". O mestre sofriu
durante os últimos anos unha
forte depresión reactiva á desilusión que lle producía constatar
nos rapaces o desapego familiar,
a falla de valores ecolóxicos e a
perda de amor á natureza.
Este verán é o cabodano de D.
Gregório, a data fainos lembrar
aos centos de mestres que caeron defendendo un ideal, uns
valores, e quizais outra forma
de vida.•
ROSA CAL

Análise económica
do país
Un exame riguroso que non esquecera
nengun ámbeto relevante era o obxectivo que perseguian Xoaquin Femández Leiceaga e Edelrniro López Iglesias
con Estrutura económica de Galiz:a.
- Neste volume,
-'editado por
Laiovento, os
autores tormuláronse como principal obxectivo
"subministrar a
un público amplo
as informacións e
análises que permitan comprender
o funcionamento
actual -e o decorrer crecente- da economía galega". A
modernización, os problemas dmeográficos, a dinámica do mercado de traballo e o comercio externo son alguns
dos pontos centrais. T amén se incluen
análises sectoriais da pesca, agro,
indústria e actividades terciárias.+
---- ~

As cidades
de !talo Calvino
O emperador mongol Kublai
Khanmanten
unha conversa
co mercader veneciano Marco
Polo. No transcurso da mesma,
o emperador vai
describindo as cidades do seu império, descricións
que son metáfora
da sociedade. As
cidades invisibles
de ltalo Calvino
teñen nome de muller e gardan a memória colectiva. En Xerais. +

Aventura nun burato
Para leitores apartir dos nove anos está recomendado o último libro de Paco Martín Medio Burato. Tres rapaces van viver unha
aventura, con
cabaleiros medievais· incluídos, tras descubrir medio burato nunha beirarrua. O outro
medio que o
completa atópase
nunha zapatería.
Através destes
ocos comezará a
aventura. Paco
Martín continua
oferecendo entretidas leíturas aos pequenos, como xa fixera con aquel Das
causas de Ramón Lamote, que lle vale- ra o Prémie-N-aeitm:ahle-bit-eratlll'a
Infantil e Xuvenil e que tamén publicara S.M. +

Conspiración
enMiami
En Buenos dias, La Habana, Iosu
Perales narra unha intt:iga que comeza
cando un enviado cubano aborta en M iami un
'golpe de Herma-

nos al Rescate
contra o réxime
de Castro. O fracaso da operación
fa¡ que Mas Canosa e os seus se obsesionen coa vinganza. O protagonista, Carlitas Barrantes, é un músico que chegou aos Estados para tocar,
pero que se verá superado polos acontecimentos políticos.+

•

.}
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Guia dos libros novas

As rapazas
tamén poden
ler cómics
• \

N " 20. Xullo e Agosto de 2000. Prezo 300 pta.
Dirixe: Xabier Madriñán.
Edita: Noroeste Edicións.

Entre os moitos libros resefiados, destacan Castelao segundo Rañolas. Vida e obra
de Cascelao, de Marilar Aleixandre,
comentado por Xosé Manuel Freire.· Pepe

Velo. Pensador, soñador e mestre revolucionario, de An-

Título: Ghost World.
Autor: Daniel Clowes.
Edita: La Cúpula.

Enid e Rebeca están deixando
de ser adolescentes e quérense
tanto que algunhas veces pen,
san se serán lesbianas. Gostan
de ir ao Hubba Hubba, un lugar
que as transporta aos anos cin,
cuenta, e apostan sobre cal delas
vai deitarse con un dos seus me,
llores amigos. O Mundo Fantas,
mal, que apresenta Daniel Clo,
wes neste album, non é outro
que o da adolescéncia, que se
vai diluíndo para deixar paso a
outra etapa. Nestas historietas,
publicadas entre 1993 e 1997 en

Capa e protagonistas do cómic de Daniel CLowes.

Estados Unidos e agora verqui,
das ao castelán por La Cúpula,
ese fin do mundo espectral ven
marcado polo in_greso de Enid
na universidade. E nese momen,
to cando se decatan de que non
só non son lesbianas, senón de
que a vida futura xa non se vai
basear na dependéncia mutua.
Daniel Clowes, un dos debu,
xantes e guionistas máis reco,

ñecidos da década dos noventa
en Estados Unidos e con traba,
llos publicados, ainda que me,
nos transparentes no Estado,
amósase neste álbum como un
acertado retratista dos medos
xuvenis. O sexo, as amigas
trunfadoras e os fracasos matri,
moniais dos país son as obse:sións coas que conviven cada
dia as duas protagonistas. A
sua traxédia vital deixa espazo

11

conta de discos

1.

TEN O SEU PUNTO
A FRESCA ROSA
Ml! Xosé Queizán

Xerais

2. A ROSA DE BORGES
Xosé Carlos Caneiro
Sotelo Blanco

Xerais

4.

INFANCIA E DESVEN1URA

DE LINO CARRÁN
Xosé Miranda

Galaxia

5. REMINISCENCIAS
DE BoB DYLAN
Xosé Antonio Moreno

Galaxia

NoN FrCC1óN
l.

GRAMÁTICA DA LINGUA
GALEGA II.
MORFOSINTAXE
X.R. Freixeiro Mato

ao seu lado ma1s cómico. As
suas emocións están sernpre
preparadas para saltar e Clo,
wes arnosa o seu lado rnáis ten,
ro na historieta na que Enid
percura corno unha tola a can,
ción da sua infáncia, aquela
que di "eu serei especial, serei
única, cun sorriso e un lazo no
cabelo". •
A.ESTÉVEZ

A sonera Caridad

Koko Taylor canta
con B.B. King

Título: Como yo quería
Grupo: Caridad Herrezuelo.
Edita: Boa.

Titulo: Royal blue.
Grupo: Koko Taylor.
Edita: Alligator Records-Discmedi.

O son de Caridad Herrezuelo no
disco Como yo queria vai trazando a
história do seu país, Cuba.
Aos setenta e seis anos, defínese
"guarachera" e leva amasado desde

Chamana a raiña do blues e neste
disco Royal blue codéase con mestres
do xénero como B.B. King, Johnnie
Johnson ou Kenny Wayne Shepherd.
Koko Taylor, desde que foi nominada

aos Grammy cun álbum anterior, fixo
dúcias de actuacións en directo en
Estados Unidos, tanto en festivais
como en locais no~turnos, ambiente
propício para a voz e estilo desta
artista. no mundo especializado,
revistas e certames de blues, sinalan
o facer de Taylor como moi
característico, próprio. Mália as
restricións mercantis do blues, tras xa
seis anos desde o seu ultimo e
- premiado album, a cantante vol ta a
poñerse en ruta. t

NOVIDADE

NACIÓN INCESANTE.

CON X.M. BEIRAS
F. Pillado e M.A Fernán,Vello

Espiral Maior ·

3.

SOBRE NARRATIVA GA..
LEGA CONTEMPORÁNEA
Dolores Vilavedra

. Galaxia

4. FALANTES
COMO LINGÜÍSTAS
Johannes Kabatex

Xerais

ARQUEOLÓXICOS
DÉ GALICIA
Pilar Barciela Garrido e
Eusébio Rei Seara

Xerais

Aire negro,
de Agustin
Femández
Paz, comentado por Ramón Nicolás. A rosa de Borges, de Xo é
Carlos Caneiro, comentado por Xos ' Manuel Henrfquez. O hobbit, de] .R.R. Tal,
kien, comentado por Estro Montaña. E
Pan (Libro de ler e desler), de Estíbaliz Espinosa, comentado por Román Raña. •

N" 22. Xuño de 2000. Prezo 300 pta.
Edita: lnzar.

A actualidade da política galega auavesa
as páxinas <leste número. Xesus Vega explica as causas e consecuéncias do triunfo
popular nas Eleicións Xerais do 12 de Marzo. Xabier Macias reflexiona sobre a situación actual da psiquiatria e o modelo que
se debe aplicar para evitar sucesos tráxícos
como o asasinato
dun esquizofréni,
ca a mans de sua
nai en Narón.
Daniel Soutullo
reflexiona sobre
o descubrimento da secuéncia
completa do
t
xenoma humano e no que iso
significa para o
futuro da medicina e para o
desenvolvimento da sociedade capitalista. Nanina Santos analiza o
modelo publicitário que asolaga todos s
meios de comunicación hoxendia. Finalmente, a revista, na sua páxina final, in,
clue un anaco da obra Antes del fin, de Ernesto Sábato, traducida ao galego. •

Animal

Nª 9. Verán de 2000. Prezo 500 pra.
Dirixe: Francisco Macias.
Edita: Edicións Positivas.

1-1-~--- ,QN-VERSAS~~~

5. XACEMENTOS

rixido por
António
Balboa e
AnaSuárez.

Revista cultural
para todas as espécies

A Nasa Terra

2. A

festas rituais
de Galicia, di-

lnzar Razóns

11

hai case cincuenta anos que canta
bolero, mambo e son montuno coa
mesma paixón. Caridad Herrezuelo
cantou cos Van Van e coa Vieja
Trova Santiaguera e o seu traballo é
comparado co doutras soneras como
Celia Cruz ou Maria Teresa Vera.
Neste seu último album, esta
herdeira dun clan de soneros, xúntase
con José "Maraca iba" Castañeda nun
disco que califican de "100%
cubano".•

frCC1óN

3. NON VOLVAS
Suso de Toro

tónio Pifieiro,
comentado
porXosé Manuel Núñez ·
Seixas. As

a

EDICIONS

AD&Dlli

Historia de Galicia infantil
P.V.P. 950 pta.
A PROXIMA SEMANA Á VENDA

Nesta nova entrega da revista hai que salientar o debate que entre várias persoas
vencelladas á organización cultural en
Galiza se desenvolveu na procura dun
modelo útil para regularizala e facela accesíbel a toda a cidadania. As confrarias
de pescadores do caladoiro do Cantábrico-Noroeste publican unha carta dirixida
ao ministro
de Pesca, na
que
reclaman - - - - unha pesca
ecolóxica e
sostíbel.
Galiza conta cun bon
fato de
grupos que
fan música
blues. Através dunha ruta, dáse ·
canta das propostas máis interesantes. O
membro do SLG, Manuel da Cal, explica
nun artigo por que é ináis conveniente
consumir leite do dia que comprar leite
en cartón. Finalmente, débese resaltar a
publicación das letras musicais dun rapeiro brasileiro, Gabriel, o pensador.+

A NOOA TERRA

27 DE XULLO DE 2000 • Nº 945

25

5555555555555 A CEN ANOS DO NACIMENTO DE VÍCTOR CASAS
31

DE XULLO CÚMPRESE O PRIMEIRO CENTENÁRIO

LA E FUNDADOR DO PARTIDO ÜALEGUISTA~ OCUPOU o - CARGO DE

DO NACIMENTO DE VÍCTOR CASAS, · MILITANTE NACIONALISTA E

ADMINISTRADOR E NO QUE DEIXOU NUMEROSOS ARTIGOS ATÉ SER

DIRECTOR DE A NOSA TERRA FµSILADO POLAS FORZAS GOLPISTAS

NOMEADO DIRECTOR DA CABECEIRA. Ü FASCISMO IMPEDIU QUE

Ü PRÓXIMO DIA

O

12

DE NOVEMBRO DE

1936.

1

"QUE ÜALIZA NON DESAPAREZA

VÍCTOR CASAS CONTINUASE NA SUA ARELA DE VER CUMPRIDO O

COMO POYO SENON QUE CADA DIA QUE PASA SE AVIVE MÁIS NELA

"DESEXO DE VIVIR" DO PAÍS, QUE SEGUISE NA SUA LOITA NACIONA:-

E DIA

LISTA E DE XUSTIZA TRUNCADA A TAN TEMPRANO TEMPO. VÍCTOR

O DESEXO DE VIVER E A CONSERVACIÓN DA SUA EXISTÉNCIA.

