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De éxito sen paliativós
· pódese calificar o
resultado da Folga Xeral
realizada o 14-D a todo o
longo do territorio estatal,
amasándose así o~ fin da
marxe de confianza ·
outorgada ao PSOE tras
seis- ·anos de governo. Os
trabal.ladores recupéraron
o protagonLsmo perdido ·
íogo da transición e da
xusta protesta -polo .
deterioro da situación
económica. de amplas
capas da povoación só
cabe lamentar a
discriminación que os
sindicatos estatais
· trataron de infrinxir á
problemática e mesmo _
ás organizacións próprias .
-da Galiza. Ao final a
c~pacidade mobilizadora
de CXTG e INTG, que
surprendeu ás mesnias
·centrais convocantes,
deixou .entrever cara
aonde. se encamiñan os
ritmos políticos no noso
país .

Caso Bultó:
condenado o
Estado español
en Estrasburgo

Oleiros reclama a
desprivatización
da praia de
Santa Cristina

A primeira senténcia
condenatória do estado
español por violación dos
direitos humanos reccollidos
no convénio de Roma ven de
ser pronunciada. O Tribunal de
Estrasburgo sentenciaba desta
maneira un longo proceso
iniciado no 14 de Outubro por
Xavier Barberá, Antonio
Messegué e Ferrán Jabardo,
condenados a 36 anos de
prisión os dous primeiros e a
seis o último polo asesiñato do
industrial catalán José Maria
Bultó, contra o Estado español
por violación de vários dos
artigas recollidos no convénio
europeu de direitos humanos.

O Concello de Oleiros, a uns
Victorino Núñez, presidente decito kilómetros da Coruña, ven
Centristas de Galicia e da
mantendo hai tres anos unha
Deputación de Our:ense,
auténtica guerra legal contra a
iniciouse na política como
sociedade inmobiliária
inspirador de Acción Política
"Sancrisa" para recuperar a
Orensana. Militou despois no
titularidade púbrica da praia
Partid9 Popular de Pio
de Santa Cristina, no seu termo Cabanillas, e através del
municipal. Esta praia coruñesa
integrouse na UCD. Trala
é unha das sete de
desfeita do Centro
propriedade privada que
Democrático, participóu na
existen na costa española. A
constitución de Centristas de
Lei de Costas non
,, Orense que acabaría ,
posibilita de momento ao
fusionándose co Partido
Concello oleirano facer valer
Galeguista, pasando a formar
este direito, cuxa resolución
parte <;Je Coalición Galega.
está pendente do que decida a Tré3_1a .negativa experiéncia no
Audiéncia Provincial coruñesa.
seo dese partido, Victorino .
N~ñez decidiuse pola
reconstrución de Centristas
(Páx. 10 e 11)
(Páx. 8)

(Páx. 12)

Vitorino Núñez: 'o
galeguismo
vende porque é
de centro'--

CADA 4 MINUTOS ...

. A.CORUÑA RESERVAS TELF . 21 32 11

. Concellos~ ao
servício das
Deputacións ou.
das.capitais
Os distintos poi íticos ·1ocais
andan agora enfrentados por
mor da asociación de
concellos, e o intento de
tontrolala. Asi, despois de
formarse a Federación Galega
de Concellos, os aliancistas,
sobreiram~nte Cacharro Pardo,
xe:stou a Federación Gallega
.de Municípios y Províncias,
- para que as deputacións
tivesen un . peso _importante
nesta asociación. Os
enfrentamentbs sucedéronse
en diversos concellos como
Compostela,. cando se tratou
-de integrar nunha das
federacións, ainda que foi en
Lugo onde os choques
foron máis encirrados.
(Páx. 5) .
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De éxito sen·t=iciáativos pód.ese calificar o resultado da·Folga Xeral ·realizada o 14-D a todo o longo do território
. ..~_'._~ ..,_, ... ' .·· ~ ~ Gsfata-1, amasándose ási o fin da marxe de confianza outorgada ao PSOE tras seis anos de goye,rno.
Os traballadores recuperaron 9 protagonismo perdido -lago da transición e da xusta protesta polo deterioro da
situación económica de amplas capas da povoación só cabe lamentar a discriminación que os sindicatos estatais
trataron de infrinxir á ..problemática e mesmo ás organizacións próprias da Galiza. Ao final a capacidade
mobilizadora de CXTG e INTG, que surprendeu ás mesmas centra.is convocantes, deixou entrever
cara onde se encamrñan os ritr:nos políticos no' naso país.
REDACIÓN/CORRESPONSAIS

Se os piquetes non tiveron incólume Felipe González. Unh.a · nori só_un PCE; exultante, senón ñen responsabilidade e a capacicampaña na que foron puriteiros un CDS que lle. pide ao governo
dade de introducir cámbios na
desta volta que intervir
os meios de comunicación e que "que re'c apacite" ou unha AP que
sociedade
son os que teñen
- apena9, débese sen · .
non estivo exenta <;Je manobras afirma que "desde o ponto . de - agora a palabra", creendo que
dúbida ao consenso social suxas.
vista -sindical a folga curripliu o · esta mobilización servirá para
ao redor das críticas á
seu obxetivo". Bautista Alvarez,
que intr.oduzan certas variantes
Unha derrota que recoñocen dirixente do BNG, manifestaba,
poi ítica económica do
dentro dunha política "totalmen·todos os partidos da oposición, pola sua band? que "os que tete nefasta" e que o futuro pode
governo, as.i como á
experiéncia que nos
últimos anos acumulara a
sociedade galega. Asi ·o
noso país non estivo. á
cola., máis_ben ao
contrário, da capacidade
mobrlizadora en todo ·o
território estatal·: O ámbito
da protesta .facilitou sen
embargo" o protagonismo,
case exclusivo en dias
. anteriores, ás dua?
centrais estatais. A hora
de manifestarse o efecto
da televisión e a pr~nsa
darialle non pouco -do
groso qe manifestantes a.
UGT e CCOO. Ainda asi e
nos comunicados leidos
ao remate das
mobilizacións dos .
sindicatos estatais
quedaria patente a
discriminación flagrante
que a nosa terra está a
sofrir por parte do poder
.central. A xornada
demostrou que ·o carácter ,
específico da problemática· ,
gálega é xa inocultábel.
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Hai coincidénciá unánime de
que o Governo saiu estrépitos.amente derrotado, e non só polo
paro xeral rexistado en . todo o
estado, senón porque o gabinete
se em_
barcou nunra campaña de
enfrentamento e oposición, involucrando a© até de agora cas~
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PRESIDENTE DA
PATRONAL DE LUGO
AMENAZOU PISTOLA
EN MAN AOS
PIQUETES

· RONAP·ERO.NSE OS MOLDES
cias.
Consi9.érase pola maioria. que a "transi- ción política española", que tivo como fi- . - Convócase a folga precisamente can-.
do o Estado español remata de realizar
tos principais. o pacto interpartidário
a sua integración nos distintos organis(auspiciado por Sa.ntié~go Carrillo) que
mos internacionais, CEE, OTAN, UEO,
permitiu o "cámbio gradual" , o consenso
para que non pudese existir ·desviación
constitucional e a entroniz~ión social da
algunha nos fins. Pero tamén cando non
Mona·rquia polo golpe de ·estado do 23·queda ningunha dúbida xa .do modelo
F; rematou cando o PSOE.acadou o goeconómico da social-democrácia e dos
verno estatal. Ajnda asi , nunha boa parte

.lar aos sindicatos coa mentira subxacente de que xa non existe proletariado,
polo que non teñen razón de ser.
.Facéndose eco dunha demanda social
de · emprego para os xóvenes, deseñou
o Plan de Emprego Xuvenil: un ataque a
liña de- flotación dos intereses de clase
organizados.
Despois do 14 virá o 15 e o 1.6, dixo o
seus efectos na erase traballadora: mo- Presidente González, polo que ainda é
do tecido social español, permanecía
ese "esRíritu de concórdia", só roto po- --deráción-salarial, prioridade ao IPC, relemoi cedo para poder valorar na sua xusgación do emprego, simbiose coa éúpu.los RaciÓnalistas non españois, que fixo
ta medida as consecuéncias desta folga.
la financieira e as trasnacionais; esqueci- Tan ben pode significar éil recomposición.
posíbel os distintos pactos sindicatos
mento das marxinacións e hipertrófia buestatais-patronal-governo, a nomeada
da esquerda. estatal co esfarelamento da
rocrática con trafego de infl'uéncias e UGT a man& do PSOE; como un pacto
reconversión (avalada sobre todo pola
UGl) e, en suma, unha política tendente ' abandono total da ética socialista.
entre Governo e sindicatos que signifia "modeniizar" e a adecuar ás riecesida-·
que unhas pequ~nas concesións ponAqueles que ainda creían as palabras . tuais. ·Pero o que parece se mellar certo
des do capital tras.nacional, as nasas esde Felipe González de que "primeiro hai é que xa nada vai ser o mesmo que antrutt.;1rns productivas . .
que criar a tarta para logo poder reparti- tes; quedou roto o espírito de sumisión
A folga do 14 de Decembro supuxo
la", cansáronse de ollar como cada vez nun·ha boa parte da povoación.
unha ruptura cos moldes da transición,
a partixa se· facia entre menos e, os que
. Para os sindicatos nacionalistas, e
con ese espíritu pactista, por -máis que
· chamaban á paciéncia, collian os anacos para o nacionalismo en xeral, sexa cal
nada' tivese que ver coas chamadas f9lmeirandes.
gas revolucionárias. Realizouse totalsexá a solución final ao conténcioso, hamente dentro do sistema e do xogo que
Polo. demais, o Ooverno español co- cido" para fortalecer as centrais sindicais
ést~ permite; a teirria de excluir as sindi..:
mezou a pór en marcha as tácticas máis e poder reanud~"°~si as conversas co
cat0.s nacionalistas, contestadorés do
duras ' da social-democrácia cando se Governo, v~illes l~var a un maior prota- .
Estado e do sistema, é .un ha das evidéri- · empolinga ao poder, tendentes a esfare- gonismo mália os intentos de arredalos.

li;-111

~;~~:~J;ii~~¡;;:~:~!;~~~ il1,li1I
.~~~:~~~~~~a~!i~~in~f:~.~ -11''

