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Falandó da 
. . ,, 

em1grac1on 
sen 
emigrantes 

O colunista de EL 
PROGRESO Xoán Soto, 
definía asi un dos últimos 
actos do PP na Galiza. "Hai 
que botarlle moita cara á 
cousa para titular de 
convención sobre a emigración 
o gua.caneo celebrado polo PP 
o Sábado pasado en Lugo. 
España é un país 

· extraordinariamente fecundo 
en achados inverosímeis. Ao 

enxeño español débese, por 
exemplo, a tortilla sen ovos, 
nutritivo descubrimento que 
talvez lembren os leitores 
entrados en anos e os 
historiadores culinários 
especializadoS-na rama de 
escasezas, racionamentos e 
outras depauperacións . 
posbélicas. Sendo rareza .. 
asombrosa a tortilla sen ov0s 
non o foi tanto como outra 
invención coetánea da 
nutrícia: a democrácia sen 
democrácia, que iso viña ser, 
pouco máis ou menos, aquela 
democrácia orgánica por 
aclamación e 
encarceramento, que tantas · 
xa cegadoras luces· segue 
deitando sobre as nosas 
institucións. Á ilimitada 
tradición española de 
invencións insólitas únenselle 
agora as convencións sobre 
emigración sen emigrantes. 
Que Javier Arenas é persoal 
foráneo ninguén o dubida: 
non hai máis que oilo falar. 
Pero de ai a outorgarlle carta 
migratória hai, paréceme, un 
abismo. Salvo que o PP pense 
incorporar ao seu programa 
audaces propostas 
independentistas, con 
estabelecemento de pasos 
fronteirizos e ministros de 
Estado".• 

Páxinas de A Nosa Terra, do 11 de Novembro de 1999, e de La Voz de Gali
cia, do 24 de Xaneiro de 2000. 
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P. BERGANTIÑOS 

Xaime llla Couto 
'Os- que proceden da estratéxia comunista están deformando 

a realidade de Galaxia' 
-0- CARME VIDAL 

CADA MAÑÁ BOTA A MAN POR RIBA DA TALLA EN MADEIRA COA FIGURA DE CASTELAO QUE TEN NO CORREDOR DA 

SUA CASA VIGUESA. XAIME ILLA COUTO FUNDOU HAI CINCUENTA ANOS GALAXIA, UNHA INICIATIVA QUE, AD SEU 

VER, QUERIA TER CONTINUIDADE CO IDEÁRIO DE CASTELAO E RECOLLER AS INQUEDANZAS DE TODOS OS GALEGUIS

TAS. RECOÑÉCESE ILLA COUTO COMO O "PROXECTISTA" DAQUELA ESTRATÉXIA NA QUE A EDITORIAL ERA SO O "ICE

BERG, A PARTE VISÍBEL". CON VOCACIÓN DE FILÓSOFO, XAIME ILLA CHEGOU A ECONOMIA NO SEMINÁR/O DE ESTU

DOS GALEGOS, ONDE DESCOBRIU A NECESIDADE DE TER UNHA TEORIA FEITA DESDE O PAÍS. CON ESE OBXECTIVO 

FUNDA A REVISTA DE ECONOMIA E APOIA A CARREIRA DE XOSÉ MANUEL BEIRAS. XAIME ILLA COUTO EXPLICA O 

PROXECTO POLÍTICO DE CONCIENCIACIÓN GALEGUISTA CANDO SE CUMPREN 50 ANOS ÓA CRIACIÓN DE GALAXIA. 

Galaxia fúndase o mesmo ano 
da morte de Castelao. 

E mantiña unha continuidade 
coa sua personalidade, como 
paradigma e como exemplo ade
mais de recoñecernos no seu 
compromiso real co país. Caste
lao é o home que se identifica co 

. povo e ese sentimento dase nos 
dous sentidos porque o povo ten 
tamén a intuición de ser el o seu 

' representa_nte. No ano 36 foi o 
deputado máis votado pero xa 
no 31 moita xente apostara por 
el. A xente dicia cousas da vida 
por Castelao como unha frase 
feíta. Fronte un tipo de ilustra
ción plenamente racionalista e 
abstracta está a intelixéncia 
emocional que, como dicia Ra
món Piñeiro, é a característica 
de Galiza porque a radicalidade 
do galega é a afectividade, o 
sentimento que está expresado 
en algo comun con Portugal que 
é a saudade. En Castelao ternos 
tres aspectos cruciais: a inteli
xéncia emocional, a ética e o 
compromiso co país. 