CHEGARÁ, NON O DUBIDEDES, E~ QUE TERÁ DE CONSEGUIR INTE.-

CASAS ESTÁ, IGUAL QUE ALEXANDRE BÓVEDA, SOTERRADO NO CE-

GRAMENTE O SEU DESEXO" DEIXOU ESCRITO CASAS EN A N OSA

MITÉRIO DE PONTEVEDRA E, COMA EL, FORMA PARTE DOS MÁRTI-

TERRA, O XORNAL NO QUE EL -MEMBRO DAS IRMANDADES DA FA--

RES GALEGOS HOMENAXEADOS TODOS OS ANOS O

18

DE AGOSTO.

Da rúa á nación
O centenario de Víctor Casas Rei
*ERNESTO VÁZQUEZ SOUZA

Para Miguel Anxo Femández Lores,
Alcalde de Pontevedra no ronsel laico e
civil da Irmandade da Fata da Coruña

A figura de Víctor Casas Rei
ben merece unha homenaxe.
Ten máis páxinas escritas en
galego que todas as que escribiron xuntos: Murguía, Roberto
Blanco Torres, Francisca Herrera Garrido, Ferro Couselo e
Luís Pimentel. Mais, non importa. Chegarían entón os
grandes trazos do seu currículo:
editorialista, administrador, director e valedor de A N osa Terra, asinante na de Lugo do 18,
fundador e impulsor de ORGA
ata Novembro de 1931, articulista de fondos políticos en El
Pueblo Gallego, presidente do
Partido Galeguista na Coruña
do primeiro bienio republicano, publicista, orador de mitin,
man dereita de Bóveda, organizador, traballador in can ábel
pola causa galeguista. Todo isto, alén de lector voraz, foi un
mocifi que ingre u na Irmandad e da Fala da Coruña en
1916 . Com el me mo n
contou, en 1936:
Vai facer vinte ano que comenzou a se pubricar o boletín "A Nosa Terra", nos seus
comenzos órgao das Irmandades da Fala, iniciadoras do
actual e grorioso rexurdimento patriótico galego, e
hoxe portavoz do Partido
Galeguista.
Saeu o seu primeiro numero
nas rúas cruñesas o dia 14 de
Novembro do ano 1916. Pubricouse como decenal durante algún tempo. Tiña a
súa redaicion e adeministración no Cantón Grande no
despacho do falescido poeta
e gran patriota Xosé Iglesias
• Roura .Lembro ter mercado
ese primeiro número na rúa
ou n-unha librería. Tiña eu
<lazaseis anos. Gustoume e
seguín mercándo até que aos
catro ou cinco números suscri b in me a él. Aos poucos
meses ingresaba tamén na
lrmandade da Cruña. Até a
data. ·
("Historia sintética do boletín A Nosa Terra", Nós,
139-144, Xulio-Nadal 1935,
p. 183-185)
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Aquel mozo de escasos
anos, que a penas rivera dereito
á escola, sostivo, xunto cos
irmáns da Coruña, especialmente (Zamora,
Somoza, Benito Ferreiro, Abelaira,
Casal e Carré)
contra a dictadura de Primo
de Rivera -e
sen o apoio
dos intelectuais aliñad os na
IN G de
Risco- un
semanario-quincenariomensuario (segundo as
posibilidades e a
censura)
cuxa cabeceira osrenta este medio. Ese mozo, que cotiza.. ba dÚ'a pesetas
por mes na Irmandade da Fala,
que estaba subscrito
desde os primeiros números a ANT, traballaba como dependente da fábrica de calzados de Dn. Angel Senra, no despacho establecido no Cantón Grande nº 15,
no baixo do mesmo edificio no
que Iglesias Roura tiña o seu
local de avogado.

Fichado, desde 1921, pola Di-

rección General de Seguridad pala súa actividade político xornalística, o seu xomal diario de
vendedor de zapatos era de
3'25 pesetas no mesmo ano en
que a dictadura do xerezano,
ofrecera a Risco, Antón Villar

Lago, de viaxante, cun soldo
un pouco máis medrado en dietas, percorrería a Galiza toda, servindo de enlace da
conspiración antidictadura, da ORGA, do
nacionalismo, alén
de ser, con Zamora, o mensaxeiro
dos libros de
Ánxel Casal.
En 1934,
continuou,
como liberad o do
PG, a función de
e;_ lace,
adxunto a
Secretaría
Xeral, dos
grupos do
PO e retorriou a
dirección
de ANT,
en Pontevedra, substituíndo a
Picallo en
1935.

Nome
daXeración
do 16, pontal das
lrmandades da Fala

Ponte e Lousada Diéguez colaborar co Somatén no sostemento das deputacións e concellos.
Aceptación da vontade do dictador que, en contrapartida fixera saír de concellos, como o
da Coruña, a representantes
electos en votación. Así deixara de ser concelleiro, o nacionalista: Lois Peña Novo, representante da IF.

Víctor José Ricardo Casas Rey
, nacera o 31 de xullo de 1900,
non precisamente no que se
podería considerar hoxe "clase
media", serrón un par de chanzas máis abaixo. Segundo os
datos obrantes no Rexistro Civil da Coruña, Víctor, nacera
ás oito da mañá dese 31 de Xullo de 1900, na casa número 12
da rúa de Santa Lucía. Fillo de
Félix Casas, natural desa capital e empregado de comercio e
de María Cinta Rey González,

Tradición republicana, loita de clases,
conflicto lingüístico, laicismo, populismo, reivindicación
nacional, son fundamentais á hora de explic~rmonos
os ideais e escollas que;ao longo da súa vida e
traxectoria naéionalista, efectuará.

oriúnda de FerroL Foron teste-muñas dous xornaleiros: José
Torres Prada, natural de Guísamo e Joaquín Rey Soto.
O seu pai, Félix Casas Wander ..
lacken abandonara, seica para
emigrar ás Américas, o domicilio entre a data do nacemento
de Ismael (1906) e 1908. Descoñecemos como puido sobrevivir a familia, se durante.
un tempo Félix xiraba carros
ou si a familia paterna prestou.
algunha axuda (Aurelia Wanderlacken Crespo, avoa de Víctor, casara por segunda vez, entre 1882 e 1886 con Santiago
Torrado Piñeiro, comerciante
máis ou menos acomodado).
De calquera xeito Víctor, fillo
dun empregado ou xornaleiro
que desaparecera nas Américas
e unha ama de casa sen traballo tivo que comezar moi novo
a traballar. Mociño urbano, de
formación autodidacta, probabelmente fixada a través das
iniciativas de extensión dos republicanos (Ateneos, Sociedad es culturais e recreativas
obreiras e do comercio, Universidade Popular) e polos contactos con personaxes vencellados á masonería e ao republicanismo federal que ocupaban postas de importancia na
fábrica de Ángel Senra, especialmente Zamora e Somoza.
Porén, Víctor Casas non é un
caso isolado no seo da lrmandad e da Coruña. En 1916, van
reunirse como sector dun nacente movemento transversal,
un grupo de mozos nados entre
1890 e 1900, educados no ambiente republicano da Coruña e
que se socializan coa idea contextual do fracaso da vella política da Restauración, o inmobilismo republicano e a necesidade de novas propostas.
Xa sabemos que as estructuras
conectivas propias dunha sociedade civil foron brutalmente varridas após 1936, por iso
resulta difícil concibirmos,
desde hoxe, a complexidade de
articulación da Coruña que verá nacer as lrmandades. Esa
Coruña, urbana, liberal e republicana, contaba cunha grande
tradición política e de organi(Continua na páxina seguinte)
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(Vén da páxina anterior)

zación social, fundamental pa,
ra comprendermos a identida,
de e organización da lrmanda,
de en 1916.

.'
el

Sen entenderrnos isto, sorpren,
dería que os novos que inte,
gran a lrmandade pese a súa
idade formen inmediatamente
un colectivo tan compacto,
sorprendería que desde fins de
1916 estean tan feitos en orga,
nizacións e regulamentos de so,
ciedades, que estean tan forma,
dos política e socialmente. Pa,
ra nós, estes aspectos non men,
donados, son os que van dotar
a Irmandade da Coruña dunha
característica grupal que non
posuirá ningunha outra organi,
zación galeguista ata a década
dos 30. Pois, se os coruñeses
non son grandes teóricos, si es,
tán moi prácticos nos funcio,
namentos internos dunha so,
ciedade con intereses políticos
ou reivindicativos.
Esta Xeración, que Ramón Vi,
llar Ponte nomeou como Xera,
ción do 16 e antes o seu irmán
como do 17, en realidade, com,
prende <lúas vagas moi defini,
das. A dos nades contra os anos
1880 e 1890 e a dos nades en,
tre 1890 e 1900. Se ben no res,
to de Galiza a primeira vaga,
seguindo os modelos modemis,
tas da xeración anterior ( 1865,
75; a de Valle,Jnclán) vai tar,
dar máis en se incorporar -aín,
da que o fará de xeito fulmi,
nante, á vida política galega,
con "Caída en Damasco" por
volta de 1918 (Risco, Castelao,
Oteto, Cuevillas); non sucede o
mesmo na Coruña. A xeración
de Lois e Uxío Carré Alvare,
llos, Ánxel del Castillo e os
"novos turcos": Santiago Casa,
res (nesas datas o "neno predi,
xio do republicanismo progre,
sista" en substitución do seu fa,
lecido irrnán q avogado labora,
lista Arturo), Joaquín Martín
Martínez e Abad Conde, figura
en primeira liña desde que pode
incorporarse ávida pública dese
. ambiente institucional e social
preparatorio, o que acontece
por volta de 1910.
A segunda vaga, a dos Somoza,
Taracido, Carlos Monasterio,
Francisco Abeleira Ayán, Beni,
to Ferreiro, Fernando Blanco,
Ánxel Casal e Víctor Casas
(nados 1892,1900), farao un
pouco máis tarde. O grupo que
conformará o núcleo duro da
Irmandade, de clara vocación
política e republicana reforrnis,
ta, está formado por mozos ur,
banos de segunda ou terceira
xeración, parcialmente educa,
dos nuns ambientes e iniciati,
vas, como a Universidade Po,
pular, de pouso cultural e social
republicano e galeguista (Circo,
Cova Céltica). Non obstante, a
diferencia da anterior promo,
ción, a súa orixe de clase é moi,
to máis baixa: fillos de xoma,
leiros, obreiros especializados,
pequenos artesáns, ou traballa,
dores a soldo, recibirán unha
educación profesional xeral,
mente orientada ao Comercio
(algúns estudios de primaria en
escolas de republicanos e estu,
dios en Artes e Oficios).
A identificación que este grupo

Telegrama no que o exército espoñol
notifica oficialmente a execución de
Víctor Casas e outras nove persoas.

Víctor Casas na homenaxe a Curros Enriquez celebrado en Marzo de 1928 na Coruña. -

establece entre o uso lingüísti,
co e a reivindicación político,
social afectará a tradicional
manifestación diglósica. A apa,
rición das lrmandades da Fala
suporía a aparición do conflic,
to lingüístico asociado á rei,
vindicación política. Por vez
primeira o conflicto non era un
feito puntual que afectaba a tal
ou cal intelectual, senón que se
manifestaba como reivindica,
ción por parte dun grupo social
complexo.