0

~~~~~~~~-~~-'---~~~~~----=--~~--ser esperanzador "sempre que
se viva este clima de unidade".
Xesus Costas, concel~al do PSGEG, afirmou que "se o PSOE non
quer esnafrarse ten que tomar
nota", ao. tempo que recalca que
estes cámbios .non son cuestión
das cúpulas senón das bases . .
Foron ·campañas que retrotraian a épocas pasadas, para infundir medo, apelando a unha
violéncia que non existiu, por
máis que nas valoracións e informacións oficiais ·se tratase, precisamente, d~ resaltar feitos illa-

dos, producidos en primeiro lugar" pala pertinaz teima dos grandes centros comerciais de abrir,
ainda que non pudesen vender.

ABOSATBBU.
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"El Corte lng~s" e "Alcamp~~· in~·
tentaron pór unha -nota discordante nunha xornada de folga,
calificada oficialmente de "total
normalidade" ' querendo dicer
paro total.

NA RTVG ALGUNS

DIRECTIVOS
CHEGARONA
DORMIR N© .
PFfóPRIO RECINTO
POR MEDO A NON
PODER ACCEDER A ·
ELES ODIA 14

XESTA SEMANA

· ·Estiveron áxudados nesta posiciqn ideolóxica, por elementos
que declaraban. ás emisoras de
..radio que "vimos· ~quf por levar
a 'contra aos sindicatos", e pala
polícia que apostou numerosos
efectivos para "salvagardar o direito duns traballadores" que se
encontraban coaccionados, sobretodo pala empresa. En Vigo,
afina!, os ·sindicatos negociaron
· ~é>a dirección a non apertura do
estabelecimento, mentras que en
A Coruña e Ferrol se rexistaron
numerosos indidentes despois
d~s manifestacións.
En Cangas, o Alcalde Lois
Pena, chamou á Guardia Civil
para que o escoltase, diant~ da
preséncia de númeroso público
congregado _diante da casa consistorial. Ao final aporreáronlle o
automóvil no que foi rescatado.
En Vigo rexistáronse 5 detidos
e dous feridos nas cocheiras dos
transportes urt:>anos, Vitrasa, por
mor do enfrentament_o policiatraballadores.
Neste caso, como noutros
moitos, a desputa era a dos "ser~
vícios míhimos" imP,ostos pelas
distintas administracións sócialistas que se convertian en "máximos". Policiais municipais ao ·
completo das suas plantillas,
funcionáFios coaccionados, servícios non. esenciais sobredimensionados, foron a tónica nun
intento de usar despois as cifras.
Asi nos meios oficiais faise, ago..:
ra, moito fincapé no número de
funcionáriós parados, ésquecendo o feito do paro xeral, non contando entr:e eles os obligados a
traballar. Por mur desta atitude
rexistáronse numerosas denúncias nos xulgados e moitos directores de coléxios declararon
que pensan dimitir. ·
Resalta neste senso a valoración feita polo portavoz da Xunta
e Conselleiro da Presidéncia,
González Mariñas, que se adicou
a resaltar o bon cumplimento
dos servícios mínimos en todas
as dependéncias autonómicas,
corr cifras e máis cifras, intentando demostrar non se ·sabe que,

patronal .ruguesa, Sr. Abelleira
. _chegou a ameazar coa pistola a
alguns piquetes, segundo deMAIS IMPORTANTES
nuncian os sindicalistas, existinPROVOCOUNOS A
do membros ·da CEL-que xa peTEIMA DAS GRANDES den a sua dimisión por isa aetjtude. Ainda asi, e con mínimos inSUPERFÍCIES
cidentes, a paralisaeión da capiCOMERCIAIS EN
tal f oi case total. Poi a contra Rodriguez M~ntiñán, Presidente da
ABHIR AS SÜAS
., patronal galega, non tiña reparos
J?ORTAS
en valorar como moi álta, "e dentr9 da normalidacte" o paro rexisa non ser a presión exercida en- . tado que ·el cifrfi superior ao 70
tre os próprios traballadores. por cento
Nas pizarreiras de Quirogá,
Presión · que foi manifesta nos
onde exjste unha total indefenmeios de comunicación autonósión dos · traballadores, na sua micos onde, ademáis deses sermaioria eventuais, que até trabavicios mínimos, os distintos "xe·1raoron o Dia da Constitución, só
fes" quedáronse a dormir nas
traballaron un 50 por cento das
·· dependéncias -por medo a ·ter
plantillas no que· se considera
problemas na mañanciña do dia
polos sindicatos un verdadeiro
14 ~n acceder ao recinto da · éxito. ·.
RTVG.
.
En -toda a nación a ·preséncia.
Para rebaixar tamén un éxito
da policia e a Guardiá Civil, no
rotundo e claro apélase a ql.le a
rural, foi insistente e ostentosar
foiga saiu adiante sobretodo
como desde os témpos da ditapolo medo, contradecíndose· nas
dura non se -recorda. O Governo
suas declaracións coa normaliintentou dar a imaxe dé folga podade · que poñen como ponlo
lítica, pero á usanza das folgas
principal desta taiga xeral, califirevolucionárias, algo que estaba
cada como histórica palas forzas
moi lonxe desta convocatória.
sociais; esquecendo, como semPero máis sorprendente é ainda
pre, de· que máis medo· ten o traque Felipe González se empeñe
ballador, sobretodo se é só
en destacar, precisamente deseventual, - -precariedade que
pois do seu éxito, este mesmo
tanto alenta os plans do PSOEcáracter, a non ser que pretenda
, a perder o seu posta de traba-: · acusar aos seus· companeiros de
llo. Dábase asi a situación de
partido, dirixentes da UGT, de
que en moitos establecimentos
atentar contra a· política socialisos ernpregados esperaban -na
ta, intentando asi, senón unha
porta a presenza dos piquetes
expulsióíi en masa, · si ter unha
para marcharse, pedíndolle a alcoartada para esfarelar á UGT. ·
gun xornalista que se os víimos
Pero, airida que os diferentes
lles dixésemos que "pasásen por
inquéritos lle seguen a dar ao
aW'.
PSOE a maioria, Felipe González
vai
ter que calibrar o alcance real
Eñ Lugo, que canta cuntia era- deste
toque de atención dunha
se empresarial a que se lle podia
sociedade
desvertebrada a pé
de dar -o calificativo de caverni.feito, cun governo qúe se fixo ex- ·
colá, contrataron contrapiquetes
para intentar: que ·non se pecha- · cepdonalmente forfe, nunha sociedade civil 11JOi feble, pero que
sen as fábricas·. O presidente da
o 14-D comenzou a tomar.protagonismo.
A prepoténcia e o desprécio
Os SERV1c1os
polos sindicatos, dada a sua
MÍNIMOS IMPOSTOS
minguada afiliación, terá que ser
sopesado .por outro factor: a sua
POLAS DIFERENTES
capacidade para conectar ·· coa
ADMINISTRACIÓNS
sociedade real. Unha sociedade
que reclama unha nova redistriSOCIALISTAS
bución .da riqueza, máis negativa
CONVERTÉ_H_O_N_S~Eque ha~ uns anos, ao estar agranEN MÁXIMOS E
dándose o abano entre as reñtas
que percebe o capital e as que
OBRIGARON A
perceben
os traballadores. O 14
PLANTILLAS
de Oecembro, sen dúbida, toi un
INTEIRAS
dia de cámbio.
o

0~ INCJDENTES,.

Éxito das manifestaciós convocadas
polos meios de comunicación
centraba o protagonismo en
CC.00. e UGT, cando non só
nesta última central, polo que
os sindicatos nacionalistas encontrábanse
contracorrente
para mobilízar.
Ainda asi' demostraron unha
capacidade de convocatória
superior non só ás circúnstáncias senón aos cálculos máis

A data do 14 de
Decembro caracterizouse
tamén polo ~xito
mobilizador das centrais
· sindicais, senda Vigo a
cidade donde sairon máis
traballadores á rua, pero
rexistándose tamén en
Lugo e Ourense unhas
das nianifestacións
obreiras mirandes dos
últimos tempos

optimi~tas.

En Vigo, (jonde tivero'n lugar
as maiores manifestacións, a
CXTG e a INTG congregarán a
Os sindicatos nacionalistas
máis de 41.000 persoas, menprocuraron unha unidade de
tras
que CC.00. e UGT. (coa
acción cos estatais que estes
presencia
tamén da CNl) conrexeitaron aQ pretender ler ao
·gregaban a perto · de 13.000
final das manifostacións o copersoas.
municado elaborado conxuntaEn Pontevedra a INTG-CXTG
mente en Madrid, ainda que o
consegl:Jian unha manifestación
que leesen logo fose realizado
con 1 .200 persoas· e os sindicaaqui e con notábeis referéncias
a Galiza; ainda asi, en .Lugo a , fos estatais unhas 1.000. En A
manifestación foi conxunta, . Coruña o número de· manifes·~
tantes foi de májs de 2.ooo·
empurrados un pouco polo depara, os nacionalistas e máis de
sexo .do Govern0 Civil de en4.000 para CC.00-lJGT. En
frentalos, marcándolles o mesOurense o número de manifes. mo itinerário e a mesma hora.
tantes foi parella nas dua.S conToda a propaganda desplegada

'
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.

.

A división nesta vila entre as f esto· en berros como o de
duas centrais nacionalistas non "manda caralla, canta xente
significa, segundo os seus diri- sen trabaHo" ou "folga xeral e
En Lugo houbo acordo entre
xentes, romper a unidade de próspero aninovo" reivindicaas distintas centrais, conse:..
ación que hai 'tempo se ven ban contra o paro un "plan gaguindase unha das manifestarealizando, nen un atranco para lega de emprego" e tamén peción de traballadores márs ima futura unidade de ambas cen- dian "convénios aqui e non en
portantes destes últimos anos,
Madrid"!
·
xa non só porque polas ruas lu- . trais.
Diferentes
foron
tamén
os
INTG
e
CXTG
tamén.
celeA
·censes desfilaron perta de '
braron manifestacións na maio- comunicados finais ·cunha críti2.000 persoas, se.nón 'porque
ria das viJas cabeceiras de co- ca por parte dos nacionalistas
foron moitos ·os lucenses que
marca, t~ndo que destacar a de. o boicot da unidade sindical
se lles sumaron ao acto final
As Pontes, que congreg9u a . por parte dos estatais e unha
nunha atitude, segundo todos
afirmación de que estes tiñan ·
·
ca~e 2.000 persoas, a de Viveios observadores, ·~ moi diferen. ro, Cangas, Montarte, Vilagar- que recoñecer que tiñan razón
tes a outras veces".
·car:ido afirmaban que o pacto
cia e Ribeira.~
social era contrário ·aos intereNo Ferro~ a CXTG fixo unha ses dos traballadores.
manifestación- en solitário, cunConsignas diferenciadas
CC.00. e. UGT pedian o retiha parte da sua militáncia. A
INTG e outra parte da CXTG,
Se ás manifestacións foron
ro do Plan de Emprego Xuvenil,
a recuperación en dous pontos
decidiron sumarse á manifestadiferentes tamén ó foroh os esción convocada polos sindicalóganes coreados. As centrais
do poder adquisitivo asi como
tos estatais, pero marchando
estatais fixeron fincapé en que
un pl?n para equiparar aos traao final, perfectamente separase ia gañar a folga ("Asi, asi, nin
balladores do rural aos traballados. Ao rema:le, cando CC.00.
un paso atrás, esta taiga, ímola
dores da indústria, ao tempo
·e UGT reian o comwnicado final,
ganar!"), a. negativa aó Plan de
que denunciaban a marxinación
comenzaron
berros
de
Emprego. xuvenil e o consabido
de Galiza por parte do Govern6
"INTG,INTG!" que non deixa-:
"Governo esqoita, o pqvo está
central. Agora, despois do 1 ( ,
· virá o 15, 16 ... Neses dias vere· ban ouvir ao orador, marchánen loita!".
dose logo os afiliados e simpaOs n,acionalistas, con. certa
mos que caso lle fai o PSOE ás
. tizantes desta central.
. dosis de humor posta de mani-· demandas sociais.
o
vocatórias con perta de 1.500
en cada unha ..

_.
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Femando Acuña, MarJuel Mera. Amor Deus ~ Xesus Mosquera (UGT) ·ao fin da manifestación dtt Vigo.

·

remodelación ministerial, pasan- . cando estas manifestacións foi
do pola dimisión de . Solchaga e plenamente captado pola .gran
multitude . de variantes que eu masa social do país que a clase
denominaria técnicas. Ao fin e ao · traballadora e por suposto a sua
cabo, o importante. é. ese xiro resposta· reatírmanos na idea de
·
· que se reclama desde todas as · que ~ política económica do GoSecretário Xeral
instáncias e-particularmente des- verno ten que vírar cento oitenta
de o mundo do traballo, que ·o , degraos. No canto de adica_r'se a
da CXTG
governo.. se sensibilice ante esta aparecer en televisión para talar
petición maio!itária -e ac.tue en de eficácia e de lqgros económiconsecuéncia."
O cos, terán que talar de logros soHai un-feito significa~ivo que é a
.ciais. Esta é a mensaxe que queabsoluta marxinalidade á que · remos _que chegue ao Governo.
pretenderon someternos os sinConsideramos que despois da
'Falar de logros
dicatos españois e de aí a sua
xornáda de hoxe o governo non
cerrazón absoluta a calquer insociais'
ten máis remédio que reconsidetento pola nosa parte de chegar
rar a sua política para non deá unidade, tanto a nível nacional
fraudar, por unha parte a unha
como comarcal. Pem¡amos, desgran masa de traballadores que
de logo, que a manifestación de
lle· deron o seu voto e defraudanVigo polo meno~, a cidade máis
do tamén unhas siglas históricas
industrial de Galiz;a, é alecionaSecretário
Local
coma as do Partido Socialista
dora para es~ suposta te~e de
Obrero Español." _
rn.arxinalidade do sindicalismo · da UGT de Vigo
Franeisco Osorrio entende que
nacionalista e pensamos que vai
o Governo Central terá que planO secretário local da UGT de
ter trascendéncia no senso de
texar inmediatamemnte unha neque os sindicatos nacionalistas . Vigo, Francisco· Osorno, talaba
dunha particip¿;¡ción tofal:. "As cigociación. "Unha nergociación
irnos conseguir que o movimento
totalmente séria. Non se pode
fras·.canta,n. Non quedou empresindicaLgalego actue máis unido
andar con enganos coma os que
sa que non parase en Vigo ecodo que o estivo nestes últimos
marca. A manifestación foi verutilizaron para desconvoqar a
anos.
dadeiramente multitudinária· e
xornada de hoxe talando de neNo conxunto do estado a folga
sobrepasou as previsións que figociación por unha parte e pota
foi un completo éxito. S0n moixéramos. lsto quer dicer que a
outra negando a posibilidade de