Pero a criación de Galaxia 
tense explicado como unha 
estratéxia coa que o exílio 
non concordaba. 
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O que se queria facer era -en 
tempos difíciles, nos anos escu
ros- dar unha continuidade ao 
galeguismo, era a nosa aporta
ción á história do 

a Piñeiro, que levou a autoriza
ción expresa, conseguiuse que o 
governo de Giral incorporase a 
Castelao e eran os comunistas 

país. Perversa-
mente se sobre- I p 
valoran as discre- b 
páncias que tiña- ensa amos 
mos con América 
e co Consello de 
Galiza. Non existe 
nengunha con
frontación profun
da, a identifica
ción con Castelao 
era plena. Isaac 
Diaz Pardo e to
dos os que están 
talando que pro
ceden da estraté
xia comunista es
tán deformando a 
realidade porque 
nós o único que 
faciamos era dicer 
que estabamos vi-
vindo no país. Era 
un proceso dife-

que o que 
compria era 
galeguizar as 
forzas políticas 
reais, pasar 
dun Partido 
Galeguista que 
era minoritário" 

os que non que
rían polo seu re
ceo de sempre co 
galeguismo. Ago
ra vese, para o 
seu desconsolo, 
que é o galeguis
mo o que quedou 
desa história e a 
nós satisfainos 
porque a nosa 
preocupación non 
era criar un mini
fúndio ideolóxico. 
Sabíamos que ti
ñamos un hori
zonte moi longo e 
pensabamos que 
o que compria fa-
cer era galeguizar 
todas as forzas 
políticas reais, 
pasar dun Partido 
Galeguista que 
era minoritário. 

rente ao que vivían os exilados 
coa morriña pola Frente Popular 
e o Estatuto. Piñeiro dicia, "virá a 
monarquía, a república, pero non 
volveremos a ese momento". 

Por iso se fixo Galaxia para 
concienciar, mentalizar no único 
campo onde podíamos traballar, 
ainda que con dificuldades. 

Non era enfrontamento. Grácias Voste~e apar~ce . como .º ~u-
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- on dos valores de Galaxia é que- ::="------=--:_·'= _-_ ~'-'~_~,- ~ . ~- _ 
é_ uri-proxecto de grupo. Foj un - Tentan ifesdg_ o g~ru~ó~:lün 
jraballo solidário de equipa pero clO-ha( infegfar nov= ~=_= 
, dentro dela a miña aportación toi '=Clótts de gafeguistas ctaqu 
a de proxectista -sempre me estudantes en Com(Joste 
gustou facer organigramas-, co- ---
mo explico no prólogo do_libro 
Construir Galicia. Galaxia pre
tendeu sempre identificarse coa 
nosa colectividade, moi espe
cialmente cos galeguistas. Can
do buscamos o amparo formal 
-do código de comércio fa~endo 
unha sociedade anónima ~trata
mos de que fora un instrumento 
ao servizo do galeguismo, non 
como moitos din de piñeirismo 
ou culturalismo. Por iso levamos 
a persoas representativas do 
que fora o galeguismo político 
como Gómez Román, Otero Pe
draio que fara o último presiden
te do Seminário de Estudos Ga
legas, Paco del Riego, secretá
rio xeral das Mocidades e tamén 
moita xente nova. Houbo quen 
foi pagando as accións que se 
subscreberon como sociedade 
anónima a cincuenta pesetas 
mensuais durante máis dun ano. 
Tiñamos a limitación de que non 
se podian subscreber máis de 
dez para que non houbera nin
gun grupo que predominase. 

Defende que era unha obra 
colectiva e voluntariosa? 