Tornamos a Víctor Casas como
paradigma <leste grupo conflic,
tivo que acabamos de apuntar.
As súas orixes socfais son cla,
ras, pai ausente, nai analfabeta
parcial, irmán de xomaleiros.
Traballador desde cativo, esco,
larización parcial, posuidor
dunha educación autodidacta,
só por esforzo e intelixencia
ten posibilidades de ascenso so,
cial, ben no funcionariado ben
na empresa privada. Porén as
súas expectativas vense couta,

Victor Casas, arriba primeiro 'pola esquerda, en Xuña de 1931, na Coruña, duronte
unha asemblea a prol do estatuto.

das por unha política gobema,
tiva que acosa con impostes e
consumos ás clases medias e
babeas. As dificuldades de pro,
greso social increméntanse, por
formar parte dunha sociedade
periférica carente de industrias
e posibilidades de explotar os
seus recursos, gobernada por
unha administración e clase
política de corte colonial.
As orixes de clase e conforma,
ción identitaria do grupo no

O seu labor
como divulgador
de textos e
rnensaxes, o seu
rnaxisterio corno
home público e a
súa actuación
política terán que
ser consideradas
pala súa
interrelación,
diálogo e debate
coa súa e
posteriores
xeracións.

que se socializará, Víctor Ca,.
sas: tradición republicana, loita
de clases, conflicto lingüístico,
laicismo, populismo, reivindi,
cación nacional, son funda,
mentais á hora de explicármo,
nos os ideais e escollas que, ao
longo da súa vida e traxectoria
nacionalista, efectuará. O seu

labor como divulgador de tex,
tos e mensaxes, o seu maxiste,
rio como home público e a súa
actuación política terán que ser
consideradas pala súa interrela,
ción, diálogo e debate coa súa
e posteriores xeracións. Coa
súa promoción vai entrar de
cheo no proxecto da lrmanda,
de de 1916 e será a que dea a
esta a súa coherencia civil, lai,
ca, popular, esquerdista e repu,
blicana, como xa lla deran e
darían tantos outros traballa,
dores, como Fontenla Leal, Lu,
grís Freire, S~árez Picallo, Por,
teiro Garea, Anxel Casal, Ale,
xandro Bóveda ...
Deixando para outro momento
a peripecia da ORGA, as palé,
micas estéticas dos 20 que ago,
chan desercións políticas, o
errado camiño das elites da
ING, a fundación lenta do PG
(decembro 1931,marzo 1932),
a Constitución da Asociación
Regional de Padres por la En,
señanza Laica (1931, 1936), as
chufas á Dereita Galeguista e
reivindicación da maiorfa de
esquerda no nacionalismo ata a
Guerra Civil, e dado que Luis
Lamela xa nos documentou
cumpridarnente a inxustiza do
seu martirio, fechamos coas
verbas quentes e esperanzadas
daquel home de 37 anos, hipe,
ractivo e de sorriso &aneo, co,
mo nos cantou Ramón Otero
que só para contradicir aos cul,
turalistas e os seus herdeiros
actuais, rematou a súa longa
carreira nas letras, en Novern,
bro de 1936, con aquela carta
testamento que rezaba:
Pídolle a voste e a todos que
no intre do trunfo e de liqui,
dación do sucedido non es,
quezan os culpabres. Confio
en que seguirán traballando
pela T erra encamiñandoa xa
polos vieiras da sua libera,
ción definitiva. Reorgaicen
o Partido, o naso grorioso
Partido, e xa craramente,
pois non pode haber dúbida
para ninguén, con un matiz
netamente esquerdista den,
tro das esencias vivas da persoalidade de Galicia.
(Carta a Gómez Román, Car,
cel de Pontevedra, 2 de No,
vembro 1.936. Reproducida
íntegra en Galicia Hoy, Rue,
do Ibérico, 28, Buenos Aires, 1966, pp. 57,58.)•
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O mariñeiro na noite ... e na madrugada
As catre e pico da mañá inda estabamos lendo Axeitos e máis
eu, un tras outro, o Adeus de Manoel,Antonio, coque acaba De
catro a catro e finalizou en Asados a maratoniana conmemoración do centenario do poeta, recitando seus versos ou ben outros
adicados a il polos seus sucesores
na trova do país. Tamén foi
transcurrindo o tempo ca lectura
de artigas adrede do fillo de dona
Pura; naquil mesmo local onde a
nai tivera a sua escola, e babeo o
teito no que o vate de Sempre e
máis despois morreu.

E

cando a xente rianxeira se
cansou, as tres da mañá, de
escoirar versos e, inda máis,
de oirme a min tres ou catro
anacos que escribin aquí a mantenta do Mariñeiro (de Carballo
Calero), púxose a cantar alalás e
muiñeiras, ca ledicia e armonía
con que as canta, de noite, nas
tascas do peirao. Ata que a solemnidade da hora que chegaba
ao ir rematar a lírica ofrenda De
catio a catro, interrumpeuse a
musical algarabía e, cun silencio
axionllado, escoitouse o Adeus
de Manoel-Antonio.

.. .alguén que chora dentro de min
por aquel outro eu
que se mi n-o veleiro

prasempre
roma un morto
e'opeso eterno de oodol-os aileuses.

Pois ben, cando dixen morto,
trabóuserne a lingua.
•

CATRO POEMAS NA NOITE.

As explicacións que os millares
heredeiros de Manoel-Antonio
facfan, a propósito do seu tardío
coñecirnento daquil tesauro poético que gardaba a aldea na que
moraban os rapaces, parecéronme moi atinadas.
Pero sentfn que non se lera xa La
Noche na casa de Xe ús Santos
ou de Anxo Angueira, nos anos
46/49, pois clise xeito, os raparigos que Lago serían excelentes
poetas, terían noticias de abando
sobre seu precursor conveciño.
Moito antes do que o descubriran, abraiados, xa de mozos.
Precisamente a escolma literaria
clise cuatrenio de meu inesquecible xomal está feíta no volume titulado Plumas e Letras en
La Noche (1946-1949), polo
Centro Ramón Piñeiro de lnvestigacións Lingüísticas e Literarias. Onde se pode comprobar a
atención que alí se prestou, nises anos, ao adiantado da vangarda galega, que traslucía, sen
dúbida. o interés e a lembranza
que inda quedaba da sua obra na
inmensa minoría, formada por un
millarde superviventes das cune,
tas, e siareiros daquela Noite .
Pois aparecen reproducidos nisa
escolma xomalística, xa no 46,
tres poemas de Manoel,Antonio: o soneto que empeza co
verso Soyo me atopo no medio ·da
xente, o titulado O meigallo e a
Elexía da vella goleta. Ademais,
no 4 7, publico use, Do xomadeiro

de un es tud.ante.

o

reproducida naquela páxina de
O soneto é co título de Soio
La Noche. Pero non foi incluida
apareceu primeiro en Nos, Pá,
logo na Correspondéncia d~ poexinas galegas de xomal coruñés
ta publicada polo Dr. García
El Noroeste (9-III-1919), e que
Sabell.
foi o segundo publicado por
Manoel-Antonio, asegún a croO soneto Soio e a Elexía da vella
noloxía de X.L.Axeitos. Está
adicado "pra meu curmán Rogoleta serían lago os números 2 e
27 dos Outros Poemas de Mano,
xelio", quen sería o que preciel-Antonio na edición de Axei,
samente .enviou a La Noche -isas
tos (Sotelo blanco, 1993). O
. poesías de seu gran amigo eparente. Seguramente mandoumeigallo aparece nesta edición
llas o bo Roxerius a seu colega
dentro dos poemarios Foulas co
na Inspección de Escalas, don
título Arrecenw de term moll.ada,
Antonio Couceiro FreijomiLo - con catro variante respecto ao
singular bibliofilo, que nos prienviado por Roxerius.
m eiros anos do vespertino
compostelán confeccionaba a
n canto o poema Do xornadeiro dun estud.ante, Axeitos
sua páxina de Plumas e Letras
Gallegas.
por xornadario, e inicia con
il o primeiro libro do Mariñeiro:
ería Couceiro o que dá
Con anacos do meu interior. Non
canta o 13 de xulio de
presenta ningunha alteración do
texto dista visión estudiantil de
1946, que "con motivo de
Santiago, polo poeta mozo, no
haberse cumplido (o día anterior) cuarenta e seis anos do naano 20, e que acaba con
cimen to do malogrado poeta
Unha opinión da Química
Manoel-Antonio, adicamos ista
páxina literaria a quen coma
ninguén soupo sentir e expresar
porque, coma explicara o editor
a emoción do mar".
"o poema garda estreita relación
Tamén informa don Antonio
co suspenso en química e o abade que "don Rogelio Pérez
temento que produce o estudo
dunha disciplina non grata".
González .quen co seudónimo
de Gelorio (ademais de Roxerius) honra frecuentemente esta
• TODOS OS ADEUSES. Mais,
a publicación en La Noche dis,
plana de Plumas e Letras Gallegas -nos facilita ademáis dos
tes catro poemas do piloto de
descoñecidos poemas do seu
altura, ningún deles De catro a
próximo parente Manuel Antocatro, que o curmá Roxelio
Adolfo consideraría suficente,
nio que hoxe insertamos, recomente coñecidos, non bastaríllidos de entre os varios manusan pra dar idea aos posibles xo,
critos que deixou o malogrado
_ves lectores da posición de Mapoeta, un soneto autógrafo disnoel-Antonio na proa da golete -primfcia da sua lírica audaz,
ta na que pilotou a lírica galega
sen precedente entre nosoutros
de vangarda. "Capitán do alto
e unha carta a sua nai".
navío" o cantaría Aquilino,
quen xa nise ano, comenta no
Ista carta, escrita en Río de Jaxomal santiagués Un poema por
neiro, (5-IV-1929), oito meses
dentro de Manuel Antonio, que
e medio antes da sua marte, foi

E
HP

é por cerro o da Química, acabando decindo Iglesias Alvariño: "Aquí está Manoel-Anto- ·
nio, almirante da nova descu,
berta", ascendéndoo de grado
no escalafón da poesía.

P

ero inda hai mais naquela N oite respecto ao poeta de Sempre e máis des,
pois: reprodúcese un xuicio so,
breo libro de Manoel-Antonio
De catro a catro, escrito por Xosé ·Otero Espandín pouco despois de imprentarse o libro na
Coruña. E queda ainda a maior
sorpresa poética: a Elexía a Manuel Antonio, de José Angel
Valente, que se suma así as de
Cunqueiro e Alvariño, ·aquí
lembradas. O feíto de q~e o
maior poeta metafísico, que ata
agora mesmo encabezaba a lírica española, adicara na sua rri.ocedade unha elexía en castelán
ao "marinero ideal de singladura de cielo", coma o define, é
un meiró esquencido que que,
daba alf, casi perdido, nas páxinas do meu vello xomal:

...Llevabas en el alma el peso
eterno de uxlos os ailioses
¡Manuel Antonio, poeta marinero!
T amén é casualidade que no
preciso intre en que transcribía
istos versos elexíacos de Va,
lente me enterei do pasamento ·
diste outro gran poeta gaelgo.
A quen, a sua vegada, cabería
consagrar hoxe aquela útlima
estrofa do Adeus de Manoel,
Antonio, que o ourensán universla, na sua lembranza, glosara:

...aquel outro eu
que se vai n-o val.eirá

prasempre

1

coma un morto
(o peso eterno de todo!-os culeuses. •

Xosé -M anuel
Millán Otero
'A poesia debería
ser sempre subversiva
e clandestina'
Un dos libros é Pensa nao, de
Anxo Angueira, que me parece
fantástico. Despois, O mellor francés de Barcelona, no que hai dous
ou tr~ cantos redondos e alguns
moi divertidos. T amén o libro O
rodaballo, de Günther Grass.
Que leituras recomendarla?
En primeiro lugar recomendarla
que a xente lese o que fose. O
que non le é que ainda non ato,
pou un libro que o enganche. Se
teño que decantarme, recornendaria, por exempl_o, por unha
parte, a obra de Xosé Anxel Va,
l~nte . e por outra, a de Manuel
Alvarez T orneiro.
Como ve vostede a situación c1a·
poesía galega na actualiclade?
Penso que nos últimos anos viviu ~
un momento de eclosión e que ac,

tuahnente está nunha etapa de
consolidación. Considero que se
dan dbus rnovimentos ben diferen-.
ciados: por Unha parte, hai unha
xeración de riovos poetas como lo· landa Castaño, Miro Villar, Olga
Novo ou Marta Dacosta que están
ao redor dos 30 anos e que son voces moi interesantes. De todos es:.
tes poetas ternos que ver quen se
confirma. Por outra parte, están
aparecendo nos últimos dous ou
tres anos as obras de madurez de
poetas dos 80 como Álvarez Các,
camo ou Paulina ;yáZquez.
Eu destacaria o feito de que a
poesía galega segue infinitas liñas de movimento pero penso
que ~ necesário recuperar o seu
papel subversivo. Considero que
a poesia· deberia de ser sempre
subversiva e clandestina, nunca
abrigo das clases dirixentes, senón un instrumento de loita.
Que futuro lle vaticina?
Penso que o futuro da poesia, como o da literatura, está ligado á
língua. A nasa lfngua está vivindo un perigo evidente que se traduce na perda progresiva de cada
vez máis falantes. Neste contex,
to atopámonos cun paradoxo, un
futuro con extraordinárias espe,
ranzas pero, ao mesm.o tempo,
con grandes ameazas. +
Poeta e estudoso de Uteratura. Bueu (1964).