té}s as .hipóteses que se barallan:
mensaxe · que
conseguimos
cámbio. A taiga ten que ser un
desde a disolución das Cortes e
motivo de reflexión para o Gotransmitir os sindicatos . convoa convocatória de eleicións até a

'Pretenderon
·
•
'
-marx1namOS

..,

· ·

Fernando Acuña

Francisco
.asomo

verno : Ternos que sentarnos a
negociar con seriedade sobre temas concretos, sen manipulacións e equívocos. Desde a
UGT, que é·un sindicato socialista, queremos dicirlles que o O de
obreiro e o S de socialista non
se poden us.ar con esta poi ítica
económica. E unha mensaxe dirixida sobretodo aos seus dirixentes porque compre aclarar que a
gran masa . de militantes do
· PSOE estivo hoxe aqui connosco."
O

(o PSOE queda moi
tocado'

Manuel Mera
Secretário Xeral
da INTG
O governo do PSOE agora ten
duas saidas: o continuar cunha
política de prepoténcia, alonxándose cada vez máis dos traballadores e da inmensa maioria da
povoación, cunha política de
confrontación directa, non só
cos sindicatos nacionalistas ou
con Comisións, senón con outros proclives a eles ate- hai pou-
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. .co como · á UGT. Este seria ~n
camiño, en·lazado por suposto
cos intereses_das multinacionais.
Outro camiño é o de que se inicien de contado as propost<?s do
governo ás centrais, fundamentalmente CCOO-UGT, cara a uns
novo,s pactos sociais moito máis .
blandos. Dicer cal destes dous
camiños vai emprender ou se hai
outras posibilidades intermédias
seria especular, o que si é certo
é que despois desta movilizacións contra a política económica é social do governo, este· vai
ter que modificar a sua polltica e
o PSOE queda moi tocado.
. ·No casG concreto de Vigo, o
carácter masivo da mobilización
convocada polos sindicatos nacionalistas -dado que aquí non
houbo a posibilidade dunha convocatória unitária pala prepoténcia de CCOO e UGT, non hai ou-.
tra razón- cuestiona a política
destas centrais en Galiza, obli- .
gaas a reconsiderar postur~s e a
ter en canta moito máis ao sindicalismo nacionalista"
o

'Negociar
mañán mesmo'

Amor Deus
Secretário Xeral
de CCOO da Galiza
O secretário de CC.00 de Galiza, Amor Deus, resaltaba a espontaneidade coa que participara toda a povoación na folga e
na manifestación de Vigo, á que
asistiu acompañando a pancarta
de cabeceira xunto co secretário
de UGT para Galiza e os secretários locais de ambos sindicatos." A valoración non pode ser
máis positiva, tanto pala participación no paro- laboral que está
a vivir hoxe Galiza e . España,
pero Galiza sobretodo. E evidente que estamos ante unha participación voluntária e desexada
polos traballadores do conxunto
de Galiza. Estanse a respeitar os
servícios mínimos pero a participación é total exceptuando puntos que non deixan de seren aillados en comarcas e no próprio
Vigo. Eu penso que é unha xornada que debe servirnos a todos
para reflexionar, tanto os que fornas nesta manifestación como a
outras. Quera referirme aos compañeiros que non viñeron hoxe
na manifestación e que convocaron aparte .para lles dicer que a
diferenciación non quer dicer fanatismo, nen rachar a unidade.
Eles tiveron a ocasión de vir a
esta manifestación, pero ca· seu
protagonismo , e sen tratar de
quitarlle a CC .00. e UGT a representatividade que tiveron nas
eleicións sindicais. Todos debemos darnos canta de que a unidade dos traballadores de Galiza, d~ Esp~ña, é fundamental
para loitar contra dunha política
q~e nos afecta a todos por igual:
extremeños, andaluces, bascas,
cataláns e galegas. Temos que
mellorar o grado de unidade sindical no futuro, pero sen intentar
tirarlle representación ou protagonismo a ninguén."
Para o representante de
CC.00., o resultado da xornada
terá de verse inmediatamente.
"Eu espero desta xornada que o
governo escoite por primeira vez
a voz dos sindicatos, a voz dos
traballadores e que mañá mesmo se .sente' a negociar· con pro.:.
postas concretas que permitan
chegar a acordes. Estes acordos
teñen que levar en si un xiro da
política económica que tan . graves consecuéncías está a ter
para, Os traballadores. O g9verno, s·e é responsábel, debe· resp~itar a voz dós sindicatos; a voz
da mai·oría social que hoxe .mani,'festou desaoordo . coar~sua1 política."
o
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• Mulleres en Compostela contra as agresións (Páx. 7) • Efectos da .reduci.ón da cuota pesqueira
comunitária (Páx. 9} • Caso Bultó:_ó Estado español corídénado en Estrasburgo ·(Páx. 14) _
· · • ·A ofensiva-Gorbachov fai á OTAN entrar en periodo de-reflexión (Páx. 13)
QS CONCELLOS ASÓCIANSE

A maioria dos concellos nacionalistas non se integrarán, de m9mento,

en · n~ngunha

E.nfrentamentos ·
_
por mor das Federacións de ConceHos
Os distintos políticos locais
andan agora enfrentados
por mor da asociación de
concellos, e o intento de
controlala. Asi, despois de
formarse a Federación Galega de Concellos, os
aliancistas, sobrei ramente
Cacharro Pardo, xestou a
Federación Gallega,.de
Municípios y Províncias,
para que as deputacións
tivesen un peso importante
nesta asociación. Os
enfrentamentos
sucedéronse en diversos
concellos como
Compostela, cando se
tratou de integrar nunha.das
federacións, ainda que foi
en Lugo onde os choques
entre o alcalde Quiroga e
Cacharro Pardo foron máis
encirrados. A maior parte
dos concellos nacionalistas,
pola sua banda, declinaron
integrarse en nengunha ·das
duas porque os respetivos
estatutos otórganlle o
control ben as Deputacións
ben aos concellos das
grandes ciudades.
Hai alguns meses, cando se celebrou en Valéncia a última
Asamblea Xeral da Federación
Española de Municipios e Provincias, constituíanse en xestora
provisional unha série de representantes galegos. Entre eles figuraba Cacharro Pardo, Presidente da Deputación luguesa.
Despois desto celebrariase en
Compostela unha xuntanza á
que asistiron os mesmos de Valéncia e perto de setenta alcaldes máís. Nesta reunión refundíronse os dous grupos que esco-

previstos para o próximo ano.
"FEGAMP" bordeado, en círculo,
A esta coalición, agora de tres
pelas estrelas do Consello de
Europa. _ ·partid0s, poderian unirse nas
proximas semanas as AgrupaAlvarez Paredes, vicepresidencións Independientes de Canate da Xestora, afirmaba que "nos
rias, cuxos dirixentes xa mantiternos case todos os concellos
de Galiza, non de balde AP é . veron vários contactos con estes
partidos.
maioritária".
- Coas . duas asociacións. xa
Nas últimas datas tamén o
constituidas comezou a puxa por
PNV se dirixiu ao Partido Nacionalista Cántabro co-n vistas a inj"quedarse coa legalidade". Asi o
ciar conversas. '" O
26 de -Novembro reuníanse en
Lugo os concellos promotores
. da FEGAMP, presididos por
Pepe Castro, alcalde de PonteaGaliza percibirá 94
reas, acordando apresentar re- . •
llóns de pesetas en concurso na Audiencia de A Coruña,
cepto de subvención do V
· contra a Federación Galega de
Centenário dos 709 millóns
CoAcellos.
que aportou o Governo ás depuAsi o fixer.on o 28 do mesmo
tacións, cabildos -e consellos inmes, acusándoos ~e ilegalidac;Jé,
sulares para inversión$ de carácalegando que a FEGAMP (apol_íter cultural.
tica, segundo os seus promotoAndalucia recibiu 202,6 e Cares) se .constitui.ra con anterioritalunya 162,2.
O
dade.
Vicente Quiroga, alcalde de
Lugo, e ti1te_grante na FGC, afirma que "fundamentar unha ile• O comi_té veterinário
galidade no feito .de que eles
da CEE rechazou a proapresentaron uns estatutos no
posta de declarar a mairande
Governo Civil antes que nós, e
parte da xeografia peninsular, intanto como negarlle a capacidacluindo a nosa nación, libre ' da
de de asodación, non só aos
.concellos, 'senón tamén as per- / peste porcina e , polo tanto, permitir as exportacións.
soas, o que SL!pón descoñecer
A proposta da Comisión Euroos direitos que todos ternos. En
pea consistia en permitir ao EsCátalunya, -concretamente hai
tado español exportar carne e
_duas federacións; unha auspiciaproductos derivados do porco a
da 'polos partido~ nacionalistas e
partir e productos derivados do
outra por AP e o PSOE".
porco a partir" db próximo mes
Respeito da curiosa decantade Maio. En contra manifestáronción do PSOE na Galiza, pola
se ltália (que é a que máis preFGC, Vicente Quiroga alegou
siona pois os nosos product9s
que pode deberse á "configuraentrarian en forte competéncia
ción que ten o próprio governo
cos seus), Reino Unido~ Irlanda e
autónomo, coa exísténcia de vadinamarca.
rios partidos, e tamén a que po· Os italianos defenden que é
den darse conta de que hai moínecesário un periodo suplementos galegas que ternos anceios
tário de seis meses co que situa
de ser un ha auténtica nación". O
o comenzo das ventas de porciFRANCISCO ARRIZADO/LUGO
no no me$ de Xullo.
·
España, que só está disposta
a que se r~trase o permiso até
Febrei·ro ou Marzo, abstewse. O

mi-

menzaran coas xestión de formar
unha xestora de integración que
botou a andar todo o proceso de
integración dos concellos. Pero,
segundo nos comenta Vicente ·
Químga "cando o traballo estaba
case rematado. A xente de AP, ·
non sabemos por que, deixou de
asistir ás reunións, véndanos
sorprendidqs cando Cacharro
Pardo, con oito ou nove alcaldes
do seu partido, constituian, en A
Coruña, a Federación Gallega de
Municípios y Províncias (FEGAMP). Nós estábamos na Xestora inicialmente constituida e
seguimos cos nosos traballos.
Ao rematar os traballos che~a
mos a constitución da FederaConcellos
ción
Galega de
(FGC)".
A FGC celebrou o dia 9 de Decembro en Compostela a sua
Asamblea Constituinte, c0a eleición da primeira executiva, presidida polo alcalde de Betanzos, o
socialista Manuel Lagares Pérez,
con catro vicepresidentes, dous
deles do PSOE, e oferecendo as
seguintes vocalias: 8 a PSOE, 5
a Coalición Progresista Galega e
un ao PNG, CDS, lndependentes
de Galicia e Esquerda Galega.
Os alcaldes nacionalistas non
asistiron a esta xuntanza por
considerar que os actuais estatu-

MANIFESTACIÓN POLA LIBERTADE DOS PRESOS

tos priman de sobremaneira -as
grandes cidades, até o ponto de
que , por exemplo, o concello de
Vigo ten máis votos que o resto
de Ponte.vedra, e que entre os
tres concellos das capltais do
PSOE, Vigo, Compostela e A Coruña controlan toda a Federación. Na FEGAMP ocurre o mesmo coas deputacíóns, que controlan toda a federación. "OuGdan, asi, como sempre marxinados os concellos pequenos", segundo Xosé Maria Rivera Arnoso, alca1de de Fene.
Existe a ~osibilidade de que- os
concellos nacionalistas se constituían en asamblea permanente,
intentando cambiar o srgno d¡;i
FPG. Nos próximos dias pode
producirse un chamamento deste signo realizado por un alcalde
nacionalista independen!e.

Comezan as disensións
Pero xa antes de constituirse a
FGC,_ o día 7 de Outubro unhas
17 persoas, entre elas Cacharro
Pardo, o seu inspirador, aprobaran os estatutos da FEGMP, que
ten como proxecto para o futuro
a integración na Federación Española e no Consello de Rexións
e Municípios de Europa. Por-ter,
até teñen un símbolo: o escudo
oficial da Galiza coa inscrición

Con vivas ao Exército Guerrilleiro

Piden a autodeterminación e· amnistia
na ~manifestación da FPG
Sen incidentes, mália os
rumores que se fixeron
correr sobre pr~sumíbeis
altercados, unhas

trescentas persoas ·Se
manifestaron o domingo
polar ruas de Compostela
pedindo a
autodeterminación e a
solidariedade cos presos
independentistas galegas.
A marcha fara convocada·
pala Frente Popular Galega
e estivo apoiada polas
JUGA (Juntas galegas pola
amnistía) .e· o MCG.
Corí berros de "Amnistía Total" e
"lndependépcia" os manifestantes t remataron na praza do Toral
o habitual percorrido das 'forzas
nacionalistas pola cidade.
Con vivas ao E_xército Guerril-

• Coalición Galega irá as
eleicións europeas co Partido Nacionalista Vasco e o
Partido Nacionalista de
·Castilla-León, nos com ícios

heiro do Povo Galego Ceibe e· a
petición unánime da volta dos
presos independentistas aos .
cárceres galegas, os manifestan• tes .trataban de amasar o seu
apoib aos "patriotas galegas presos en Madrid"
Houbo tamén berros alusivos á
folga do 14: "Contra o governo,
contra o capital, folga total" ou
"a clase obreira galega pola independéncía nacional".
Pero o eixo da mobilización foi
a situacións dos presos independentistas galegas . .Pediuse
liberdade para Susana Lopes, en
situación de saude agravada
polo réxime carcelário. Tam.én se
pediron responsabilidades pola
situación de invalidez crónica de ·
Árias Curto "provocada pola desatención médica". E solicitouse
ademais a liberdade para Alfredo
Santos, Manuel Soto e Miguel
Campuzano que din non perten-

a

cer ao EGPGC.
Sen incidentes remataba o
acto baixo a atenta mirada de
varios policias "sociais" ou "secretos" recoñecidos polos manifestantes ~ntre o público.
Ao remate do acto Mariano
Abalo facía para A NOSA 'TERRA
esta volaracíón:
"A manifestadón recolle dous
aspectos fundamentais .dentro
da nosa lo ita poi ítica: en- primeiro
lugar amosar a nosa solidariedade' coa loita de todos os presos
políticos do Estado español, en
especial dos patriotas ga,egos; e
por outra banda volver novamente a esíxir o direito qué ·ten o
povo galego á sua autodeterminación". A pergunta de se, como