Axudaron todos. O consello de 
administración estaba presidido 
por Otero Pedraio pero del for
maban parte Gómez Román, 
Ferro Couselo, Sebastián Martí
nez Risco, António Fernández 
Pérez e uns cantos homes 
máis. Pero logo habia un comité 
de decisións, onde non se co
braba absolutamente nada, e ali 
estaban Antón Beiras, Xohán 
Ledo, Rufo Pérez, Paco del Rie
go , Emílio Álvarez Blázquez, 
Luís Viñas Cortegoso e eu mes
mo. Todos nós traballamos de 
xeito colectivo ademais de 
aqueles que axudaban espalla
dos por toda Galiza. Ninguén 
dubidaba de que ali estaba re
presentado todo o galeguismo. 
A nasa preocupación ia máis alá 
de ser unha empresa cultural. A 
editorial, que era o que se vía, 
era a parte máis pequena, tive
mos que valernos de meios que 
non levantaran suspeitas_ 

Que ia entón máis alá do pro
xecto editorial? 

Por exemplo, unha das causas 
que fixo Galaxia nesa etapa, 
cando España se incorpora á 
UNEsco, é mandar desde aqui, 
redactado por Ramón Piñeiro, 
un informe sobre as agresións 
culturais que se cometían na 
Galiza e que causou moito im
pacto. Ali estaba Ruíz Giménez, 
ministro de lnstrución Pública 
daquela, con Fraga lribarne que 
comezaba a sua carreira políti
ca. Foi apresentado polos cen
tros galegas pero fixérase na 
Galiza, como moitas outras cau
sas. Ao amparo de que eu era 
avogado faciamos moitas reu
nións no Hotel Moderno, na Por
ta do Sol de Vigo. Galaxia viña 
ser unha sorte de instrumento, 
de aparello de impulsión pero 
había toda unha actividade de 
conxunto. Non era nengunha to
rre de marfil. Situamos a· Ramón 
Piñeiro na pensión máis miserá
b~I de Santiago, porque non ha
bía cartos, cando el era o único 
home que vivia adicado dunha 
maneira total e absoluta a Gali
za, non para escreber libros se
nón para comezar a tomar con
tacto con intelectuais como Luís 

6asflio Losaaa-ietLGtia/ 0-que-
_J:fO~ eotusiasID.lidJL..Eu tiña ami
rQOS~na No\la. Can<;ó Catalana e 
táre~eon=el Réif ue- pensei ·que 1 

tameo na Gal~a-necesitabamos 
__ -isa. Atopamos:.un cantante cata-'Sacr'if'ICG; mon0-5~ e--- ---- -~ ~::-_ _. -"" . º--~ 1av- que=estal::[~dÍf!p_ºstocreantar 

-en gafego.: Entón decidimos 
--- - - - - ~-~ maridar=os-textos, entre eles, a ' p ~~ ~~ ifiil ~anción ee--JQan Baez, "Vence-

non mant1vemos o Oritua:_~~ta~~ - ~':°~~:U~~~~~~; 
_ porque nen ll~pareceu sufi-

Non concordaban co na- - estaba ali~nada. Q 9ª10Q!lisrnº _12-odian-oon9ebir un l!"ª-cio®lis'"" _ ciªntem~nt.E! revolucionária. 
cionalismo que se estaba a --tiña-que conquistaF-á-xente~ Pec~~a-e¡u_e:-fas_e.,-•R-ternlasis!a.__-.0_---Qe~ru>js diAUa~ Xeh.ªna- Torres 
organizar? que -me rnetin a· tratrallar no- -qrnf-ocorre ·é quaogalegüls- -e- ai=ranco- Granae, que traba-