Ten publicados dous libros de poemas,.Este é
o

tempo do sal (1991)

(1995)
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Etnografia e mar
A cultura marítima a cada é
obxecto de maior estudo, pero
esta tradición tan pegada ao
noso pasado até recentemente
era allea aos libros. Nos últimos
tempos vários textos están a
ocupar o valeir9. Un contributo

importante é o libro
"O património marítimo de
Galicia", do que é autor o
historiador Dionísio Pereira e
que está editado pola
Federación Galega pola Cultura
Marítima.+

• PÁXINAS COORDENADAS POR M2 X. GÓMEZ •

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Cristina Pato
estará o
Sábado 29 '
enCAMBRE.

21 horas na Taberna de
Pancho, na Graña.

dade humana ~sixe hoxe
unha mirada especial... Até
o 15 de Agosto no CentTo

Cambados

Comarcal de Bergantiños.

•ACTOS

•DANZA

Cerdido

CóMIC
Semana da banda desefiada,
até o 5 de Agosto, na Ofici-

• EXPOSICIÓNS

na de Información Xuvenil.
• EXPOSICIÓN

RUBÉN BORRÉ
lste pintor arxentino colga
os seus cadros até o 8 de
Agosto na Galeria Borrón.

FERNANDO ARRIBI
Mostra os seus debuxos e
pinturas na Área recreativa
do CastTo, dentro do programa Recrearte 2000 ,
criado con intención de
dar a cofiecer e promocionar a artistas da comarca.
Até o 6 de Agosto.

Cambre

Cervo

•MÚSICA

• EXPOSICIÓNS

CRISTINA PATO
Xunto coa sua gaita e grupo amenizará a noitifia do
Sábado 29.

Luís SEciANE
Mostra fotobiográfica da
sua vida e obra, que poderemos ollar na Casa da Ad-

BALLET DE MOSCOVA
Ofereceranos a sua danza
na praza de Fefiñáns o Xoves 27 ás 22 horas.
• EXPOSICIÓNS

Ar:ua
•TEATRO

TÍTERES CACHlRULO
Representará a obra Catro
contos da Clúna o Venres
29 na Casa da Cultura.
•MÚSICA

ULTREIA
Grupo do Obradoiro de Música Folc do mesmo nome,
que estará o Venres 29 na
Casa da Cultura. Por outra
parte a Banda-~la de Música do Carballiño de música
popular estará o D:>mingo 30..

Baiona
•EXPOSICIÓN$

TUTANKHAMON

Imaxes do descubrimento
dun tesauro baixo o deserto
exípcio, título da mostra
que poderemos ollar na

Casa Maria Carvajal, até o
15 de Agosto.
ÜOYA
Poderemos ollar a série de

gravados La Tauromaquia
na Sala de Recepcións do
Concello até o 27 diste mes.

Boiro
•MÚSICA

CANTAREIRAS DO
BERBÉS
Música folc para o Sábadó

29 en Tempo de Lecer.

A Cañiza

Bueu

•MÚSICA

• EXPOSICIÓN$

TRASMUNDI FOLC
O Domingo 29 serán o encargados de animarnos o
espírito.

VIVIANA MARCELA &
XOÁN A. PÉREZ
A primeira e de Buenos Aires
e traenos a sua pintura. O segundo é de Marin e móstranos as suas esculturas. Ambos
na sala Amália Dguez. Bua até
o 30 deste mes.

Carballo
• EXPOSICIÓNS

XERACIÓN DO 2000
Promoción universitária,
•TEATRO
case corenta criadores da
Faculdade de Belas Artes
FRIDON SPIK
organizada como grupo-de
A compañia ferrolá repre- . traballo, móstranos unha
sentará Porq·u e ]immy
exposición na que vemos
Hendrix tamén comia ca· espellos en espellos, onde
chelos, basada en textos de
se reflicten as causas que
nos pasan, porque a activiJaureguizar, o Xoves 27 ás

ministTación de Sargadelos.
]OSÉ MARTÍNEZ
Até finais de Xullo poderemos ollar esta exposición adicada ao fundador de Ruedo
Ibérico na Casa da Adminstración de Sargadelo.5. Nado
nunha vila valenciá, desde
moi novo traballou na Federación Rexional de Camponeses de Valéncia, da CNT.
Cando a guerra civil combate
como voluntário no frente e
lago pasa ás Milícias da G.iltura do Ministério de lnstrución Pública. Rematada a
contenta, é apresado e condeado a un reformató!i<> por .
ser menor de idade. A saída
forma parte do movimento
de resisténcia anti-franquista,
é detido en 1947 e ao ano seguinte exíliase. Funda Ruedo
Ibérico en 1961.

Chantada

Os

PRlMEIROS
METALÚRXICOS
Interesante mostra, que podemos contemplar na Casa
da Cultura, sobre a metalúrxia no naso país, até o
31 diste mes.
•MÚSICA

PREsTO VIVACE
Cuarteto clásico de música
de cámara, dentro do programa O canto das pedras, o
Venres 28.

A Coruña
•DANZA

ANTONIO CANALES
Presenta o seu espectáculo
de baile flamenco Ceni·
cienta, xunto coa sua compafiia, o Xoves 27, no Palá-

cío da Ópera.
• EXPOSICIÓNS

WILLlAM HOOARTH
Co título W. H. Gravador.
Conciéncia e crítica dunha época móstrase a obra dtm da; ar-

tistas renovadores da pintura
inglesa no s. XVIII, que inclue
72 estampas cunha visión
moi completa da sua produción gráfica, desde as primeiras déca:las de 1720, nas que
atacaba os movimentos especulativos financeiros da épo-

Festas
DABrCA
Nos concellos de MANZANEDA e
TRIVES o Domingo 30.
DA CARBALLEIRA
O Domingo 6 de Agosto en ZAS.

Do PEIXE ESPADA
N edición o D:>mingo 30 na GUARDA+
ca, até as últimas criacións de
contido polftico en defensa
da política pacifista do rei; ou
as cofiecidas série-s morais
modernas, as educativas, as tiras de costumes... Na Sala de

Exposición.s da Furulación Qii,.
m Galiza até o 31 de Agosto.
ARTURO REBOlRAS
Mostra a sua obra na Bi-

blioteca Publica Pro\iincial
"González Garcés" até o 26
de Agosto.
PINTURA ESPAÑOLA
CONTEMPORÁNEA
Da colección do ICO, que
estará até o 10 de Setembro
no Museu de Belas Arces.
XURXO LOBATO
Babeo o título A cor do Sul,
reune unha mo.5tta de 97 fotografias tomadas en Angola,
Guatemala, o Sáhara, Annénia e Nicaragua e nas que
descubrimos que, xunto á
cor, está a preséncia de som.,_
bras negras que revelan un
mtmdo feíto da nasa mesma
carne. Unha visión do -sul
auténtica, na que nos ~
a luz e a5 cores radiantes e na
que os protagonistas son
sempre as persoas. No ciclo
de exposidons que a Domu.s
celebra con motivo de alcanzárense na T erra os 6.000
millóns de seres humanos.
PASTOR ÜUTEIRAL
Mostra da obra do pintor e

fotógrafu ourensán, na Sala de
Exposidóns da Biblioceca NlJli,.
ca Miguel Gonzálet Garcés;
aátase dun criador independente que, polo seu aaballo
coa ca e a fama, am cano a
interpretación da tradición
dun pab fundamentalmente
pict6rico, se converte en sin·

guiar na nova pintura galega.
Are o 27 desre mes.
AsPECTOS ÜRIXINAJS

Arres decorativas do século
XX. A través de máis de 200
obxectos explora ac; influen~
zas aiativas e estil.fmcas que
configuraron o desei\o do sé·
culo que tennina. Cén~
en ~tos que foron rexeitados polo deseño modemo,
o non racional, o non funcional e o inesperado; calidades presentes en catro seccións temáticas: Linguaxe

Corporal, Intoersi6n e rransfarmaci6n, ¿É o Ornamento un
Crime? e Voos de Fantasia.
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•ACTOS

s0CIEDADEE
CuLlURA lNDÍXENA
EN LATINOAMÉRICA
Inserido na sección de
Diálogo Cultural do programa Compostela MiUenium Festival con Rigoberta Menchú e Antón
Reixa, o Xoves 3 ás 17
horas na Sala Mozart do
Audit6rio de Galiza, con
entrada libre.

Mostra a sua obra baixo
o título Inflight Lounge
no Centro Galego de Ar-

te Contemporánea.
SOLEDAD PENALTA
Poderemos ollar as suas
esculturas na Casa da
Parra durante o mes de
Agosto.
CRISTINA
GARCÍA RODERO
Mostra as suas fotografias babeo o título Grabarka. O Monte das
6.QOO Cruces. Unha pe-

regrinación Ortodoxa en
Polónia . Desde o Venres 21 no Museu das Peregrinaci6ns.
MEMÓRIAS
DO lMPÉRIO ÁRABE
Mostra que podermos

ollar na sala "Isaac Diaz
Pardo" do Audit6rio de
Galiza, até o 27 de Setembro, dentro do Compostela Millenium Festiool
MUSEU VIRlUAL:
SANTIAGO E
OCAMIÑO

As novas tecnoloxias
presentes nesta mostra
que permanecerá un ano
en Santiago. &trutúrase
en sete panes, desde as
que se poderá acceder
aos pontos máis rechamantes da ciclad.e e experimentar sensacións de
imersión gra7.a5 á combinación de efectos visuais
e auditivos ou visitar un

Joe Cocker,

á direita,
•Manolo
1ocuparán a

Prala de
Riazor na
CORUÑA o

Domlngo30.

museu virtual con extractos temáticos da Fundación GraneU e do Mu-

con entrada libre. Todos ás 23 horas.

seu do Povo Galega. Tec-

RoBIN HooD
Programación infantil na
Praza da Quintana, con
Micky Molina. A entrada é libre, nas cadeiras o
prezo é de 500 pta. O
· Venres 28 ás 22 horas.

noloxia, interfaces virtuais, multimedia ... No
Pazo de Fon.seca. En Setembro trasládase a San
Martiño Pinário.
AUTO-RETRATO
DE SANTIAGO
Até Setembro na lgrexa
da Compañia. Unha exposición elaborada desde
un ponto de vista diferente e que reauire unha
ollada, tamén, diferente,
onde os sentidos, a procura da cidade e o re-encontro con ela prodúcense a través dos máis ·
diversos elementos: persoas, sons, arrecendos,
poesia...
ROSTROS DA TERRA
Sobre a realidade xeográfica en diferentes zonas e países amasados a
través de representacións hitóricas e actuais
a meio da novas tecnoloxias. En Salgueiriños
durante Xullo.
ÜRANELLE
AMPARO SEGARRA

La Fura deis Baus estará
d Sábado 29 e o Domin·
go 30 en Santiago.

tará os temas do seu último disco, na Praza da
Quintana. O grupo estadounidense The Platters estarán na Alameda
o Domingo 30 con entrada libre. O Luns 31
serán The Georgia
Mass Choir (EEW) os
que actuarán na Praza
do Obradoiro, tamén

Eugenio Granell presenta a exposición "O elixir
do alquimista", e Amparo mostra unha colección dos seus collages.
Na Fundación Granell
até o 26 de Xullo.
•MÚSICA

ÓRGANO
Na lgrexa da Universidade, o Venres 29, a cargo
de José Luis González
Uriol, inserido no programa Galiza nos sentidos. O cato das pedras.