valoración do acto en si, ·é i_m portante o numero de ·persoas asistentes, Mariano Abalo respostou
que "para nós mais unha vez se

• - A comisión negociadora da flota conxeladora
prepara medidas de presión acusando a patronal Anavolve a pór en ~vidéncia que a
FPG é unha forza en formaciór:i
pero que dia a día vai incrementando a súa forza política e o seu
apoio social en función de que é
imprescindíbel a existéncia dÚnha alternativa política e un· proxecto político como o que representa a Frente Popular Galega;
básicamente para. defender o c;iíreito do povo galego a víver con
plena · indépendén.cia, a - poder .
exercer a sua própria autodeter.:.
rninación e,- en definitiva, que o ..
povo galego sexa un povo ceibe.
A alternativa da FPG é fundamental nun momento en que o
resto das forzas políticas galegas estanse entregando cada día
máis, ao actual marco xurídicopolítico español, representado
tanto polo .marco constitucional
como pol0 autonómico".
O
XAN DOCAMPO/COMP()STELA

cef de intentar retrasar a aprobación do convénio. Dentro desta
campaña o luns dia 12 concentráronse máis dw 1 cento de mulleres de mariñeiros que faenan
no banco sahariano impedlndo a
descarga no peirao de Cangas
aos barcos conxeladores de
Freiremar. Expresaban así a sua
actitude pola situación de paralización no que se encontran as
conversas para acadar un acordo do convénio colectivo para o
sector.
As conversas para acadar este
acordo xa tiñan comenzado con
notábel retraso, o pasado 31 de
Outubro, posteriormente os armadores sinalaron un novo prazo
que finalizou o xoves dia 15.
Para c-onseguír que a Anacef
se sentá~e a negociar os mariñeiros · galegas levaron a cabo
u1_1t13 das folgas máís importantes que ten realizado a nosa flota.
. O
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'A mellar proba de que o BNG é_ph,:1ral está nós Colectivos -de ·1~dependentes' . ·

·. Xaquin Acosta
Xaquin Acosta Beiras,
enxeñeiro industrial,
militant~ do Partido Galega
Social Demócrata alá polos
anos 75 e 76 ·e ho~e
membro independ~nte do
BNG de cuxo Consello
Nacional forma ·parte., gosta
de definir a sua ideoloxia
como a do "socialismo na
cabeza e os _pes na terra" ..
Hoxe é un dos empeñados ·
en demostrar que os
·
independentes teñen o seu
sítio no nacionalismo e para
isa abre as portas do BNG;.
até tal -ponto de que están
dispostos a compartir
traballos e opinións con .
todo aquel que asuma "o
compromiso ca País"
dentro ou fóra do perímetro
deUmitadó polo carné de
militante.
Acosta sinala como data de nacemento dos Colectivos lndependentes a própria constitución
do BNG na Asamblea de Riazor
do 1982. Sen embargo "desde
aquela os colectivos de independentes tiveron unha participación
máis ben individual e escasa". A maior participación require unha
maior coordinación "de .. tipo or- ·
ganizativo, non ideolóxico, os
nasos princípios son unicamente .
ha reunión celebrada en Com- os do próprio BNG, non existe
postela en dias pasados e á que
interés en ·constituirse como coasistiron un cento de persoas, .
rrente ideolóxica dentro da organización. Tampouco pretendesexa o de "facer de ponte entre
mos ser unha organización paratoda a xente do naso entorno solela do BNG, senón unha proloncial que sinte os P!Oblemas de
g~ción na sociedade".
· Gal iza, que traballa nalguns ·casos de forma individual ou que
Pero quizá o máis novedoso
do nov.o .enfoque, mostrado nunsimple~mente nos vota. Non se .

plantexa que chegue a ser militante ou non, senón que teña un
lugar onde poder debater e participar". A iniciativa ven sendo
apoiada xa por persoas . como
Fortes Bouzán-, César Portela,
Daniel Pino, Marcial Gondar, Atfonso Álvarez Cáccamo, Fernán
Vello, Francisco Pillado ou Alberte Feixoo.

Participar en política
"O feito de que un sector amplo
de independentes se organice,
s·inala Xaquin Acosta, entre eles
alcaldes, concellais e moita xen.te que participa na vida pública,
mostra algo moi claro para os
que -estamos dentro; pero ao
mellar n_on tanto para os que están tora e é a idea de que o BNG

é plural, non é un partido político, nen está hexemonizado por
un partido'.'.
Acosta recoñ.ece a prevención
de moitas persoas a militar en
política. "Uns porque nunca participaron por toda a história das
organización nacionalistas e de
esquerda e logo influiron actuacións demagóxicas, ríxidas e moi
ideoloxizadas doutros tempos".
•"Estas causas hai que can:ibialas, sinala, ainda que segu 'irá
senda necesária xente cunha
·gran adicación porque senón
non se pode funcionar, pero para
iso tamén haberá que conseguir
infraestructuras que funcionen
sen tanto sacrifício militante. Por
outra banda hai que conseguir
que a xente participe sen que
isto lle supoña un esforzo moi
grande en' relación co seu quefacer diário".
Plantéxase tamén o temor a
que a,s organizacións e os aparatos estañan por riba das persoas, un temor a ser manipulados. "A min paréceme lexítimo
que unha organizción trate de
que a sua ideoloxia vaia adiante,
outra causa é cando se trata de
meter con calzador, manipulando ou tratando de que os cúmios
decidan e as bases digan amén.
O BNG ten a estrutura máis doada para que isto non suceda:
asambleária, plural, onde a existéncia de várias organizacións
evita que unha ideoloxia se impoña. Que a organización de independentes que se ven de criar
·exista e non cause nengun problema indica a enorme versatilidade que ten o BNG como frente". Acosta lembra neste senso
que da constitución do colectivo
foron informados o Colectivo Socialista e a UPG "que recebiron
O
con normalidade a idea".

0E_PENDÉNCIA DE MADRID
RENDIRSE Á EVID_
ÉNCIA

-

A.E.

sua plasmación organizativa, o Mercado
Hoxe a maioria da povoación galega ten
cando, precis"amente, foron empolingraComún, nos tiña reservado. Agora esta- . dos ao govemo para poder pór en mara certeza de que estamos marxinados.
cha a política deseñada polo capitalismo
Empresários, políticos de diverso signo,- · se a ollar claramente non so de donde
xornaJistas, meios de comuni"cación que emanan esa~ directrices, senón tamén, · trasnacional. Asisten agora mesmo á retan da notícia pqrtada... repíteno unha e cal é o papel que lle teñen reservado á belión das suas ·bases.
Despois desde o PSOE de Galiza tenoutra vez. Hai so uns meses denunciqr a nosa nación no concerto económico eumarxinación de Galiza era sinónimo; ropeu: unha república eucalipteira, é ditoúse ·esparexer a idea de que, con eles
para esta maioria, de "nacionalismo -in- cer, de donde se extraen .as matérias prina Xunta, as relacións con Madrid serian
trasixente'.'. A chamada reconversión, a mas e se fan as primárias trasformamillores e se poderia conseguir maior
cuota láctea, os plans de comunicación cións,. porcallentes, que rexeitan outras
apoio do Governo central. O tempo, só
etc: amasan agora a evidéncia.
un ano, puxo de manifesto como esa panacjóns. O deseño das vías de comuniConsiderábase tamén como "extre- cación s·ó ven a evidenciar a certeza
rentei·a só serviu para únha sumisión aos
plans estatais, tal que nen sequer son
mismo cavernícola" o afirmar que esa desta análises:
marxinación erá producto dos plans que
· Houbo. quen pensou que cos "socialiscapaces de difundir unha nota de protesta polo "abandono de Galiza" como
o capital monopolista internacional e ·ª tas" na Moncloa ian cambiar as causas
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A partires de 19 55 Galiza
entra nunha fase de .
modificación profunda
das suas estruturas
económicas e culturais.
Definitivamente o
capitalismo apodérase da .
formación social do noso ·
país onde un amplo .
-sector .económico
estivera a resis-t ir os
avanc"es dese modo de

produción xa dominante
_había anos.
A economia -agrária
deixa de ser de .
autoconsuino e orienta. se cara o mercado
maioritariarnente. Na
socieda9e labrega
·desaparecen os
xornaleiros, moitas das
formas comunitárias de
produción e aparece a

facia AP.
A espora deste posible deslizamento
cara Madrid, que debían de ser CG e
PNG, non é xa inútil, senón que nen serviu sequer para que amasasen o seu cariz galeguista ] sendo incapaces de contrarrestar o empuxe centralista do
PSOE), de realizar unha discordáncia ainda que fose eleitoralista e sobre o pa:...
pel- * e, menos ainda, de defender os intereses daqueles sectores chamados,
nun principio, a integrarse nestas organizacións políticas en formación. Asi as
causas, seria moito preguntarse que pintan CG e PNG neste governo?
O

agro-indústria con
asalariados; un sector de
labregos conve_rten-se en
agricultorns
mecaruzados; outro
elJligra, converténdo-se
os _anos 5Oe 60 nos de
maior· emigración galega
só equipará beis aos catro .
primeiros lustros <leste ·
século... ··
_GALIZA: 1953-1975

Á VENDA NO Sll;:U QUIOSQUE

,-

'SOMOS MAS,
SABEMOS SER PIORES'

I

eunir es,. orzos
ara servir
me
or
., ,-.
a1cia e
as·suas xe-nes .

MARIA XESUS ÁRIAS

Duas mil mulleres moi fermosas chegaron un día do mes de Novembro á cidade de Compostela para pregar ao apóstolo Santiago -abogoso onde os haxa- que a vida non as maltratase. Por aquel entón
acontecía que as mulleres, por un azar do destino, eran perseguidas
polas ruas, na própria casa, nas fábricas , nas oficinas, nas escolas.
País, maridos e descoñecidos acosábanas con todo tipo de vexacións: piropos, beliscos, ameazas, despidos, violacións e mesmo coa
morte.
Nos xomais todos os dias aparecían no capítulo dos "sucesqs",
mulleres agredidas dalgunha destas maneiras. Mesmo sucedeu algo
que puxo os pelos de punta a toda a pqvoación, os homes antes de
suicidarse mataban ás suas mulleres, ás da sua propried_ade. Como
os exípcios, querian levar á tumba as suas pertenzas.
Asi é que as damas deixaron de ser devotas do San Antoniño, o ·
que lles proporcionaba os mozos, porque para q1,1e os querían se non
lles daban máis que disgustos e
letais resultados. Non tiñan moi
-'MESMO OS
claro o que o señor Santiago no
futuro podía oferecerlles pero ao
XORNAUSTAS,:_,QUE
menos plantárcmlle cara ao lider
SEMPRE ESTAN
das camadas femininas da anterior xeneración. Polas ruas, as
PRESTOS A TODO O
· 2000, ameazaron ao santo beQUE SEXA NOTICIA,
rrándolle · insolentemente: "somos malas, sabemos ser peores"
FECHABAN AS
ou "San Antón , a cea a fas ti só".
CONTRAS
AO PASO
Pero o colmo da irreveréncia
DA PROCISIÓN
chegou cando berraron aquelo
de "Solteira, eu son sotteira, por
FEMININA'
moito tempo, a vida enteira". As
xentes fechaban as fiestras, as portas, recollíanse dentro, por medo
a que se desatase a ira dos deuses.
Mesmo os xomalistas, que sempre están prestos a todo o que
sexa noticia, porque deso comen cada dia, fechaban as contras ao
paso da procesión feminina. A "paura" foi tal, que os profesionais do
diário máis afamado do país, cando viron que as pagás se achegaban
á sua delegación, correron os cortinóns e se agacharon á sua delegación. lmaxinen que os días que seguiron ao acontecemento só escribiron sobre as Xornadas de Bruxeria, de psiquiatría, de cultivos mariños, da administración, cuxos concorrentes nunca sobrepasaron o
meio centenar, pero nada, absolutamente nada daquela noite irreverente, como se as palabras llelas levara o demo.
As 2000 mulleres, que talaban en moitas línguas, talaron durante
tres días e tres noites de como atallar o castigo divino que se apresentaba ante elas en forma de "violéncia machista". Concluiron que
todo viña a causa da tentación do diaño, da mazá que Eva mordeu
no paradiso e que Adán non lle perdeu nunca. Ainda asi concluiron
insistir en por remédio ao asunto e dar pasos firmes no contraataque,
porque a saúde e o importante, que diria Reixa se se vise no trance, ·
que importan os cartos, se un non ten saude?
.
Ao remate, as señoras e señoritas -porque as había altas e baixas- decidiron no acto de clausura que non pensan facer a mili e
que facia falta x,a unha folga xeral.
Como Deus é sábio -algunhas decían que era obra de Santiago- no último minuto producíuse o miragre. No estrado fixo acto de
preséncia b 25 do cor.o celestial, Santa Matilde trouxo unha mensaxe
de .pa.Z e amor apelando ao l'lOso cor~zón de mulleres e a maiores
prometeu unha ~ubvención, supónse que do Vaticano representación·
monetária na terra dos poderes celestes.
Pero o )<úbilo infinito, o "orgasmo" colectivo chegóu co telegrama
que enviaron as infantas do reino. Fíxose un siléncio total ca11do a
apresentadora do acto léu as reais palabras: "Las infantas nos sentimos agredidas. Ley de Sucesión. El pibe, apesar de nacer después
.
de nosotras, es el que hereda. Solidaridad. Igualdad".
Todo rematóu finalmente, brazos en alto a caron dos apóstolo -os
cabalas de pe.dra son a única. testemuña- ao son de "La bela Lola,
su linda cola luciendo va, los marineros se vuelven locos y hasta el
piloto pierde el compás".
O
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A praia coruñesa é unha das sete en .mans privadas que existen ·no Estad~

-i-.. Discriminación de Ou- .
rense nos orzamenlos autonómicos. q gabinete de es- .

O Concello de Oleiros e unha sociedade privada
loitan desde hai anos
pola propriedade -d a praia de_Sta. Cristina O Concello de Oleiros, a uns
oifo ·kilómetros da Coruña,
ven mantendo hai tres anos
unha autér:ttica guerra legal
contra a sociedade
inmobiliária "Sancrisa" par<;i