campo eristián? paFqUe O 50% -IT-IO-Se-se qüere-f:;)FOXectar na llaba no meu oespacho porque 
O que ocorre é que nós quería- está-votando a Fraga_:::-e e~ pan- s-oc-reºªde non poge pensar mo mandara Pineiro. Franco, 
mos que as forzas políticas re- .sei -que había que gañar--a esa--rr~n partido onde estél'l-todos con- Beiras ao piano, foi elabo-
ais operativas se galeguizasen. xente. Unha das razóns para · -xunto·s como foi-ao comezo. - randa· a canción. A fins dos se· 
Galaxia o que tiña que facer era que o Bloque teña esa_acollida - - isa. está ben par3=u..8_éminário senta cam:lo-~estabamo~ na misa 
o papel de axuda e non se po- é porque o pavo contacta con de Estudos Galegas pero non de Rosalia no día de Galiza a 
día comprometer cun sector de: -eles porque os digi'Uflea.n. ~ -~ -J!}ar&-un a orgaA~eiell partF· U Pu convocara unna manifes-
terminado. Sacrificamos o que -dist~. _ Neste momento no país, tación. Viñergn pola tarde até ali 
para nós seria máis confortábel - Por que non contiñuaron lo--=- -o BNG, é-o-que está máis-cen- a provocar. Eu mirei para Ferrin 
como era manter un partido ga- go co Partido Galeguista_e_ Jrado-na-realidade porque está cantando "Venceremos nós" 
leguista único. Queriámonos promoveron organizacións na situación de globalización e porque ademáis aquel ano con-
preparar para a normalización como Realidade Galega ou, localización. Ten o poder da seguiramos que .o coro interpre-
política deste país, criar instru- no seu caso, o. Partido Po- - i9entidade, a ligazón- aos inte- tas9-{>Gr -vez primeira o hino ga-
mentos que serviran para a con- pular Galega? - reses-proprios. Bo-scar a dife- lego. Cantei forte e mirei para 
cientización nos valores gale- renciación positiva é posíbel, Ferrin dicíndolle cos ellos que, 
gos, que se configurasen forzas Ese debate está faíseado. Ha- como se fixo en Allariz, recu- por el, non teriamos aquel tema 
políticas próprias. Piñeiro dicia bia que perguntar -aos -que -dfn -perando-os valores próprios e musical na ñosa=--língua. A pali-
que tiñamos que loitar mesmo iso se eles estaban dispostos facendo ao tempo un traballo cía deunos vergallazbs pero eu 
contra a nasa sociedade que a estar no PG no ano 36. Non de revalorización económica.• decidin continuar cantando.• 



Dez alcaldes na manifestación 

contra a peaxe 
~~~~~~-4~~~~~~~ 

O PNV agarda que HB lle pedo a ETA 

unha nova trégua 
~~~~~~-18~~~~~~-

PERIÓDICO GALEGO SEMANAL 

Francisco 

Lores, 

candidato 
nacionalista 

para os emigrantes · 
---10---

O PSOE proponlle por primeira vez 

un pacto de governo a IU 
~~~~~~-19~~~~~~-

Paco Pestana, artista acedo 

que non quer traicionar aos seus 
---~--25-------
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As mulleres que marchan son máis do 40o/o nalgunhas épocas e o 75°/o das retornadas non atopa traballo 

O DIFICIL RETORNO DAS MULLERES EMIGRANTES 

Castelao para todos 
en Editorial Galaxia. 
Agora: o tomo I 

Castelao 
Obras 

da primeira edición crítica 
da súa obra escrita. 
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A corrupción retórica fronte 
aos atentados 

A irrupción do novo atentado de ET A no cenário político, ainda sendo 
previsíbel desde o seu comunicado do 28 de Novembro, sacudiu á cidada
nia, mentres a maior~a dos responsábeis sociais, políticos e institucionais 
voltan á mesma retórica de sempre: reclamar unanimidade fronte ao terror 
con afümacións tan absolutas como estériles, confundindo a unanimidade 
ante a dor coa unanimidade das posíbeis estratéxias que podan parar tanto 
horror. Instalan aos cidadáns, coa impagábel axuda da case totalidade dos 
meios de comunicación e dos que neles traballan, na corrupción retórica, 
impedindo todo debate político -un debate sobre o xeito e a maneira de 
parar a violéncia- facéndonos ver que toda discrepáncia política atenta 
contra os princípios da democrácia, da paz e da vida. Mesmo pedindo, co
mo a socialista Rosa Díez, que "non caíamos na trampa de usar a lóxica 
democrática". Desde que se soubo que ETA voltaria a atentar, os partidos 
estatais invertiron todos os seus esforzos na tarefa de preparar a sua posi
ción para cando se producise o primeiro morro. Cabe preguntarse se non 
seria mellar encamiñar os esforzos políticos na procura de solucións, tal co
mo reclaman a cidadania nos inquéritos e nas mobilizacións. + 