•TEATRO

TEATRO DEL ALZAR
Representarán a obra
Barroco-roll, o Xoves
27, ás 21 horas, na Pra-

ANOSATERRA

••••••••••••••••••••••••••

za das Praterias.

LA Ft.JRA DELS BAUS
Presenta Ombra, montaxe inédita sobre Federico García Larca que.
ÜRQUESTRA
afonda na personalidade
AMÉRICA
do poeta como home,
&tarán na Praza Roxa o
ficando á marxe as caVenres 28, ás 22 horas.
racterísticas como autor
Por outra banda, as or-e figura universal, dirixiquestras Los embajadoda por Hansel Cereza,
res e Plató amenizarán
tamén guionista xunto
a noitiña (ás 22 horas)
do Sábado 29, na Ala- . con David Marín. Propoñen unha sorprenmeda. A orquestra Cadente simultaneidade
rrusel amenizará a verentre a linguaxe visual
bena da Alameda, o
do vídeo, a voz negra do
Luns 31 ás 22 horas.
blues e o flamenco bailado. O Sábado 29 e o
MÚSICA NO TORAL
Domingo 30, ás 22 hoOnde poderemos escoiras no Teatro Principal.
tar o Sábado 29 a Pedro lturralde Quartet,
MATARILE TEATRO
ás 24 horas e o folc de
Oferécenos a estrea de
Mutenrohi o Luns 31,
Primeiro movemento: paás 01 horas.
ra figuras brancas, da
autora e produtora Ana
MICHAEL NYMAN
Vallés; produción en&creará Ópera en catro
carregada polo Composactos, baixo a dirección
tela Millenium Festival,
musical de Harry Lyth;
na que unhas figuras
dentro do Compostela
brancas, familiares, perMillenium Festival, o
didas na memória, forXoves 3, o Venres 4 e o
Sábado 5, ás 22 horas no 1 • man unha procesión
grotesca, sempre de
Auditório de Galiza (ennoite, por suposto. Actrada única 2.000 pta.).
tores e actrices, bailarins de danza tradicioJOAQUÍN SABINA
nal e contemporánea,
En concerto, cos seus
cantante e músicos cenovos temas, na Praza
nificarana o Xoves 3 e
da Quintana, o Luns 31
e Sábado 5, ás 23:55 na
ás 23 horas. Entrada a
Praza da Quintana. t
2.000 pta.

A EsPAÑA re CA.ru.cs V
A arre da prata e das xoias, é o
tftiulo da exposición que,
con motivo da comemora,
ción do seu centenário, poderemos ollar na ·Sala de Exposicións do Quiosque Afonso até o 17 de Setembro.
MURGUIAEO
ARQUIVO 00 REINO
DE GAL1ZA
É o título da mostra que
podemos ollar no Arquivo
do Reino de Galiza no Xardin de San Carlos.
•MÚSICA

CARI-OS N ÚÑEZ
Con motivo do 1º aniversá-

O Grande Guateque
É como se chama unha das xiras musicais

de Galiza, cidade única, que estará o Xoves 27 ás 22 horas, na Praia dos Bl.oques,
en RIBADEO, o Venres 28 na Praia de
Baltar, en SANXENXO e o Sábado 29
na PóVOA DO CARAMIÑAL. t

ria da reconstrución do Coro Pétreo do Mestre Mateo,
a Fundación Barrié convida
de forma gratuita a este
concerto o Xoves 2 7 ás 23
horas na Praza de M• Pita.

• EXPOSICIÓNS

CARI-OS MASIDE
Mostra da sua obra Apuntes, debuxos, xilografias, entre a que ternos a ocasión
de contemplar algun dos
seus gravados, técnica na
que foi considerado un
grande mestre; poderemos
vela na Galeria Sargadelos.

Los ROSTROS DEL MITO
Cento cincuenta fotografias,
moitas inéditas, ademais de
entrevistas cos deseen.dentes
dos integrantes do Destacamento Baler, que defendeu
unha igrexa durante un ano
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VIRXÍLIO VIÉITEZ
Mostra as suas fotografías
na Fundación Caixa Galicia,
até o 31 de Agosto.

Franci5Co

Santos
mostra a

sua obra en

SERAFIN TRASHORRAS
Colga as suas fotografias
até o 31 diste mes na Tabla

de Flandes.
COLECTIVA DE VERÁN
Moscra que se manterá até
o 31 diste mes na Ga!eria

Clérigos.
lMAGO ANTIQUA
É o título da mostra arqueoló x ica que podereomos
ollar na Sala Porta Miñá.

WGO.

Ogrove
•MÚSICA

ARABoT
Co seu folc que poderemos escoitar o Xoves 3 de
Agosto, nos Circuitos Cul-

turais.

Ourense
• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

FERNANDO LAXE
Mostra as suas pinturas, resumo do que leva feito desde o ano 91 até hoxe. As
suás témperas, acuarelas,
acrílicos e óleos teñen en
comun o tratamento específico da cor. No Café-Teatro do Real durante iste mes.

CAMIÑODE
SANTIAGO VIRlUAL
Mostra itinerante que poderemos o.llar agora no Edificio Simeón até o domingo
30 diste mes.

Ib.a.u5 J:E LAS ÜJEVAS
"Dores", oferécenos a sua
obra no Ateneu, até o 26 de
Agosto.
]AVIER VIEIRA
Mostra as suas esculturas, e
Vento caiga as suas pinturas, na Galeria de Arte A

Carballeira.

MANu

O famosa banda de música
de Rivadávia que estará o
Muniategiandikoetxea, de
Sábado 29 para recrearnos . apelido, titula Tartekoak,
coas suas interpretacións.
Entres n6s. Retrato de familia, a mostra de pintura que
ten, durante todo iste mes,
na galeria Marisa Marimón.
Pintura figurativa de mar•TEATRO
cado carácter xeométrico
que conclue nuns cadros de
Os QuINQUILLÁNS
liñas moi esbeltas e sutis
Cos seus espectáculos teaque o achegan á abtractra is polas ruas da vila o
ción, pero que se arredan
Sábado 29.
dista, poló recurso das perspectivas e volumes.
•MÚSICA

Muxia

22 horas.

após ter rematada a guerra,
compoñen esta mostra coa
que se pretende desmontar a
visión que o franquismo deu
diste feíto. No Centro Carlxz..
Uo Calero até o 30 diste mes.

Lugo
• EXPOSICIÓNS

CAMPO DE EsTRELAS
Música de Cámara no Mos-

•FESTAS

FRANCISCO SANTOS
Mostra as suas esculturas,
are o 29 de Agosto, ·na Sala

teiro de San Xiao de Moraime,
dentro do programa O canto
das pedras, o Sábado 29.

JUAN }OSÉ .
·. Titula a sua mostra de fotografías Lugo MonumenWI,
que poderemos ollar no
Arquivo Histórico Provincial até o 4 de Setembro.

Pontevedra
• EXPOSICIÓNS

Comarcal.

Gondoma.r
•MÚSICA

L ourenza~
•MÚSICA

ALLABREVE
Grupo barroco que poderemos escoitar o Xoves 27 na
lgrexa de San Salvador, ás

ACHÁDEGO
Subirán, o Venres 28, ao
cenário da Casa da Cultura.

Ogn1pa
ban0co
Alta Breve,
arriba, toca
este Xoves

. TERRA DE Fooo
Podefemos ollar a mostra
de fotos da rodaxe desta fíta no Museu Etnográfico

de lecer.

•TEATRO

• EXPOSICIÓNS

• EXPOSICIÓNS

CHOUTEIRA
O grupo de música folc act 'ará o Sábado 29 dentro
da programación de Tempo

Ou.teiro de R.

Pantón

A Fonsagrada

Ferr.o l

"' :::l
.,q::J
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LA LIRA

DE VERÁN
Con cinema, teatro, festivais infatis, folclores, rock,
pop, habaneras, verbenas
paulares, fagos de artifício.:. e os concertos de Milladoiro, Deff con Dos, Joaquín Sabina, Los Suaves,
Son ... de Cuba, Danza Invisible ... Do Venres 28 de
Xullo ao 31 de Agosto.

l.:iE COCKER &
ANOLOTENA
En concerto o Domingo 30
na Praia de Riazor.

zW
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MURALLA DE Luoo
Exposición do prémio de
fotografia que poderemos
ollar no Museu Provincial
até o 18 de Agosto.

•MÚSICA

Oferécenos ista semana
ao grupo porrugués Madredeus, folc, o Xoves
27, na Praza da Quintana. As entradas custarán 1.500 pta. nas cadeiras e 1.000 o resto.
O Sábado 29 teremos a
Juan Perro, que presen-

Entre as pezas da exposición
figuran o~ importantes d
moitos deseñadores e inclue
mobles e lámpadas de Frank
O. Gehry, Ron Arad, Edgar
Brandt. .., obxeaos de cerámíca de Pablo Pica.sso, Roseline Delisle... ; obXEctoS de vidro
e crist.aleria de Fulvio Bianconi, Dale Chihuly ... ; xoias e
obxecws de mera! de Salvador
Dalí, Bruno Martinazzi ... ;
ou reas de Adele Lutz, Junichi Arai, Jack unor larsen
entre outros. Are o 30 de Setembro na Fundación Bamé.

ON

de Exposici6ns Capela de Santa Maria do-Centro de Artesania e Deseño de Galiza.

Mondari:

MÚSICAS ro MUNOO

: :o
>< o
>< o

Ballet galego R.e i de Viana
Baixo a dirección de Victória Canedo, cenificará
a sua última montaxe coreográfica ]acobsland, recriación de distintos aspectos da cultura galega e
na que se estabelece un
diálogo entre os bailes
· tradicionais da Galiza e
os das mitras cidades eu-

ropeas que comparten a
capitalidade cultural. A
música estará a cargo do
Grupo de Gaitas da Co- ·
munidade Autónoma de
Galiza. O Venres 28 na
praza de F efiñáns, en
CAMBADOS e o Sábado 29 en CANGAS DO
MORRAZO.t

XXVI BIENAL DE ARTE
Organizada pala Deputación de Pontevedra, inaugurarase o Sábado 29 ás 20
horas no Pazo da Cultura e
posteriormente na Faculd?-de de Ciéncias Sociais. As
23:30 terá lugar _unha performance dos artistas António Olaio e Joao Taborda
no Auditório do Pazo da
Cultura. Participan nesta
edición, que poderemos
contemplar até o 1 de Outubro, T. Recaréns, M. López, D. García, A. Barreiro,
M. Anson, S. Cinto, C.
Nogueira, A .M. Tavares,
B. Torres, A. Olaio, ].°Vasconcelos, L. Koch, J. Peñafiel, Marepe, L. Almarcegui, M. Palma, F. Queirós,

27en
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Chouteira,
abaixo,

farao en

GONDOMAR-

o Sábado
29.

-

30
....

~§

ON

zW

<º
.o

..., ::1
::::>

"'<t

o-><
OI W
zo

"'
N

ANOSATERRA

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
D.G. Miracle, D. Larrea, J.
Damasceno, R. Costi, J.
Onofre, J. Lopes, M. Rego,
Entertainment & Co., A .
Gallinari e R Garbelotti.
PATO BALLESTEROS
O Cinema. Aventura técnica, colección de Pato Ballesteros que estará até o
Luns 31 diste mes na Sala

Teucro.