recuperar a titularidade
púbrica da praia de Santa
Cristina, ·no· seu termo
.municipar. Esta praia
coruñesa é unha das sete
de propriedade privada que
existen ·na costa española.
A Lei de Costas.aprobada-o
pasado mes de Xullo, que
desenrola o artigo 132.2 da
Constitución no _que se
recoñece como propriedade
de todos os cidadáns a
zona m.arítimo terrestre, as
_praias, e os recursos
·
costeiros, non posibilita de
rñomento ao Coilcello
oleirano facer valer este
· direito, cuxá resolución está
pehdente do que decida a
Audiéncia Provincial
coruñesa.

senténcia do Tribunal Supremo
no ano 72 na que o tribunal dá
razón a Sancrisa recoñecendo a
propriedade inscrita_pota sociedade no rexisto.
Baseándose nesta senténcia ·e
co beneplácito da Corporación
municipal, alguns de cuxos
membros formaban parte da so'ciedade, Saf1Crisa emprendeu
toda unha cadea de operacións
especulativas a meio da venda
(\ situación actual da praia de de parcelas ·que ainda que tiñan
Santa Cristina é froito da voráxi- como destino, segundo o prone especulativa propiciada polo xecto inicial, a construción de
franquismo nos anos sesenta. A - chalets foron utilizadas para o lebatalla actual que desenrolá o vantamento de bloques de vivenAXuntamento de Oleiros ten a das que constituen hoxe a paisasua orixe no ano 1961 cando un xe de Santa Cristina. Daquel progrupo de emigrantes do concello xecto inicial tan só chegou a
comprou a 'praia ás herdeiras do constituirse o hotel que .leva o
industrial Florentino Doval, · cuxa nome da praia e que, posteriorfamília . ostentaba a propriedade mente, foi vendido pola sociedado areal desde o século XVIII,
de aos curmáns asturianos Fertras adquirilo o. Estado español,
nández Espina, cuxo vencellaen subasta pública, durante a mento a redes internacionais de
desamortización de Mendizábal.
tráfico de drogas ven sendo denunciado · reiteradamente polos
Manuel Fraga
médios de comunicación.
Os compradores constituiron uns
Património de todos
anos despois a sociedade Santa
Cristina, S,A.. (Sanáisa) e obteAinda que as actuacións xudiñen do Ministério de Información
ciais contra Sancrisa . por parte
e Turi~mo, que ocupaba naquel
de numerosos véciños foron
momento Manuel Fraga lribarne,
constantes nos últimos dez
un informe favorábel para a urbaanos, a batalla por recuperar o
nización da praia. A pretensión
que ainda queda da praia de
inicial de Sancrisa é a construSanta Cristina entra nunha nova
ción dun complexo para que
fase co acceso hai tres anos a o
fose recoñecido coma Centro de
governo municipal da CandidatuInterés Turístico (CIT), complera Independiente · dos Veciños,
xos propi<;:iados pola Ley de Tu~ncabezada polo actual alcalde,
Anxel García Seo_ane, e ·formada
rismo . elaborada por Fraga. Segundo denúncia o Concello de
por un amplo abano de personas
Oleiros, para conquerir este obpertence.ntes a partidos nacionaxectivo -que nunca foi levado á
listas e.de esquerdas, que xa vipráctica- Sancrisa inscrebeu no
ñan dend~ tíai anos loitando por
rexisto da propriedade 556 mil
frenar a especulación urbanística
metros cadrados que abarcan
oe Sáncrisa.
toda a praia até a baixamar equiA guerra real comeza no ano
noccial, en lugar dos 92 mil que · 86 a0 aprobar a Corporación
tiñan adquirido a famíli.a DovaL
Municipal o Plan Xeral de Orde'Esta apropriación deu lu-gar a
nación Urbana no que se declatoda unha série de accións xudiran como zonas públicas as parciais por parte dos veciños que
tes da praia ainda sen edificar e
tiñan propriedades lindantes coa · "Se inicia a redacción de un Plan
praia e do próprio · axuntamento
Especiai. O AXuntamento in ícia
da Coruña, que _remataron nunha
entón unha séri~ de· obras de
1

tudos da Confederación Émpresarial de Ourense defende nun
. traballo encol dos presupostos
· xer.ais da Autonomía a necesidade dunha política global que corrixa os desequilíbrios interiores
de renda e níveis de desenvolvir:nento. O ·documento dos empresários de Ourense recorda
que o presuposto debería ser o
instrumento público por exceléncia dentro da política autonÓmi·Ca para fomentar o crecimento e
acadar unha difusión que impida'
as tendéncias de concentración.
Considerando os presupostos
·xerais da Xunta para 1989, a
CEO sinala que dunha inversión
total de sesenta e cinco mil millóns, A Coruña recibe 25 mil,
Lugo máis de once mil, Pontevedra 14,5 rnil e Ourense só 8,7 mil.
"Oeste xeito -denúncia o traballo- a inversión por habitante
para Ourense situase en case
tres mil pesetas por baixo da
média galega. lsto quer dicer que
para o ano 89 darannos 1.200
millóns menos dos que nos corresponderían. "
Os empresários indican que
desde o establecemento da autonomía se lle está a negar a Ourense un presuposto equitativo.
"Governantes galegas, dun signo
e doutro, pertencentes á administración central e a autonómica, teñen a gala discriminar a
Ourense aproveitando e expoliand9 a miséria da nosa provincia. E un asoballamento para os
ourensáns que estando a sua
província no lugar derradeiro dos
indicadores de benestar (motivo
polo que a Xunta aproveita para
receber fondos do FCI e do Fondo de Compensación lnterterrito. rial), as obras e proxecíos se
destinen preferentemente á pro~incia máis rica.

seis anos antes da promulgación
da Constitución e coa entrada en
. '!igor da Lei de Costas por riba.
· · Anxel García Seoane, ainda que
confía en que a senténcia sexa
favorábel ao Axuntamento, critica o retrªso que está a sofrir o
pronun<;:iamento xudicial que por
· mor de vacantes no xuzgado qüe
leva o caso e o tran traido e levado colapso xudicial vense demorando durante vários meses ao
que o alcalde eng.ade tamén a
"desidia . incorpprensíbel cando
non se trata de v.iciños que están
§2 discutindo polo marco dunha lei~ - ra senón que se está discutindo
~ o uso público de cinco mil me~ tros cadrados que son de todos
'.* o: os cidadáns".
Á espera do que diga o Tribuadecentamento que cjan ~lug·ar a
nal.
Provincial véñense producin-_
apresentac1ón de vários interdicdo nos últimos meses unha série
tos ante a Audiéncia Provincial
coruñesa por parte de Sancrisa · de pequenas refregas entre o
Concello e Sancrisa como a susfacéndo valer a propriedade qÚe
citada
o pasado mes de Agosto
lle otorga a senténcia xudicial do
cando a Corporación municipal
ano 72. Entre as obras paralizalevou adiante o derrubo dun chidas polos interdictos de Sancrisa
ringuito
dedicado a vestuário
figuran as do Paseo Marítimo da
duchas e merendeiros ubicad~
praia que fináncian conxuntana praia. A parte da espectaculamento o Axuntamento ·e o Minisridade -do derribo no que chega. tério de Obras Públicas.
ron a producirse fortes enfrentaAs bazas que xoga .neste momentos
verbais entre os arrendamento o Axuntamento de Oleiros
tários, representantes de Sancrison ·á recerite publicación da Lei
sa e os membros da Corporación
_ de Costas e, sobretodo, o artigo
· 132.2 da C_onstitución, artigo que e da Policía Municipal, o tema
recoñece a propriecTcide públk;a derivou tamén nos Tribunais.
Sancrisa apresentou recentedas praias e dos seus accesos.
mente unha querela contra o
Sen embargo ainda que a Lei de
Axuntamento na que pede que
Costas desenrola o devandito areste repoña a caseta e aducindo
tigo constitucional, a nova lexisademais que o merendeiro está
lación non permite · ao Axunta"Un coléxio universitário mal
ubicado no termo municipal do
mento de Oleiros facer valer este
dotado
e unha escola de estudos
Axuntamento
de
A
Coruña
en
direito xa que concede aos proempresariais con vocación de
base a un presunto linde· entre
prietários de zonas marítimo-tecobrer únicamente o primeiro cieste conce-llo e o de Oleiros, linr::restres a posibilidade de soliciclo, xunto cunha escola de EXB
des que segundo o alcalde deste
tar .unha prórroga durante trinta
, é a escasa e pouco atractiva
município están ainda sen maranos, prorrogábel por 9utros trinoferta
universitária de Ourense
car.
ta anos máis e, ainda que a Lei
frente a campus universitários en
A última liorta vense desenrolle otorga. ás administracións púCompostela, Coruña e Vigo ;
lando desde o pasado mes de
blicas a posibilidade de expromesmo Lugo ten un nível ben suOutubro trala venda por parte de
priación o Axuntamento de Oléi,
perior ao noso", di o presidente
Sancrisa a un particular · dunha
ros non está disposto a esta opdos empresários ourensáns cicaseta ubicada na praia. Esta ca. ción. Segundo o alcalde esta é,
tando un texto seu dirixido dias
seta data de antes da compra
predsamente, a pretensión de
antes á Administración . Segundo
dos terrees por parte de SancriSancrisa coa apresentación de
Péez, a políica económica da
sa e foi construida polo Instituto
interdictos' ante a -Audiéncia coXunta está a aumentar as desiOceanográfico como sé dos viruñesa: intentar retrasar a resolugualdades do país ao favorecer
xiantes dun parque de Marisco
ción xudicial do conflito co fin de
o desenvolvemento do eixo Codo Estado cuxa concesión osque o Axuntamento se aveña a
ruña-ontevedra en detrimento da
tentaba naquel momento o citanegociar a compra da praia por
Galiza interior.
O
do Instituto e que se veu afectatrinta millóns de pesetas e sacarda
pola
senténcia
do
Tribunal
lles asi proveito os terreas que se
Supremo do ano 72. A caseta
libraron até agora da especula• Bolivia, principal pronunca foi derribada e agora ven
ción: "eu nor-1 estou disposto a
ductor mundial de folla de
de
ser
vendida
por
Sancrisa
xunexpropriar o que segundo a
coca, a matéria prima da cocaíto co 'terreo que ocupa.
Constitución é património de tona, vai pedir que sexa levantada
Posibelmente
por
temor
a
oudos os españoles", afirma o alunha proibición munoial sobre o
tro derribo por parte do Axuntacalde de Oleiros.
cultivo da planta, durante unha
mento, o comprador da caseta
reunión governamental.
A espera de senténcia
\{en de inscribir a propriedade no
Tamén pediu recentemente á
, xudiciál
rexisto da Coruña, ·escritura que
Comisión Internacional de Conxa recórreu o Concello de Oleitrol de Narcotráfico das Nacións
O tema está agora pendente do
ros por estar tanto os terrees
Unidas autorización para exporpronunciamento . da - Audiéncia
coma a caseta no"seu termo mutar
100 ki_los de coca· para a
Provincial coruñesa que terá que
nicipal.
o · URSS,
destinados á investigasopesar a validez dunha senténción.
· O
cia xudicial~ emitida no ano 72,
SABELA FOXO/A CORUÑA
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Redúcense os cupos' de bacallau,
pescada e xurelo

A fr0t8: pesqueira
perxudicada pola red'1ción
de cuotas da C.E.E.
Comun é o encarregado de re.,
O sector pesqueiro galega
partir os cupos dentro das duasverase perxudicado por
centas millas. A frota de 'Galiza e
restriccións de importáncia
Euskadi tense reducido ate só 25
como consecuéncia do
parellas como consecuéncia. das
reparto de cuotas do
restriccións destes últimos anos.
Mercado Comun para o ·ano As asociacións Agarba e Coarba
por Galiza e Arguiba por Euskadi
vindeiro. As principais
teñen recibido un perxuícío conreducións produciranse no
Mar do Norde e no Gran Sol siderábel desde a firma do .tratae perxudicarán gravemente . do de adesión ao MC por unha
disposición auto-regulatória de
á frota do bacallau. Ainda
Bruxelas que proibe dacordo coa
que os ministros de pesca
Nato (organismo internacional
conviron en calificar de
que regula a pesca desta espéequilibrado o reparto
cie, no qué mantén unha posición predominante o Canadá) ás
asinmado en Bruxelas, a
frotas galega e basca faenar no
realidade ~que as cuotas
volven a se reducir desde o caladeiro de Flemish Cap, situado por fora das duascentas miingreso na CEE, ainda que
llas canadianas. Esta limitación
o número de barcos a
anúnciase agora por dous novas
faenar é hoxe moito menor
anos en base a unha investigaca o que traballaba nos
ción non publicada. Por se tratar
caladeiros do norde antes
de un recanto do gran banco cade asinar o acC!>rdo de
nadiano ao que no9 alcanza o límite xurisdiccional, a auto-limitaadesión.
ción do MC é un incomenente
que os seus sócios deben relacionar directamente co feito da
perténcia ao Tratado de Roma.

Unha avaliación
que non existe
.As reducións de capturas de xurel e pescada razónanse en base
a unha avaliación obxectiva que
os armadores galegas teñen solicitado sen resultado. Con esta
mesma xustificación aplícanse
TAC (totais admisíbeis de captura) para o pei>re sapo e o rapante? ainda que non se dan conseguidos os informes pretendidamente científicos nos que se basean estas limitacións. Precisamente, medios especializados en
bioloxia pesqueira expresan a
opinión de que a pesca regular
destas espécies en concreto
está a mellorar os caladeiros
porque regula artificialmente a
sua densidade óptima. O peixe
sapo da lslándia, as Faroe e o
cantil occidental da Escoza ten
unha reducción de trinta toneladas . Na Mar de Irlanda e na Canal de Bristol mantense o mesmo
A executiva do MC asegura que
cupo.
cqnta con informes biolóxicos
Para a cigala, a comisión coque indican perdas da capacidamunitária
recomendou manter os
de de renovación dos caladeiros.
totais admisíbeis de captura, liAlgunhas destas espécies que
mitaoos desde hai anos, co que
consideran
sobre-explotadas
o máximo autorizado para o ano