1

JESÚS PASTOR
Mostra o seu traballo que, .
baixo . o título Los matices
de la percepción, reflicte o
proceso de investigación
en tomo ao cómo e o porqué da aparición da imaxe
no plano, sobre unha superfície, asi como o comportamento e as .relacións
dos seus elementos en matéria perceptiva. A aparéncia formal das suas obras,
unha espécie de labirintos
acuáticos, invitan a entrar
no xogo da mirada. Na Galeria de Arte Ánexo até o 12
de Agosto.
CASTELAO
Mostra de máis de 200 pezas que buscan ofrecer unha "visión total" da sua
obra, con trinta obras inéditas. Organízase en duas
partes: desde .as primeiras
auto-caricaturas de 1903,
até 1920, momento da publicación de Nós; e a partir <lisa data até a sua morte. Tamén se poden contemplar os debuxos a lápis
cos que se declarou á sua
muller. No Edifício Sar.miento do Museu de Pontevedra.

As 1MAXES DE CAsraAo
\

.

Mostra da sua fotobiografia, no Claustro Convento
de San Fracisco, até o 31 de
Xullo.
•MÚSICA
RAYCHARLES
E a Orquestra Sinfónica
en concerto o Xoves 27 na

Praza de Touros.
•TEATRO
FESrIVAL XUVENIL
Que comezou o 24 e qurará
até o Venres 29 no Teatro

Principal.

Póvoa de T,
•LEITURAS
XOSÉ Mª ÜLEZ. XIL
Presenta o seu libro Correa

Caláderón, Celta. Os tempos da avanzada (19151936), o Sábado 28 na Casa da Cultura.

Redondeta
·•TEATRO
ÜLLOMOLTRA VIA
~epresentará a obra ÑiquiNaque, dentro dos Circuitos Culturais, o Sábado 29.

Rianxo
•MÚSICA
MOSTRA DE FOLC
Poderemos escoitar nestas
noites musicais ás agrupacións Pandeiromus, o
Venres 28; Britonia, o Sábado 29 e As Ménades, o
Domingo30.

Santiago
• EXPOSICIÓNS
JORGE CABEZAS
O artista coruñés presenta
as suas últimas obras nas
que mantén os seus iconos:
bicicletas, copas, cafetei-

Convoca.t órias
O acto de entrega .será o 17 de Maio
PRÉMIO DE POfiIA
de 2001. O Concello de Bueu resérva}OHÁN CARBALLEIRA
se durante un ano os direitos de publiV edición na honra de Xosé Gómez de
cación da obra premiada en todas as
la Cueva, máis coñecido por Johán
línguas do Estado, renunciando o auCarballeira, convocado polo Concello
tor ou autora a favor do concello, na
· de Bueu. A el poderán concorrer todas
1ª edición, a calqqer tipo de remuneas persoas que presenten os seus orixiración polos direitos de autor.
nais en língua galega, inéditos e cunha
extensión máxima de 400 versos.
Presentaranse cinco cópias en tamaño · ÜURENSE LÚDICO 2000
Sexta edición que se vén realizando
fólio, a duplo espazo e asinadas con
desde o dia 17 e durará até o 30 de Sepseudónimo ou lema. A canda elas
tembro. Consta de actividades artístiachegarase un sobre pecho dentro do
cas e lúdicas para crianzas de 4 a 14
que irán os dados persoais do autor ou
anos e lévase aos bairros ourensáns e a
autora. As obras remitiránse á Casa do
ourtras· localidades; conta con 20 moConcello, rua Eduardo Vincenti s/n,
nitores, 8 entidades e 26 concellos. Es36.930 de Bueu (Pontevedra) indicantá patrocinado pola Deputación Prodo "V edición do Premio de Poesía Jovincial e a coordenación pedagóxiq.
hán Carballeira". O prazo de presentacorre a cargo da ludoteca ASPG. Búsción remata o 30 de Setembro <leste
case lograr na infáncia obxectivos eduano e o prémio ten unha dotación
cativos e tulturais como desenvolver a
única de 200.000 pta. O xúri emitirá o
sua orixinalidade e criatividade, desfallo no curso dun acto a celebrar na
pertar a sensibilidade e fomentar o resCasa do Concello o 2 de Decembro de
pecto aos demais, á natureza e ao patri:
2000, podendo ser declarado deserto.

ras ... cun estilo persoal,
criando unha figuración
corrosiva dentro do movímento expresionista de
vanguarda. Na galería José
Lorenzo até o 8 de Agosto.
FERNANDO RODRÍGUEZ
Este escultor e profesor de
Silleda amosa, na galería
do Coléxio de Arquitectos
(Casa da Conga}, unha dúcea de obras en seixo, granito e pizarra, que refliten

~ sua visión da natureza. A
experimentación e improvisación 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.
ÜMBRETTA CORSINI
& BENITO RIAL
Presentarán os seus obxectos

mónio, é dicer, ensinalos a utilizar
axeitadamente o seu tempo libre. O
programa realii:arase durante duas horas semanais, en cada asociación viciñal e nos concellos entre o Luns e
Xoves de cada semana. No concello de
ÜURENSE o programa desenvólvese
os Luns, de 11 a 13 horas na A. V. Do
Polvorin (local social) e de 16:30 a 19
horas na Ludoteca da ASPG; os Martes
de 11 a 13 horas na A. V. de S. Breixo
de Seixalvo (local social); os Mércores
de 18 a 20 horas na A. V. Do Vinteun,
Catrocamiños e PeliquÍn (local social); e
os Xoves de 11 a 13 horas na A.V. de
S~nta Marta de Velle (local social)e de
18 a 20 ho"ras na A.V. da lmaculada
(local social). Nos concellos o programa_distribúese pola Comarca Arenteiro-

o

0 Ribeiro-A Límia-Verin (Monterrei):
todos os Luns de 11 a 13 horas no concello da PEROXA (no polideportivo;
de 16 a 18 horas en CEA (no campo
da saleta); e de 18:30 a 20:30 horas en
MASIDE (na alameda); os martes de

e instalacións, baixo o título
Aberto por obras. As suas
obras instálanse entre o real
e o semellante, constitufudose como obxectos despoxados da sua orixinal fundonalidade, xa resemantizados
en obxectos artísticos e presentados cunha ironía obscena. Estarán na Galería
T rinta até o 30 de Setembro.
YEVONDE CuMBERS
Ser orixinal ou morrer é o tí-

tulo da mostra desta fotógrafa londinense (1893 ),
organizada por The British
Counci~ que estará até o 31
de Xullo no Museu do Povo
· Galego. A sua paixón polo
moviemento sufraxista, o
tema da muller e as cuestións que tiñan que ver cos
roles sociais e sexuais, xunto coa sua defensa da fotografía a cor, cando a maioria a vian coma unha moda
pasaxeira, convertírona

Feira e festa da música e da arte na
sua XXI edición que contará coas
seguintes actividades: o Sábado 5
de Agosto, ás 19 horas, .realizarase
a VIl Mostra de Artesáns, de instrumentos de música tradicional;
tamén haberá un festival de grupos
· tradicionais e ás 19 horas organizarase o XXI maratón. Pola noite estarán os . grupos Xérmolos-Cachi·
mónia, nome dun vello gaiteiro de
Ourense "de ouvido", seis músicos
que crian un bon clima de baile;
poderemos eseoitar tamén a música
de Kepa Junkera, de Euskadi e a
música folc dos galegos Beladona.
O Domingo 6 ás 14 horas teremos
a XXI Mostra de Artesanía, onde
haberá exposicións de pintura, escultura, fotografía e cerámica, mostra de gaita, danza e coral de Xer·
molos; ás 18 horas Marica Campo
lerá o pregón e comezará a música
co grupo portugués Os Bombeiros,
os galegos Seare e o grupo Aksak,
da Provenza francesa, que mestu• ran de culturas e etnias; finalmente
estarán o grupo irlandés Os Stom·
pers, que desde a sua orixe desatacaron polo seu humor.

V edición desta festa celta que se
celebrará en Bretofia (A Pastoriza)
e que comeza o Venres 4 de Agosto a partir das 1 7 horas cos xogos
tradicionais como os birlos celtas, a
billarda, chave, sacos... amenizados
polo grupo de gaitas de Rábade Es. '
toupa caldeiros, que farán tamén
pasarruas por Bretaña e no Couto
da Auruxeira; ás 22:30 horas tocarán os vigueses Xistra de Coruxo e
Xarin, gaiteiros do lncio, T xamhela de Euskadi e Os Papaqueixos,
da Coruña que presentarán os seus
últimos traballos. Pregonará Xurxo
Souto e participarán ademais os re- .
gueifeiros Pinto d 'Herbón e Luís
Correra "O Caroncho". Haberá
inovacións na recriación dos antigos rites celtas co druida maior do
reino Manuel Aneiros Loureiro
Aneiros dos Ártabros, bebidas traídas da Bretaña para a ocasión, asi
como produtos feítos con receitas
milenárias, polvos de namorar, a .

MONITORES DE TEMPO LIBRE
Curso organizado pola Escola Don
Bosco. Cómpre ser maior de 18 anos e
ter Graduado Escolar. Até cubrir prazas sendo o prezo de 35.000 pta.
(32.000 co carné xove). Será do 20
ao 30 de Setembro e as 100 horas restantes en fins de semana. Máis información no 981 582 243. Donboscosc@planalfa.es Rua de Belvis 2,
15703 Santiago de Compostela. •

nunha fotógrafa das máis
orixinais e interesantes do
seu momento.
ARQUEOLOXIA
LUCENSE DESDE O AR
Mostra organizada polo
Museu do Castro de Vila<longa que poderemos contemplar do Museu do Povo
Galego até o 31 de Xullo.
REBECCA HoRN
Alemana, considerada co-

e Muxicas no segundo. O prezo
será de 500 pta. en venda anticipada e 700 pta. na billeteira. fu
entradas véndense desde o Mércores 19 (2.500, 2.000, 1.800 e
1.500), nas oficinas de información turística de Cangas, Moaña e
Bueu e nas tendas de discos Elepé
(Vigo) e Vips (Pontevedra).

Festival .
de Pardiñas

Lugnasad

11 a 13 horas en MONTERREI (por
quenda nos locais de Medeiros, Vilaza,
Alvarellos); de 16 a 18 horas en VILAR DE ·BARRIO; e de 18:30 a
20:30 en SANDIAS (no Coléxio Público); os Mércores de 11 a 13 h en
AVIÓN; de 16 a 18 h en BEADE; e
de 18:30 a 20:30 en LEIRO; os Xoves
de 11 a 13 h en EsGOS, de 16 a 18 h
en MACEDA e de 18:30 a 20:30h en
CASTRO CALDELAS. Máis información na Ludoteca da ASPG, no tfno. 988 248 141.

Rock no Camiño

A cantante de Salty Water en acción.

pena do amor, o licor Mailoc, queimada, agasallos ... O Sábado 5, a
partir das 17 horas, celebrarase o I1
Encontro Bretón, con teatro a cargo
do grupo Celtia; haberá ademais as
seguintes conferéncias: "Formaci6ns tradicionais na música bretona", por Gouc'hen L'hostis, con demostración de canto e música bre~
tona e "Lendas de Galiza e
Bretaña'', por Luís Gómez; e tamén charlas e comunicacións nas
que estará o escultor americano de ·
orixe irlandesa F.admon Ua Cuim
"Condros", e outros estudosos que
falarán das relacións entre a Bretaña e a Galiza Máis información na

Asociación Xuvenil Auruxeira, tfno.
670 507 486.

Náviarock
A Asociación Viciñal e Cultural de
Consumidores e Usuários "Emílio
Crespo" de San Paio de Návia, en
Vigo, organiza, este Sábado 28 ás

22 horas, na Alameda do Centro
Cultural, o Naviarock, con entrada
libre, e coa actuación dos grupos
Forte Marexada, Esgaroth, Azart,
Corva e Otra Birra!! A organización continua coa mesma liña sempre coa intención de d~ a cofiecer
as bandas novas da redonda. Para
desprazarse até o lugar do concerto
pódense coller as liñas 12, 15 e 16
dos autobuses urbanos. A emisora
oficial do certame é Onda Nada no
91,5 da FM e quen desexe máis información pode telefonar aos 986
241 534 ou 986 241 792.
.

lntercéldco

do Morra:o
Celebrarase a XVI edición o Venres 28 e Sábado 29 no Campo de
FutboL da Xunqueira en Moaña e
contará nesta edición, con Luar
na Lubre, Phil Cunningham e
Aly Bain, o primeiro dia, e Hevia

Van pola V edición en Palas de Reí
(Lugo), do Venres 28 ao Domingo
30, organizado pola A.C. No Camiño e producido por "Malata. O Venres 28 estarán a Psicofónica de
Conxo, Deviot, Narco e Reinci·
dentes. O Sábado 29 subirán ao cenário Salty Water, Hechos Contra el Decoro, Buenas Noches
Rose e Rosendo. E o Domingo toman a vez os gafiadores do concurso Rock no Camiño: Kane, Dust,
Furtivos, Moon Cresta, Begoña,
Sudden Blaze e Daltónicos, ademáis de Heredeiros da Crus e
Grahan Foster Group. Parellamente ao concerto celébrase a
concentración moteira Rock &
Motos e haberá campismo eon duchas, servizos e piscinas de balde.
Ao remate dos concertos haberá
unha Carpa de Baile. As actuacións celebraranse na chaira do
mercado, a partir das 20 horas, custando 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.

Para Vigo me voy
Festival de ritmo latino incluido
na programación da festas do
Cristo da Vitória de Vigo, no que
actuan un centenar de músicos en
distintas zonas da cidade. Comezou o Xoves 20 e continua este
Xoves 27 con Juan Perro, que repasará os seus temas máis latinos,
incluidos nos seus discos; con el
estarán Descarga Latina, no Auditório de Castrelos. O Venres 28
t~remos a Son de La Habana, 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 Jeaquín Sabina e os seus "19 dias e 500 noches" no Auditório de Castre los. t
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na galeria

• Precisase ATS ou técnica de la·
boratório para traballo social. Tfno.
986 224 193, de 1O a 14 horas .

José Lorenzo
de
SANTIAGO.

• Búscase profesor de matemáticas comerciais e contabilldade
para clases particulares no mes de
Agosto en Mondariz-Balneário. Interesados chamar ao 606 507 853.
• Mestra (oposición de 1978) definitiva
en Madrid -centro en formación específica de persoas adultas; especialista e
habilitada en Língua Española e Inglés
(1 2 e 22 "de ESO) e ciclos inicial e médio;
permutaria por praza semellante ou
de primária ou 12 ciclo da ESO na
Galiza. Razón nos telf. 91 409 75 60 ou
659 194 520, perguntar por Soledad.

ma unha das artistas esenciais da segunda metade do
s. XX, a sua proposta está
no límite de distintas disciplinas: idea máquinas para
pintar¡ extranos obxectos
que adquiren un movimento sutil, se mpre drástico;
violinos con mecanismos de
autonomia que lle dan un
toque poético en contraste
con pezas máis duras, como
as máquina de serrar paredes. Nas suas esculturas,
instalacións e fitas o carpo
interactua de xeito ritual co
ambiente. Até o 10 de Setembro no CGAC.
COLECCIÓN STITTUNG
LUDWIG
Má is concretamente Colección Museum moderner Siftung Ludwig , Viena. De

Aruly Wharhol a Pedro Cabrita Reís , acolle 21 obras de
Pedro Cabrita Reis, Sophie
Calle, T ony Cragg, Güni:her Forg, Gilbert & George,
Jasper Johns, Bertrand Lavier, Morris Louis, Michelangelo Pistoletto, Robert
Rauschenberg, Sean Scully,
Frank Stella, ]es.5ica Stockholder, Cy Towmbly, Andy
Warho~ Tom Wesselmann,
Franz West e Braco Dimitrijevic, seleccionados de
entre as numerosas obras do
museu citado, e que dan
carpo á idea de como se formou unha colección de arte
contemporánea.
No
CGAC até o 31 de Agosto.

A Rede
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LA REGIÓN INTERNACIONAL
www.lti.laregton.ner

A edición dbtital de La Regí6n Internacional apreséntase como "o portal dos espaflois no mundoº e oferece titulares in·

formativos coas notíciaS do dia, contac..
tos, enlaces; ch.ar& e outras infortnadóns,
asi como navidades. 1amén .incorpora.
mftmnation int~ma do pr6prio xomal. •

ARTISTAS
COMPOSTELÁNS
A galería de arte Citánia oferécen os un encentro coa
obra de dezasete artistas vencellados á cidade e ao seu
mundo cultural. Unha mostra do que se fai nos obradoiros artísticos composteláns.
Até o 27 de Xullo.

Tui
• EXPOSICIÓN$
NINES
Ou MB Ángeles Veláquez
Pérez, nada en Salamanca,
profesora de debuxo no Rosal e residente en Tui desde

hai cinco anos. Da sua obra
comenta X.L. Refoxos: "AB
texturqs e cores mudan dun
día para outro, dunha ollada para a seguinte. Permanece na retina un toque
amarelo, presenza case
constante. Temes <liante
un océano de símbolos que
medran en todas as culturas". Na galería Trisquel e
Medúlio até o 29 de Xullo.

Vigo
• EXPOSICIÓN$
NOLAND & W ARHOL
O Venres 28 inaugurase a
mostra, organizada pola
Concellaria de Cultura, na
Casa das Artes, onde poderemos contemplala até o 27
de Agosto, titulada Postpic-

tórico- Pop : Nolan-Warhol
coa intención de afrontar o
pasado e vixéncia de duas
das figuras máis importantes da arte norteamericana
da segunda metade do século, como son Kenneth Nolan (1924), visceral defensor da abstracción postpictór ica, e Andy Warhol
( 1928-87), posicionado en
favor da vida real con case
vinte anos de adianto.

Os LAXEIROS DE LALIN
A colección do Museu
R .Me Aller de Lalin que
agora podemos ollar na Casa das Artes a partir do
Venres 21. Composta, case
na sua totalidade, por deseños sobre papel, permítenos disfrutar da grande facilidade que o pintor tiña
para o debuxo. Con esta
exposición a Fundación Laxeiro completa a sua oferta,
pois ademais podemos contemplar a Colección permanente, panorámica da
ua produción, xunto coa
mostra Obra gráfica, composta palas carpetas Caos
Armonia e Homenaxe. Até
o vindeiro 3 de Setembro.

• Estamos a artellar a formazón dun
grupo de siareiros e siareiras do
Racing de Ferrol. De interesarte
chama ao 626 259 967.
• Gostaria de corresponder-me com
pessoas que falam galego. Sou brasileiro, formado en língua portuguesa,
inglesa e estudo atualmente espanhol,
mais interesso-me bastante pela origem e afinidades entre as línguas portuguesa e galega. Estou na Coruña
por deis días e vou levando os jornais
O Correo Galego e A Nosa Terra. Meu
endere~ é: Vítor Marques Costa, Rua
Olavo Bilac, 2059-Centro -Zis. 64001280 Teresina- Piaví-Brasil.
• Búscase profesor de matemáticas comerciais e contabilidade para clases particulares no mes de
Agosto en Mondariz-Balneário.lnteresados chamar ao 606 507 853.
• A Peña deportivista Pardo de Cela ten á venda camisolas, puchas ...
coa simboloxia da equipa, na sua sede social, Bar San Pedro, Correlos19, Mor (Alfoz) .
• En Bueu alugo vivenda en Agosto e Setembro, tres cuartos. Tfno.
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.

Telefonar ao 639 833 585, das 8 do
serán en diante.

• Vendo mostrador de carniceria,
frigorífico, báscula, rexistadora, lavamáns, estanterías. Telf. 982 390 449.

• Selos novos, con ou sen goma,
usados mundiais e tarxetas telefónicas
novas ou usadas. Compro e vendo.
José. Apdo. 32.004. 28080, Madrid

• Busco xente que resida en Catalunya para debater e falar sobre nacionalismo galego e poder formar a agrupación 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 córnico, 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 xardin por meses ou quincena. Tfno.
923 267 657.
• Vendo chalé duas plantas e garaxe en Rianxo máis 2.520 m• de terreo e unha casa vella ou cámbio por
piso. Tfno. 923 267 657.
• A rama guinda, voceiro da insurxéncia poética galega ven de publicar
no seu cademo dixital ás seguintes navidades: Miguel torga, Feo . Domínguez, Bob Dylan , Cristina Mafiño (arte),
Muguruza, X. Cordal, O tempo dos galegas (foro de debate) ... Colaborade!
(http://webs.demasiado.com/ramaguinda).
• Manesquerda, o n!! 7 da revista da .

• Alúgase apartamento en Vigo
(zona de Balaídos) durante os meses de Xullo e Agosto . Por necesidade económica o prezo é asequíbel.

TIRINAUTAS
Representará a obra Se o sei
non volvo á casa; e o grupo
Teatro Buratini cenificará A

gai.ta que facia a wdas bai.lar,
as duas inseridas en Tempo
de Lecer, o Sábado 29.

• Técnico en infomática, reparacións, internet (deseño de páxinas
web, servidor en rede ...), clases a
domicilio, etc... Comarca de Barbanza e limítrofes. Preguntar por Josecho
no tlf. 981 769 485, consultas de balde a través do correo xoselo@jazzfree.com mailto:xoselo@jazzfree.com

• Á vosa disposición dous novos
números d' A Escolma. Pódense socilitar gratuitamente, tan só enviando
un selo de 35 pta, a Alberte Monán
Noval, rua Espiño 162, 15.405 Ferrol.
•Vendo autocaravana (cociña, calefacción, baño, água quente, liteiras, toldo ...), con motor Mercedes diésel. Barata. Telf. 986 324 432 / 600 717 628.
• Vendo acordeón diatónico dunha
só ringleira en tonalidade de Do. Menos de un ano e case sen emprego.
Axeitado para folc. 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, fotografia... aquí tes un sítio no que poder 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.•

•MÚSICA

JosÉ Luís
GONZÁLEZ URIOL
Adicase á música de órgan o e dá un concerto, inserido no programa O canto
das pedras, o Domingo 30
na Colexiata de Santa Maria
a Real de Xunqueira de
Ambia .
·

Braga
• EXPOSICIÓNS
MÁRIO SEQUEIRA
lnaugurou un novo espazo
de exposicións, un edifício
situado en frente do actual e integrado no complexo da galería e na área
verde envolvente. Para a
exposición inaugural selecc iónáronse obras de
Helena, Georg Baselitz,
Francesco Clemente, Ans elm Kiefer, Richard
Long, Pedro Cabrita
Reis, Gerhard Richter,
Juliiio Sarmento e Rachel
Whiteread.

ELKE ÜARCIA
ARFSTEN
Titula a súa obra El espácio
invadido por la corulición de
lo creado, mostra de imaxes, obxectos e pequenas
instalacións, que poderemos ver na sala de exposicións da Centro múltiple de
arte Visual Labora (López
de Neira 5).

•TEATRO

• O BNG de Alfoz-O Valadouro
ten unha páxina na interrede,
onde se poden ver todos os números da sua publicazón local "A Furna": http://members.es.tripod.de/valadouro. O nóso enderezo postal é o
Apdo. 27 , 27770 - O Valadouro.

Xunqu.e ira

T ANIT A.C.A.P.
Espectáculo de máxia para
o Tempo de Lecer, o Domingo 30.

Xin%o
•TEATRO
MOFA E BEFA
O coñecido duo cómico

...

• Véndese Yamaha 600-Diversión,
13 km., extras. lmplecábel. Tfno. 986
347 868.

Esquerda Nacionalista Mocidade
acaba de sair co mesmo prezo (40 pesos), pero mudando o formato, tentando
que sexa máis dinámica e atractiva .
Contén temas como os Retos do movimento xuvenil nacionalista de cara o s.
XXI; Proceso de configuración e disoluxión da ANPG con moüvo 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.

HOMENAGEM
A ANGOLA
No XXV aniversário da sua
independéncia nacional,
que poderemos contemplar
na galería Sargadelos até o
12 de Agosto.