son precisamente as que máis
que entra seria o mesmo que o
captura a frota galega: a pescade 1988.
da e o xurel. A cuota de merluza
A delegación do Estado espado norte redúcese de 18.690 toñol presidida polo ministro de'
neladas que se autorizaron p·ara
Agricultura, Pesca e Alimenta1988 até 15.560 previstas para
tampouco pui.do superar a
·ción,
1989. A merluza do Sul redúcese
discriminación que afecta á frota
de 16.000 a 9.600 toneladas. O
galega, única, xunto coas do
xurel que se pesca na zona sur
Norde peninsular, que está abrido Qantábrico redúcese desde
gada
a faenar en réxime de licén31.240 · toneladas de 1988 até
cias, en flagrante constraste co
24.550. Tamén se reduce en tres
resto dos barcos comunitários
mil toneladas o xurel que se pesque pescan con cupos. Igualca no cantil de Portugal · e nas
mente; nos acordes da CEE para
.
Azores.
1989, mantense a proibición de
faenar no Box irlandés. Por pesO Mercado Comun
car neste caladeiro fradicional da
auto-regúlase
frota galega, Irlanda resérvase o
Para a frota galega é especialprivilexio de sancionar
arma_mente grave a redución de un
dor ainda que que as autoridacincuenta e cinco por cen esta-· des de pesca comunitarias resolblecido para as tres espécies de
van iguqlmente impar outra sanbacallau que se pescan no calación. Este espácio de pesca$ un
deiro de Svalbar er:i N9ruega.
dos poucos recanfos· da regulaEste espáeio está rexido' polo . ción comunitaria no sector ·pritratado de París de 1925 que re-~
mario onde se produce a acumuserva a Noruega a calidade de
lación de dous direitos sanciona- ·
país administrador. O Mercado
dores.
O
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Unha unión-que vai da-los_mellores froitos,
como unha boa colleita:·
. Porque unindo' esforzos, experiencias e ·
vontades se serve mellor a Galicia e ás
súas·xentes, ás súas realidades e proxectos
Son os.feitos ... e sobran as palabras.
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'º grande partido Qalego de centro haberá que ·orgariizalo
~--,--~--,--~~~~~~~---'-~~------,~
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sóbíe abase das eléicións municipais do 1991'.
•,

Victorino Núñez

de

I

·Presidente da Deputación.·de Ouren$e e de Centristas de Galicia
Orense qüé .acabaria
Partido P,bp1iar de Pio
· fusionándose co Partido
Cabanillas, e através del
Galeguista, pasando a·formar
integrouse na UCD. Trala
parte de Coalición Galega.
desfeita do Centro
Trala negativa experiéncia no
D~mocrático, participóu na .
constitución ·de Centristas de seo dese partido, Victorino

Victorino Núñez, presidente
de Centristas de Galicia e da
Deputación de Oürense,
iniciouse na política como
inspirador de Acción Política
Orensana. Militou despois no

N.úñez decidiuse ·pola
reconstrución de Centristas
de Orense. Esta volta co
nome de Centristas de
Galicia, e rnália esta longa
traxectória·política, o

presidente de CdG e da
Deputación ourensá, co que
ANT mantén unha longa
conversa, non quer saber
nada de calificativos como o
de tránfuga.
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LOIS CASTRO

do
Al
rar
gar
pin
gar
AP que certamente invitan a pendo
sar doutro xeito diferente.
cor
Desde diversos sectores tense
cor
cuestionado o papel das Deputa- tac
cións Provinciais, unha vez artede
llado o sistema autonómico, acua <
sándoas de seren un reducto do
cor
e::
caciquismo. Hai quen promulgdn
a sua desaparición. Teñen sentido
E
hoxendía as Deputacións? Cal
Dei
debería ser o seu labor actualdo
mente? _
se
O certo é que historicamente as hén
Deputacións naceron como instituanir
cións contra o caciquismo. Non sux
vale dicer, polo tanto, que sexan dur;
~reducto do caciquismo , porque na- deu
5 ceron precisamente frente ao po- ce :
~ der local e moitas veces caciquil
asir
~do século XIX. Amáis , as Deputapod
~ cións saíron fortalecidas nos textos do
_. constitucionais de 1833 a 1869 e ciór
~ 1932, onde mesmo algun comen- entr
~ tarista chamoulle ao seu debate "a
cer
vinganza da província". Falar de se polc:
hoxe son convenientes ou non as Dep
saben o traballo que costa conse- por parte efe Manuel Fraga para pero - trátase dunhas invitación& Deputacións, é talar tamén da con- cida
guir un voto.
gu~ se incorpore a Alianza Popumoi cordiais e constantes, como veniéncia ou non das províncias, erar
·
E .certo, como se comentou, que lar?
incor~iais e constantes tamén son xa que de existiren estas, tamén
cab1
vostede. está sofrindo presións Diría que se trata de invitacións, os fertos de certas personaxes de deberan existir as Deputacións. A cibc
cuestión que haberia que plantexar nosé
seria se, coa posta en marcha das ma '
Autonomías, deberan seguir exis- pag•
tindo as provincias. Aí podería en- Este
tablarse un debate. Dentro dun, pod
pensamento galega haberia que fisur
pór este debate en relación coa co- CdG
Qué definición faria Victorino
galega, e que non corra o risco
nuns esquemas..de centro, defimarca. O dia no que Galicía estea Non
-Núñez de Centristas de Galicia?
de que, chegado o momento, se
níndose moito máis polo que non
estruturada en comarcas, racional- Con·
Pódese relacionar con términos
teña que dividir porque uns pre.,. · é que polo que é. Non é dunha
mente dimensionadas en pov.....,...... s,
-próximos a "nacionalista", "g~tenden governar coa esquerda e
esquerda marxista e tampouco
dón, riqueza e médios, .iesa mo- non
leguista", "autonomista" ou . outros coa direita. Quizais a sodunha direita trasnoitada, ainda
mento as províncias non necesita- nene
simplesmente· galego?
lución estaría nun compromiso,
que penso que está moito máis
rian existir. Pero agora, entre os gún'
Personalmer:ite penso que ao fanunha vontade de governar só
marcada a fronteira pala esquerconcellos, numerosos en Galiza, e Cen1
"larmos. de partido galega, galecando -se poida con forzas pró<Ja que pola direita. O galeguiso Governo Autonómico , ten que relac
guista, nacionalista- ou autonoprias sen ter qu~ ir coaligado .con
mo, cunha certa liberdade de inexistir unha instáncia intermédia, a pod(
mista, existen menos diferéncias
nengun outro partido, e cando
terpretación, vende sempre parDeputación Provincial.
gun
das que pensan. Se por nacioriaisa non ocorra, deixar governar
que có amor á Terra vende talismo entendemos un estarzo vi- _ ao que gane, · ·pero manterse
mén o "guadalajarisrno", poño
tal para defender os valores do
coma unha forza estrictamente
por caso.
CUESTION E ,
noso pavo, un pouco na liña do
galega.
.
O que· habería que definir sería
DEFINIR
SE, COA
que d~fendia Vicente Risco, tanPor qué moitos partidos queren
o que se entende por galeguisESTRUTURACTó~N.,----•
to · me dá chamarme dun xeito
colocarse hoxendia a etiqueta
mo, é dicer, cómo e con qué cri_ que de outro. Si creo nese nacio- . do galeguismo? Vende esta etitérios se quer defender a própria
AUTONÓMICA, TEÑEN
quetá?
.
Terra ou a identidade do pavo ao
nálismo, si' creo no galeguismo
SENTIDO AS
como sentirrrento, e penso que
Efectiv~mente, a etiqueta vende.
que cadaquén pertence. Quizais
PROVÍ~NC=---..:....:IA~S-'- - - •
. hoxe o que hai que buscar Aql,li todo o mundo tjuer ser máis
a diferéncia entre o qu.e verdaporque é o grande reto que tenacionalista que os outros, todo
deiramente sinten as diferentes
mas_:_, é unha fórmul.a na que o
o mundo quer ser de centro,
opcióris que se aterecen como
Enfrentamentos en CdG
gáleguismo non se teña que ver ·todo o mundo pensa e vive .en
galegas, galeguista, autonomista
·c omo se viu no seu día .ca Partígalega. Evidentemente vende
ou nacionalista, estaria en ver
Nas últimas semanas a prensa ten
do -Galeguista nos s:mos· da 1Reporque a grande maioria socioló- · qué horizonte se fixan, que obpublicado notícias sobre supos·
pública e como lle sucedeu desxica do pavo galega rrióvese
xectivos persiguen, se creen netos enfrontamentos entre Victori·
pois ·a CG, e que chegado o mb~
cesária a busca da identidade
no Núñez e alguns dos seus bra·
.
mentó ese partido, no que apagalega, se eren, por exemplo,
zos direitos na província de ~u
rentemente predomina o galega
que .ainda segue snedo verdade
rens~, concr~tamente con Sant1a·
e o galeguísta, se ácabe \dividiri~o GALEGUISMO
aquelo que dicia Cuevillas de · , . go Cid Hargumdey, alcalde de Ve·
do entre direita e ~squerda, seque a tarefa máis importante que·
ri~, e con _ls~ac Vi~a, ~lcalde r
gundo con quen se .queira entenVENDE. . PORQUE có~ debemos ~eros· galegas despois
Xmzo da ~''!1'ª· que hat ,de ce~o
der. Pe~so que con CG acabouAMOR Á TERRA
de conquerir a Autonomía, é o
nestas not1c1as?
se por repetir algo parecido ao
·
·
·----convencernos de que somos un .
Supoño qve esa sería a grande no·
q~e . lle pasou nos anos trinta a VEN DE TAMEN O
poyo e que ternos que conventícia política ourensán. Que un gru·
. Vicente .Risco e outros galeguisGUADALAJAR/SMO.
cernos como povo, é dicer, se
pode amigos, como se nos ten ca·
.tas. Tañto me dá chamarme dun
O QUE HABERIA É-- hai folclorismo na definic[ón
lificado algunhás veces, dei.xara·
xeito que doutro, o que me preocomo galeguista ou ha"i certamas dé selo. Afortunadamente
cupa 11).áis é ese reto que ternos
QUE DEFI N 1R CON
mente un sentimento de fondo
~ para nós esa situación non se dá,
por diante de conqL¿erir unha forQUÉ CRITi;RIOS SE
de pensar que evidentemente
e é moi dificil que sedea, porque
za galega que se defina .fundaDEFEN.DE A TERRA'
somos un pov,o, un povo diferenentre nós, que levamos moitos
mentalmente pola sua· natureza
ciado dos demais:
anos loitando xuntos, hai espácio
~-----:---------------'------..-----:----------'----·......,..._ _ _;...;._--'-----.1 político para todos, hai un fondo

Dentro da sua EtVolución política,
existiu unha real evolución ideolóxica ou é vostede un simples
tránsfuga?
.
Penso" que én min non houbo nada
que se poida calificar de transfuguismo. · Eu debutei políticamente
no espectro de Centro, e sigo manténdomé neste esquema. Desde
Acción Poi ítica Orensana e Centristas de Galicia véñome mantendo na mesma posición galeguista
. e centrista. Penso, polo tanto, que
no fondo non houbo cámbio, .ainda
que si unha 'evólución léxica co
tempo. En todo caso defínome
.máis polo que non son que polo
· que son.
Con qué ellos mira hoxen.d ia Victorino Núñéz a Coalición Galega?
Segue considerando como pai
político a Euloxio Franqueira?
A Coalición Galega hai que mírala
con olios de tristura, porque era
unha empresa ilusionante na que
todos botamos os · me llores entu- ·
. siasmos arredor de Eulóxio Gómez
. Franquéira, que era quen conducia
· o carro, pero desaparecido da vid~
activa, antes xa· de morrer, aquela
desnaturalizouse totalmente. Todo
o que aconteceu despois está de- masiado patente na memória de
todos os galegas. Hoxe haberia
que mirar a CG cunha forte tristura,
porqae seu proxecto desnaturalizouse,
penso que hoxe non se
parece -en absolato, a aquela dos
comenzos, nen palas persoas que
a representaban, r:ien polo.s obxéctivos que se marcwa, nen ·pola sua
própria conducta, chea de velaivais, de dúbidá$ e de falla de definicións. Todo aquilo viuse abaixo . .
Por iso .digo ·qué compre · mírala
non só con tristura senón tamén
con pesimismo.
.
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'PouTICAMENTE
DEFíNOME MÁ-IS_P_O
. . . L-0
..
.QUE NON SON QUE
POLO QUE SON'

ª

'Non hai grandes diferéncias en definir un partido como
galega, galeguista, nacionalista ou áutonomista'

r
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~

É posíbel a recomposición do
Centro galego? Por qué paráme·tros pasariza segundo a sua opinión? .
Eu teño moi erara que o Centro galego se pode recompor e artellar
nun grande partido nacionalista de
centro. ·a uizais a operación haberia
que montala con tempo suficiente
para que non estivese condiciondada pols aprémios do momento,
palas apeténcias eleitorais ou de
cargos dun momento determinado.
Eu penso que o grande partido galego de centro haberia que organizalo sobre a base das próximas
eleicións municipais. Non facelo
ási, e se pensamos nas autonómi. qas, levaria consigo un risco importante de volv.er contar, por enésima
vez, con nomes fnói coñecidos na
política galega pero que-se ·se ana. lisan en profundidade non significan nen representan. absolutamente nada, pois son homes -que nen
teñen detrás un respaldo eleitoral
nen unha ideoloxia definida nen un
xei,to erara de sentir ou· de pensar.
Por iso eu son máis da creéncia de
que . a partir das ele.icións municipais de 1991 , e sobre a base de
quén ·é quén en cada bisbarra da
Galiza, se organize un ~rtido moito máis sério. Xeralmenta en política oéorre que as grandes desfeitas
e as escisións son promovidas
case sempre por aqueles que non

al~

~/S..

dividualidade como a que nos ocu.
pa.
.
Recentemente a UXT da banca
acusou aos rectores da Caixa Ourense -léase .Ap-Centristas- de
estaren u~ilizando políticamente
esta entidade, qué hai de certo nestas acusacións? - ·
de solidariedade que debe prevaleEu ,non sei o que enlenden estas
cer s9bre calquera diferéncia -de señores cando ·afirman que utilizácritério sobre algun ponto concre- - mos políticamente Caixa Ourense,
to. Pero é que nen sequer houbo pero desde logo eu pode ásegürar
nengun enfrontamento polo de que na miña condición de presiagora, e para o futuro eu atrévome dente da Deputación, non fago ina pronosticar que se algun dia se terferéncia nengunha ~través dou1e
producira, duraria 48 horas, que .tras persoas no Consello de Admiseria o tempo en que a amistade nistración da entidade, que é abso- ,
tardaria en comer esa suposta si- lutamente autónoma. Eu quixera
tuación
transitória de inimistade.
que me dixeran se algunha vez se
' º Nalgunha
ocasión a Deputación He denegou algun crédito a alguén
Provincial de Ourense entregou a por razón do seu credo político, ou
alguén vacas de importación sen se lle concedeu pola mesma razón.documento ningún?
Existe unha certa lixeireza ou deA Deputación de Ourense fixo du- magóxia nesta acusación xenérica,
rante vários anos importacións de porque, alomenos até onde coñegando selecto das razas pardo-al- zo, non aceito que se poida dicer
pina e frisona, e cUstribuinas entre que se utiliza a Caixa neste sentigandeiros da provincia. A respeito do. Eu creo que, ao revés, creo
do gando selecto asináronse uns que ternos demostrado que desde
::>encontratos nos que o comprador se 1979, en que eu son presidente da
comprometia a mantelo en explo- Deputación, nao se fixo uso políti~n se
1uta- tación durante un período mínimo co nengun de Caixa Ourense, e
de tres anos, e adicar as suas crias tratamos mesmo que os represenartea determinados fins , xa que do tantes da Deputación nen sequer
contrário o motivo da importación fosen deputados provinciais. E
esnaturalíza?e.
cómpre ter en canta que alguns
En relación coa sua pergunta, a dos que hoxe forman parte do
Deputación entregou a determina- Consello da Caixa foron elexidos
do señor gando desfeito, aquel que polos próprios impositores polo
se partíu un corno, ou ten unha procedimento de compromisários
e as hérnia, etc., é dicer, que non son elexidos por sorteo ante notário,
:;titu- animais perfectos, e que non está polo que non están en representaNon suxeito a esa abriga de mantelos ción da Deputación senón dos imexan durante tres anos, porque se ven- positores.
s na- deu a un précio máis barato. Pare- Créese vostede un mecenas da
' po- ce ser que por este gando non se cultura galega?
:;iquil asinou recibin nengun. O que si Por suposto que non, mália que un,
)Uta- podo asegurar é que está contraí- ao longo dos anos, vai dando saído na contabilidade da Deputa- da ao que leva dentro, unha forma
~xtos
69 e ción, desde o mesmo dia da sua de sentir galega en particular, e ao
en- entrega. Non me importa recoñe- longo destes nove anos foise fate "a cer que hai un fallo administrativo cendo o que se pudo, sobretodo
je se pola nasa parte, xa qque cando a no eido das publicacióris e no fo,n as Deputación quixo ir cobrarlle, este mento da música populac Neste
con- cidadán xa venciera as vacas e de- sentido penso que, despois deste
1cias, crarárase insolvente. Pero non tempo, fóiseme vendo o plumeiro,
imén cabe dicer que se entregou sen re- creo que sinceramente galega e
1s. A cibo, porque está contraído na galeguista. Nese sentido agradezo
texar nosa contabilidade, e na que afir- algun comentário que vai saindo
1 das
ma que levou as vacas e que xa as sobre o tema, ou a recente dedicatória que me fixo Dario Xoan Cabaexis- pagará cando poda.
:l enEste señor, Xosé Moure Cibeira, na, que certamente me encheu de
dun pode estar intentando criar unha ilusión. Certamente vou facendo o
que fisura no seo da Coalición Ap- que podo, e se non fago máis é por
a co- CdG ...
falla de atino, non por falla de ga3stea Non quixera seguir con este tema. nas.
O
onal- Contestei antes por respeto ás va)V'Qóilii-..i.jdS, pero a respeito dese señor,
mo- non lle coñezo entidade política 'DESQUE SON
~s itanengunha para que poida criar-ale os gún problema nas relacións entre PRESIDENTE NON SE
za, e Centristas e Alianza Popular. Esta FIXO USO POLÍTICO
que relación, calquera que sexa, non ALGUN DA CAIXA
jia, a pode estar condicionada en nengun caso ás actividades dunha in- OURENSE'
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... e sumar realidades. Porque coa unión da
Caixa Rural dé Ourense, Caixa Galicia
conta con 3~0 ofidnas, a rede máis
importante de Galicia·, con 2.500
. profesionais ~xpertos, listos para_
servilo, e con u~ .millón seiscentos.mil clientes~
que confían na primeira Caixa de Aforros
·
-de Galicia.
·
... porque sumaré oimportante .
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$ ENTÉNCIA EN ESTRASBURGO POLO CASO BULTÓ
Dictouse o 6 de Decembro, ·aniversário da Constitución _

O estado español condenado p()i- violación
.do ConvériiO de· Roma sobre direitos humanos
. .1

.. 1

. A primeira senténcia
conqenatória do estado ·
español por violación dos
direitos humanos
recol_lidos no convénio de
Roma ven de ser
pronunciada. O Tribunal de
Estrasburgo sentenciaba
desta maneira un longo
proceso iniciado no 14 de
Outubro por Xavier Barberá,
Antonio Messegué e Ferrán
Jabardo, condenados a 36
anos de prisión os dous
primeiros e a seis 6 último
polo asesiñato do industrial .·
catalán José Maria Bultó,
contra o Estado español por
violación de vários dos·
artigas recollidos np
.convénio europeu de
direitos humanos.

Por ·último recollia tamén a
senténcia, a·idea de que . ~ ativi~ade probatória realizada duran,_
te o xuício non' tiña sido abando
para o establecimento do .veredicto de culpabilidade. Argumentaba que a única declaración
auto-inculpatória realizada polos
acusados diante da policia e negada p·osteriormente nas reiteradas declaracións ante o xuiz, senón ia acompañada doutras probas demostrativas, non servia
para dictar un veredicto de culpabilidade. Neste senso criticaba
tamén a senténcia 0 que non se
tivesen realizado durañte a vista
en preséncia dos acusados, os
avogados defensores e baixo
control público, unha série de
probas inculpatórias apresentadas. pola acusación e recollidas
pólo sumário. Todo isoto xunto,
segundo os maxistrados europeus, era abondo para poder
afirmar que neste caso se tiña
violado o direito a un xuício xusto e equitativo e a un tribunal independente e imparcial.

• Varios órganos informativos
permanece ron
clausurados en Paraguai
durante 1988 e tal situación non
ten visos de éambios pasto que,
precisamente, o arfo que finaliza
iniciouse o octavq periodo da
presidéncia do xeneral Alfredo
Stroessner, o "decano" dos tiranos militares do subcontinente.
O peche sucesivo do matutino
ABC-Co/or, e ·. da radioemisora
Nanduti e o semanário El Pueblo
entre 1984 e o ano en curso son
os exemplos máis relevantes da
caréncia case completa de libertade de expresión nese país.
No Paraguay pódese tr éfo cál"cere polo só feito de ser xornalista e exercer como tal. Tal é o
caso de Humbert Rubín que foi
preso pola policia, sen mediar
para nada os xuices.
O

1

"En vista ··do traslado tardio dos
de Barcelona a
Madrid, do cámbio inopinado da
composición do tribunal antes
do comezo das sesións, da bre- ,
vidade destas e sobretodo ds
circunstáncias de que elem~ntos
de proba moi importantes · non
1 foron apresentados nen discutidos de maneira adecuada na Audiéncia en preséncia dos acusados e baixo control público, a
corte conclue que o procedimento en causa, considerado no seu
oonxunto, non respondeu ás esixéncias dun proceso equitativo e
público: houbo, pois, violación
do artículo 6.1 do Convénio de
Roma sobre Direitos Humanos",
asi conclue a senténcia do Tribunal dP. Estrpsburgo. ·
A andaina do "Caso Bultó!' iniciouse o 9 de Maio do 1977 cando dous indivíduos que se facian
pasar por empregarlos da compañia de Gas entraron no domicílio familiar de José Maria Bultó
e tle colocaron Un artefacto explosivo adosado ao peito conmi- nándolle a pagar un determinado
resgate se queria desfacerse del
sen risco. Aos poucos minutos
Bwltó morria ao estalarlle a bomba cando pretendia manipulala.
Tres anos· máis tarde, no 1980
e despóis de que foran absoltas
pola Audiéncia Nacional os primeiros implicados pofa policia no
"caso Bultó", foron detidos Mes. segué, Barberá e Jabardo. Acusábaselles da . realización mate- ·
rial do atentado.
de~andantes

Messegué e · Jabardo contra o
xuício xusto e equitativo. e o triestado español", acusaron a este • bunal independente e imparcial)
da violación de tres dos artigo~
do convénio de Roma sobre dido convénio de Roma. Do artigo
reitos huma.nos).
3, que é o que tala de torturas e
maos tratos,. do 6, que é o que A senténcia
A senténcia recollia nos seus
asegura que toda persoa ten difundamentos, case todas as alereito a un xuício xusto e equitatigació~s apresentadas pola parte
vo e a un tribunal independente
demandante sobre as irregularie imparcial -e do 14, que é o que
da.des producidas durante a cetala de non discriminación por
lebración do proceso polo ·"Caso
nacionalidade, relixión,· etc ... que
Bultó" contra Messegué, Barberá
se plaantexaba porque, á r:narxe
de que os a9usados sempre de- · e Jabardo.
Estabelecia que o traslado refenderon a sua inocéncia, o delipentino dos acusados, horas anto polo que se lles tiña condenates da vista, desde Barcelona a
do producírase dentro do ámbito
de actuación da amnistia do 77- Madrid os situaba en condicións
físicas, psíquicas e morais inaque porén non se lles tiña aplicá,ceptábeis á hora de encarar un
do.
'
xuício no que se pedian penas
_A comisión ~uropea de direitos
humanos celebra a vista o 11 de
altas. Argumentaba tamén a senténcia, recollendo os critérios
Outubro do 1985 e 1:m ano máis
dos avogados . dos demandantarde decidiq admitir a dem;¡mda
tes, que a mudanza inesperada
por violación do artigo 6 por unanimidade, desestimando os oudo antigo presidente da sá que
Recurso en Estrasburgo - . . tros dous porque as torturas se debera xulgar o "caso Bultó",
O 12 de Xaneiro do.1982 realizá- tiñan producido fóra dos prazos Go~zález de la Concha, polo maxistrado Perez-Lemour no mesnos que o alto tribunal era combase a vista e os acusados eran
mo dia da vi~ta sen posibilidade
petente para xulgar ao estado
condenados ás penas · citadas.
material de · recus.ación, ·lesionaespañol e porque a amnistia non
· Máis adiante os seus · avogados
era un d ireito recoñecido como
ba- .os direitos dos acusados e
recorrerian ante o Tribunal Sutal no convénio de Roma. Ainda
imposibilitaba o labor dos avogapremo e ante a Constitucional
dos defensores.
sen éxito. Consideraban que o ·o representante ...-español na comisión europea, Juan Antonio
González de la Concha xa tiña
xuício no(l se tiña desenrolado
participado no. xuício realizado
Carrillo Salcedo, votou a favor do
coas garantias xurídicas precisas
procesamento do estado espacontra Lluis Montserrat acusado
e que o tribunal se tiña constituiñol. A partir de entón , a própria
do .mesmó delito nun proceso de
do explicitamente para condenar
comisión, xunto aos demandancaracterísticás n'loi similares
aos procesados. Despois de que
comentado no tocante á caréntes, se personaba · como parte
se frustraran as vias de recursos
acusatória ante o -alto tribunal de
cía de probas, etc .. e tiña absolto
de casación e de amparo anfe os
Estrasburo.
ao acusado. Por outra parte Péorganisrnos xudiciais supremos
rez-Lemaur, de coñecida ideoloO 1 de Decembro do 1987 reado Estado español, os implicaxia ultra-direitista non deixou dudos no caso Bultó decidiron · lizouse unha vista pública na corrame a vista, segundo o avogado
te europea e un ano despois, o
apresentar unha demanda por
dos demandantes do "Caso Bulseis de Decembro pasado, aniviolación de direitos humanos
versário do referendo constitutó" August Gil-Matamala, de
ante a .comisión europea, corrio
cional~ o presidente do Tribunal
adoitar unha atitude claramente
paso · prévio á demanda ante o
provocativa contra os encausade Estrasburgo, Roly Rissdal,
tribl!nal de Estrasburgo.
"'
leia publicamente a sén.téncia na .dos. Segundo a opinión de Ma· Os dernandantes, que nese
que se condenaba por vez pritamala o tribunal se tiña constimomento iniciaban un proceso
meira ao estado español pola
tuid.o explícitamente para ondeque seria nomeado nas instánviolación do artigo 6.1 (Sobre o
naios. ·
cias europeas como "Barbará,

ªº

• A bomba política do
Salvador. O proxecto político

de constituir unha base social
entre a Democracia Cristiá e e o
Instituto Americano para o Desenvolvemento dun Sindicalismo
Livre, deseñada por Estados Unidos para o Salvador, considérase xa unha via completamente
estragada. O esgotamento do
próprio sistema electoral convértese agora nun factor que desestabiliza a todo o país : o Partido
da democracia Cristiana escínXustificacións ante
dese cada vez máis e Arena
a senténcia
mantén a sua base social reacioAnte a publicación da senténcia
nária. Segundo un comentário do
surxiron pronto .opinións desde o
comandante do FMLN , J. Villalopoder -entre elas as do próprio . bos, no Salvador como en outros
Ministro de Xustícia, Enrique Múpaises de Centro-América as
gica- que pretenderon minimicontradició_ns entre os intereses
zar o alcance da condena do esdos Estados Unidos e os da clatado español situando o veredicse dirixente do país son cada dia
to do Tribunal de Estrasburgo no
máis acusadas. Oito anos de
ámbito dos defectos de forma.
guerra deixaron tras de si un ras.érgumentaban no seu favor o