Vila de Cru.ces

• Rias Baixas. Alugo chalé con xardín por meses ou quincenas. Vendo chalé 2 plantas máis garaxe e
2.520 m• de terreo e unha casa vella.
Tfno. : 923 267 657.

galega estará co seu traballo Finis Mundi Circus,
obra na que estes actores,
acompañados de dous
guitarristas, cenifican,
cantan e realizan "traballos circenses e ainda outros vários" co ' humor
acedo que os ven caracterizando. Para velos haberá que agardar ao Venres
28 na Casa da Cultura.

Porto
• EXPOSICIÓNS
MAIT MULLICAN
Mostra a sua obra baixo o
título More Details from
an Imaginary Universe,
traballos feítos entre 1973
e 1999, que reflicten a investigación deste artista
norteamericano sobre os

procesos de percepción e
o xeito como poderemos
representar o mundo que
nos rodea. Alguns dos traballos nunca foran expostos, como unha série de
fotografías e colaxes do
73-74 que deixan ver o
interese posterior do artista· pala realidade virtual, a
arquitectura e a hipnopse.
No Museu de Arte Contemporánea Serralves. Tamen se mostra niste museu outra exposición titulada Arte Africana da Colección Han Coray, 19161928, que fo¡ instalada
por Matt Mullican, de
xeito qae a ollada do artista substituirá a do coleccionador de esculturas
entre as que se encentran
obxectos de uso cotiá como instrumentos musicais, armas, alfaias ... séries
de obras, non pezas insólitas. As duas mostras estarán até o 1 de Outubro. •

Tanit
A.C.A.P.
realiza un
espectáculo
de máxia,
o Domingo
30, enVILA

DE CRUCES.

En r'Ota.
PASEANDO POR EUROPA
Campamento urbano gratuito en Santiago
de Compostela, convocado pola Equipa
Don Bosco para rapaces e rapazas de 8 a
14 anos. Realizarase do 1 ao 11 de Agosto. O prazo remata o 1 de Agosto ou antes, caso de se cubriren as prazas. Máis información no Centro Xuvenil Don Bosco. Tfno. 981 582 243, fax.: 981 570 263.
EsPAZOS N ATURAIS
Percorrido pola Lagoa e A real de Valdomiño, o Venres 28. Máis información no
981 487 666 .•
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O valor
do silencio
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silencio é un valor eco,
léxico cada vez máis en
alza pola súa escaseza na
sociedade contemporánea. Ata
hai ben pouco ruído e progreso
ían da man, identificándose co,
mo algo consustancial. Do mes,
mo xeito que acontecía coa con,
taminación medioambiental, a
perda do silencio era o prezo que
había que pagar polo desenvol,
vemento económico e social dos
pobos. O silencio era un sínto,
ma do atraso do que disfrutaban
con certo grao de padecemento
as sociedades marx inadas do
progreso. N as dúas últimas déca,
das as sociedades máis avanzadas
teñen dado pasos moi importan,
tes para deter os seus índices de
contaminación , freando en boa
medida a emisión dos axentes
industriais, que tiveron que in,
vestir seriamente na reducción
do efecto contaminante , en,
tre eles o ruído.

P. B.

-*

CARME VIDAL

" Coñecedes a Antón Moreda? Foi Secretário Xeral das Mocidades Galeguistas en Bos Aires e presic;tente do Consello da
Mocidade en 1963 en Galiza. Nós estamos reivindicando a
sua figura". Quen isto afirma con eufória son duas animosas
rapazas que están no posto das Brigadas en Defensa do Património Chairego instalado na carballeira de San Lourenzo,
na festa nacionalista do Dia da Pátria Galega, e que oferecen
o libro sobre o vello galeguista que a asociación ven de publicar. Sentado detrás delas está un home elegantefY!ente vestido que ás duas mozas sinalan coma protagonista. E o próprio
Antón Moreda que preséncia sereno a sua "reivindicaci ~ n" .

- 1

1

Antón Moreda pasou máis de
trinta anos no manicómio de
San Rafael e converteuse en
promotor de iniciativas culturais
e talador sen parada desa longa
experiéncia. "Estás afeito ao
Hospital?" pergúntanlle na entrevista que as Brigadas recollen
no libro Antón Moreda. A taita
dun galeguista. "Estou debido
ao tratamento, pois senón supoño que seria un auténtico revolucionário", responde el e esa curta frase recolle con acerto o 1'1lante deste home ao que un mal
dia quixeron segar aquela sua
vontade política de revolta.
As duas mozas continuan, incansábeis, apresentando a Moreda aos que se achegan ao
mostrador. "Non coñecemos",
responden a maior parte dos
nacionalistas que por ali pasan,
coa lacónica e tatexante resposta de quen ignora a alguén
que, pola efusión das rapazas,
adiviñan que debe ser importante. Abofé que o nome de Moreda debia ser máis mentado, razóns non faltan na sua biografia
para ser "imprescindíbel", como
o definen os das Brigadas.

.
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Pero Antón Moreda desapareceu
un mal día e poucos valedores
quedaron que prbnunciaran o seu
norñe. Despois do seu regreso á
Galiza con afán militante e patriótico, pasada case meia vida en
Sos Aires en contacto 'Ca· exílio e
cun claro activismo político, Mo-

reda convertiuse en comercial da
Editorial Galáxia, capitaneada por
Ramón Piñeiro. O escritor Manuel
Maria non dubida en acusar as
razóns políticas que están detrás
do siléncio que pesou sobre o "irmán Antón". "Por persoas moi ligadas á editorial e ao piñeirismo,
fixéronnos saber que Antón Moreda non viaxaria máis Galaxia,
que non nos fiaramos del porque
non era galeguista senón un perigosísimo infiltrado do Partido Comunista e a sua misión consistia
en rematar co galeguismo e con
Galaxia. Ao pouco tempo deste
sucedido sufriu unha arrepiante
crise e houbo que internalo nun
sanatório", canta Manuel Maria,
tese que sostén no libro, entre
outros, X. L. Méndez Ferrín. "O
verdadeiro pecado de Antóm Moreda, consistiu em tratar de criar
um galeguismo político independente das instruQons que vinham
de Gelmirez 15" defende Luis
GonQalez Blasco, Foz.
A Piñeiro retírese o próprio Moreda nun dos artigas antologados no libro das Brigadas : "Alguns saben da miña relación
con Don Ramón. Outros non.
Non saben que foi un dos que
me tratou de tolo a derradeira
vegada que falei co-il. (.-.) Soio
sei que á xeración do Consello
da Mocedade nos custa perdoar porque ainda non acadamos
o trunfo e a loita é dura. Ren
máis, que descanse en paz
Don Ramón".

Purgado polo piñeirismo, Moreda desaparece da escena política galega coa mesma forza
coa que se desmantelou o Consello da Mocidade. ''Teriao todo
para ser un héroe: inxénio, paixón, clarividéncia, iniciativa, untia boa esquerda aos morros e
un metro oitenta de estatu ra"
definiuno Margarita Ledo que o
convertiu en personaxe "de carne e oso" da sua literatura en
Porta Blindada. "Fixemos por
lle retornar o nome ás cousas e
por expresar a dificultade escorregadiza da relación ·cunha
Galicia partida en duas: na contemplación embelesada da Terriña, ~ na violéncia, sen paraxe, dun país que se nega a atinar coas orixes do mal por entre tanto ben_ O país de tanto
che me tén'', escrebe Ledo contra a lousa que tornou ao seu
protagonista en innomeábel.

Ovos fritidos con cachelos
"O Antón era un mozote alto,
delgado, que vestía sempre de
gris, repetía cordialmente o retrouso ou muletilla de meu santiño e talaba con - nostálxia do
seu San Miguel de Reinante". É
o rebuleiro Moreda de Bos Aires o que debuxa Xosé Neira
Vilas, con quen funda as Mocidades Galeguistas en 1953.
"Seria a ponte que naceu no
desterro e a mocidade máis
sensible e concienciada da Galicia territorial", comenta Neira
do galeguista. Dez anos despois despedirianse até se atopar de novo con tres décadas
de distáncia, xa no país, cando
xa a ponte soportara máis peso do que tiña previsto.

Mocidades Galeguistas. Ao pouco , Moreda voltari a a Galiza e
partillaria na orga nización do
Consello da Mocedade do que
foi nomeado Secretário Xeral.
"Desde entón, desde 1963, digo,
Antón Moreda, o de San Miguel
de Reinante, é o meu Secretário
Xeral. Seráo sempre, mentres el
e eu vivamos, pola súa xenerosidade, pola súa entrega revolucionária á causa da autodete rminación e independéncia de
Galicia, pola súa fe e polo seu
optimism"o" escrebe Ferrin nun
emotivo texto no que recoñece
ademáis a anulación que de Moreda quixo facer o piñeirismo.
Ramón Muntxaraz dá canta da
outra loita de Moreda ~ tamén, e
como non, polftica. E a que o
pon diante de iniciativas como a
criación da Asociación Gaiola ou
das revistas Gaiola aberta e Falemas, cabeceiras artelladas polos residentes -e tamén traballadore~ dos manicómios galegas.
"O ser humano é único e indivisible, mais si se une a outro xa
son dous e así sucesivamente.
Nesta verdade de perogrullo está a base do asociacionismo" escrebe Moreda nunha desas páxinas, continuando o ideário que
defendeu en proxectos colectivos durante toda a sua vida.

Non discute estar tolo e afirma
que soñar nun centro siquiátrico
"é perigoso". "Os que tomos
membros das Mocedades Galeguistas de Buenos Aires e participamos de forma activa na fundación do Consello da Mocidade e
posterioremente en asociacións
e partidos políticos ternos unha
débeda con todo:; os nasos mes- .
tres e mártires asi como con toda
Ferrin lembra ben a ementa da
a xuventude que nos apoia, comcea na que coñeceu a Antón . prende e sinte a chamada telúriMoreda. Eran ovos fritidos con
ca de todos os que viviron e mopatacas servidos por volta de
rreron para deixarnos un mundo
1960 nun bar de Madrid os que
mellar" afirma Antón Moreda, noian selar un encontro no que se
me que debia estar entre os que
anceiaba afortalar de novo as
el mesmo cita.•

H xe a pre ncia do ru fdo na
sociedade xa nada ten que ver
co anterior modelo de desenvol,
vemento. Máis ben, SJicede o
contrario. As industrias que non
se souperon adaptar ás novas
e ixencia fuxiron cara marco
xurídico máis rransixentes coa
contaminación acústica. De for,
ma que a ubicación no planeta
das ociedade mái ruido a
vén a coincidir, en moito ca,
o , co mapa da miseria. O concepto do silencio é un valor ca,
da vez rnáis asociado ao concep,
to de cultura que o terreo eco,
nómico aoque aludíamos.
Fago e tas reflexións nunha tar,
de dest-e estraño verán que pade,
cemos nunha aldea rural do inte,
rior de Galicia á que fuxín en
busca dunhas horas de tranqufü,
dade e ilencio. Este últim con,
cepto, arruinado pola pre enza
dunha excavad ra que e e tá
comendo a cach a ladeira dun,
ha montaña fi rma por tant
séculas e er i n. No trozo co,
mido á d u a naturez - guro
que montan un cubo d ladrill
qu ~d terá que v r e entor,
no. A úa ira dillca i n má'
amigas sí falan de cultura e res,
pet
medí am iente.
I

verten as n oites en torturas a
prazos de quince, trinta ou se,
senta minutos, sen discriminar
entre cre entes e agnósticos.
¡Que reine o silencio dos vivos
nunha terra de fartura! +

V oLVER AO REGO

N

a véspera do 25 de Xu,
llo, Compostela oficiaba
a venerábel tradición
racista de queimar un templo
musulmán sobre a porta do
Obradoiro. O Bispo notou ·que o
diálogo entre credos requeria un
cámbio e cambiou o templo is,
lámico por outro gótico. En rea,
lidade é un progreso. Pasamos
das Cruzadas á Contrarreforma
no tempo breve de un ano.•