tro de destrucción e fame. A
.que non se tivera recoñecido a
principal actividade financieira
existéncia de violación do artigo
do empresariado consiste na
6.2 que declara o direito á prefuga sistemática de capitais. O
sunción de inocéncia, incluida
desemprego chega ao 70 por
tamén na demanda.
cen e o Fondo Monetario InterOs avogados defensores de
nacional reclama a sua débeda.
Messegué, Barberá e Jabardo,
a inmensa maioría do povo deque · des.de as primeiras filtrasenténdese
da participación
cións parciais do contido da senelectoral. 0s norde-americanos
téncia -ocorridas a fins de Ouqueren r~lanzar á Democracia
tubro-- xa alertaran das posibiliCristiá pero as opinións coincidades de que se minusvalorase den en sinalar que esa vía esta
a importáncia da senténcia, inperfeitamente esgotada. O Salsistiron na rotundidade da convador é unha bomba política que
d~ma que supón a senténcia do
ten como espoleta ao FMLN . O
Tribunal europeu.
"A non admisión da demanda
por violación do artigo 6.2 - declaraba o avogado August Gil •
Un fracaso para o UlsMatamala a A Nosa Terra- de- ter. O acordo asinado entre o
beuse a que o tribunal de Estras- governo de Dublin e o de Lonburgo aplica uns critérios de pre- . dres, para revisare·n en periodos
sunción de inocéncia que só de tres anos os resultados da
chegaban até o momento do xu í- - poi ítica de colaboración con rescio e que son moi diferentes aos peito ao Ulster, oferece un balan-,
empregados pola xurisprudéncia zo completamente negativo. As
española, onde pode existir ta- forzas de ocupación británicas ,
mén violación de este direito na que ambas partes prometian vi ~
- senté(lcia. Pero isto non modifica
xiar conxuntamente, non deixaa cuestión de fondo en canto
ron de recibir denuncias por torque a senténcia fundamenta a turas. O número de axentes de
sua decisión de condenar ao espolicía británicos aumentou dutado español por violación do ar- · rante o tempo do acordo; os tritigo 6.1 ao considerar que as
bunais retiraron os cargos contra
probas apresentadas no seu dia
o policía que deu morte ao tranon foron abando para avaliar a
ballador irlandés Adrian Carral,
condena dos acusados da marte
asi coma contra outros tres acudo inustriál Bultó".
sados de homicidio·; os gardas
A cámara de Estrasburgo abriu . británicos segueron a empregar
un prazo, a partir do dia en que
as. trlstememnte famosas balas
fixo públicas as suas deliberae píástico; os nacionalistas excións, de tres meses para que as , perimentan igual que antes as dipartes apresenten alegacións e
feréncias de tratame.nto perante
no seu caso, para posibilitar un
os tribunais británicos . . Mentres
acordo "arnistoso" entre demantanto súmanse por centos os irdantes e demandado. De non ..... landeses multados por facer uso
producirse esta no prazo prefixada sua bandeira, dacordo- co de-:
do, o tribunal de Estrasburgo
creto sobre Bandeiras e Embledictaría unha compensación dos
mas de 1954 e, entre os nacionaperxukios . ocasionados, que o
listas, o número de- parados suestado espafiol .estaria abrigado
pera duas vecés e media o dos
- O
a cumprir.
unionistas na mesma· situación.
JOAN RETAMA/BARCELONA
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P.ROPOSTA UNILATERAL SOVIÉTICA NA ONU

A última proposta de r~ución de tropas do Pacto de V~_rsóvia · de_ixa sen -argumentos ao atlantismo

A OTAN busca unha ideolóxiá de sustitución .<iJ9 guerra fria
.

.

\

Os argumentos liberais da
coexisténcia pacífica e o
desarme, que desde o·
Tratado de Versalles se
apresentaban como
exclus,iva da ideoloxia
burguesa, cámbian .de man
ante a opinión pública a
cada nova proposta de
redución de armamento dos
soviéticos. O armamentismo
confundido acusa ao xefe
da diplomácia de ·
Washington, George Shultz,
de colaboracionismo coa
URSS e ao ministro de
exteriores de Alemaña
Federal, Genscher, de ser
un perigoso axente da idea
soviética da casa comun
europea dentro da
desconcertada Alianza
Atlántica.

.

dio millón de soldados do Pacto
de Varsóvia.

torialistas do arrabaldo do impé:rio, · divulgaron primeiro que a
m'era existéncia' da Guerra das
A busca
recámbio
Galaxias_ aterrorizaba á URSS.
De feíto, os circos-militares son
Para, Shultz, o secretário de Esos que teñen reacionado como
tado de Washington .. esta carta
se os levase o demo ante as sudos soviéticós é tanto' como un
cesivas propostas ·de paz, e esta
anúncio de marte da Guerrá Fría.
reacción tan incongruente cos
Pero o secretário de Estado norargumentos
básicos da guerra
de-americano sabe que toda
fría non escapan á sensibilidade
cond.ena é de feíto unha substida opinión pública. Na Alemaña
tución. Desde a conferéncia de
· Federal, o ministro c;ie- relacións
Helsinki, a máquina industrial-mi- ,
exteriores, Genscher, aparece
litar situada no centro do sistema
como un traidor ao espírito da
económico capitalista, está a
- OTAN. A eal deles? Ao da funbuscar un · recámbio da Guerra
ción disucrsiva frente do Pacto-de
Fría sobre a que pesa a ameaza
Varsóvia, ao da función econó- ·
de desaparición. Polo de agora, ·
mico-política" ou ao da represión
frente á contundéncia pacifista
interior?
Genscher escandaliza
dos soviéticos, os argumentos
aos norde-americanos cando di ·
belicistas ou nucleares atinxen o
que a idea da casa comun euroseu mínimo de calidade, fiabilipea de Gorbachov ~mpc;ita coa
dade e popularidade. As públiActa de Helsinki, coa conferencia
cas diferéncias dos argumentos
de desQrme de -Estocolmo ,e cos.
armamentistas, ainda que as veacordos ABM.
ces procedan desde unha mesA Gorbachov califícano de apima institución clave do sistema
Os calificativos que revelaban
sonadora porque_ emprega un
capitalista, talan da importáncia
surpresa, imaxinacióo ou audáGorbachov fizo unha proposta decisiva na ONU
'idioma pacifista pronunciado
da confusión que produce o
cia para se referir ás iniciativas
desde V.ersalles polo capitalismo
Reagan) ao longo da campaña
senvolvemento espacial (no que
novo estilo dos soviéticos.
soviéticas desde a chegada de
pero nunca poste en práctica.
eleitoral para a Casa Branca. Xa
xa asume a inferioridade con reGorbachov, están a ser substituiA indústria de guerra nordePara facerlle frente ·arguméntase
non parece tan claro que os nor- , ladón á URS_
S), ·e considera .con
dos por outros que falan de atroamericana facia de Reagan o pri- de-americanos queran se desfaque o próprio proceso de renore.ceo a factura das armas. -"Se
pelar e esmagar. A estratéxia de
meiro propagandista da Guerra cer do tratado ABM (de misiles
vación política na Unión Soviétiqueren arruinarse, arruínense.
paz e desarme do Leste descrédas Galaxias , ou sistema de de- anti-mi.siles) e abrazar a nova op, ca pode ter consecuéncias impero este sistema é caro, non
bese como unha carreira de elefensa estratéxíca, segundo o eu- ción de militarizar. o espácio só
. previsíbeis e que é licito armarse _
será efectivo e ternos recursos
fantes polo corredor das relifemismo...do Pentágono. Na mili- defendida sen condicións por dabondo para inutilizalo", díxollé
para que non se produzan solquias da Guerra Fría. O proceso
tarización do espácio exterior inpresas. Outros razonamentos
Margaret Thatcher entre os alíaGo~bachov a Reagan en Heikiade reconstrución da ideoloxia
vestía o sistema todas as suas dos europeus de Washington. · vik.
·
<apenas ·poderian calificarse de
imperial, que comeza desde o
accións para un novo estirón
Unha Norde-américa que está a
dialécticos: a necesidade de sedia seguinte da rendición nordecoma o que lle deran os anos da vivir moi por riba das suas posiguir presionando para que _a O terror das
americana en Vietnam, chega ao
guerra contra o pavo vietnamita.
bilidades económicas, a canta
t
d
-Unión Soviética proclame o sis,..
seu límite co último anúncio de
dos investimentos dun Terceiro
propos as e paz
E de notar o relativo silenciamentema capitalista ou o último, da
Gorbachov na asamblea das Nato desta proposta (argumento
Mundo empobrecido, non pode Reemprazar a guerra fria por
urxéncia de .modernfzar o arsenal
cións Unidas da retirada de méfundamental da presidéncia de 'ver con bos ollas a canta do dealg~ que se poda vender. Os edinuclear da OTAN. Cada vez que
Manfred Woerner, Fernández Ordoñez ou calqueroutra ímaxe de ~
médiocridade e da dependéncia
abre a .boca para defender como
M'.V.
prudéncía o que non é máis que
belicismo, na opinión pubtica~ inA era Reagan, que pronto tocará ao seu fin, non_foi quizá abondo
atravesar un duro calvário económico, a consecuéncia da agresión
valorada en médio do fragor de opinións suscitadas pola perestroika.
exterior, tan:ién é certo que segue ,no poder e que non perdeu os seus · gresan novos conversos da paz,
da cooperación. e das enormes
Reagan, que comenzou o seu mandato, lembremos, invocando a apoios internacionafs e mesmo infririxiu ·en Esquípulas unha derrota
unha neva revolución conservadora e a unha confrontación intransí~
diplomática aos norteamericanos. Só a pírrica victória de Grqnada · posibilidades de rela9ión de todo
xente contra o império do mal, declara, uns días antes de cederlle o serve para xustificar os enormes orzamehtos militares.
'
· .orde cos paises-do pacto de Varsóvia. Os efectos re-xionais da
testigo a Bush e lago dos diversos cúmios celebrados con GorbaA política industrial-belicista toca ao seu fin cando a xustificación
política de desarme dos soviétichov, que "pesie a todo sigo senda anti-comunista". Nengunha ex- do diaño vermello faise in~ostíbel. O vaqueiro galáctico deqe trocar a
presión poderia ser tan sintética e ilustrativa do sucedido en oíto
arma pola pluma e firmar os acordos de desarme propostos polos . cos, visíbeis en todos os frentes,
anos. Reagan xustifícase, convencido de ir contracorrente e. Rambo soviéticos. ·A OTAN vese abrigada a fundirse nvnha grave reflexión -é o que faltaba" para que a r.az:ón
debe abandoar as carteleiras, mentres un dos seus sustitutos, Schapar.eza plenamente da banda
sobre o seu futuro. Os inquéritos din que o público alemán -o ponto
das iniciativas soviéticas de dewarzeneger, filma Calor roxo, "a prímeira película norteamericana quente do escenário europeo- simpatiza en alto número con Gorbaonde aparecen soviéticos que non é antisoviética".
sarme. A Schulti colgábanlle no
chov;· a corrente dos verdes e do pacifismo observa con pasmo que
Como sinalaba hai pouco o estadounidense James Petras, neste
m'omento .máis baixo da presio seu discurso e idéntico ao dos soviétiéos; os pintores e cineastas
déncia Reagan (o mes seguinte
mesmo xornal, Reagan quixo frear "a expansión do comunismo en
"da perestroika" provocan longas colas durante- a exibición da sua
todas as frentes" e prometeu a aqueles que o subiron ao poder derru~s conversas de Reikiavik) a resobra; até a excerítricidade norte-americana índica que Gorbachov saiponsabilidade .desta · frase: "Pa- .
bar "aos marxistas-lenínistas nicaraguanos". Pero fracasou. Fracasou
ria eleito alcalde de Nova lorque nunha confrontación eleitoral e resulrecemos ·una equipa de· trancos
taría un duro competidor á presidénda.
·
ante Jorneini e Gadaffi ; retirouse de;> Líbano despois de-que un cochebomba emvolvese no sudário das barras e .as estrelas a 250 marines;
co porteiro d§. baixa: os soviétiO desenrolo científico-técnico nun mundo ínter-comunicado está a
non só non fixo sucumbir ao réxime angolano, senón que a mesma
cos métenos goles cantos quemultiplicar a toda presa as arelas de paz e de reequilíbrio d~ riquezas.
Gorbachov sintoniza plenamente· con este¡¡. idea. Reagan trabucouse
Sudáfrica é a que está máis debilitada; non conseguiu que o FMLN
ren". o
·
O
de revolución.
salvadoreño cedese un palmo de terra e se o sandinismo ten que
G.l.T.
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AS GUERRAS PERDIDAS DE RAMBO-REA~AN
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Recorrido polo Parque de Dofüma, Marismas
.de Odiel, Val ·de Poqueira, Serra de Grazalema, Granada. Précio. 37 .000 pts. Datas: -28 de
Decembro a 6 de Xaneiro. .
·
MARROCOS
Marrocos Kasbahs, en autocaravana recorrendo Chauen, Fez, Merzouga, Gargantas do
Todra, Marrakech, Rabat e Asilah. Précio:
56 000
D
25 d O
b
·7 d
Xa~eiro.P~~rr::::Nomadak~~~r:u~~b~~ e ho~
teis económicos por Chauen, Fez, Marrakech,
Rabat e Asilah. Prédo: 30.000 ptas. Datas: 25
de De~embro ao 6 de Xaneiro; 27 de Decembro ao 8 de Xaneiro. Marrocos en Bici: desde
Tánxer a Casablanca; etapas de 50 km. aproximad~m'?nte, veículo de apoio, aloxamento en
, hoteis con pensi"ón completa. Préc;;io: 47.000
pts. Datas: 26 de Decembro ao 3 de Xaneiro.

El!XI1dPTdiaoOs
V

Xane1ro.
_
·
· ,
,
ÁN
SIRIA E XORD IA
.
14 dias para visitar Amman, o Mar Morto,
Petra, Krak de Chevali~rs, Damasco, PalJilira,
en autocaravaña. Préc;io: 114.000 ptas. Datas:
25 de Decembro ao 7 de Xaneir'o.
·
ÍNDIA CENTRAL .E RAJASTHAN
2
d
·do en autobus e hoteis
vis~~:ªoelhi,PÁ;.~:11Benarés e no Rajasthan ,
Jaipur, Pushkar, Jaisalmer: Précio: 148.009

DE NOVA JORQUE A FLORIDA
,
.
· .
'
.
.
Un vi.axe de 12 d1as e.n autobus acond1c1onado
con .htera~, .desde Nova lor~ue ~té a p0nta d_g,.,.
Aonda, v1s_1ta~do o Parque Nacu~n~ de Everglades, as pra1as de Key West. Precio: 113.000
pts. Datas: 26 de Decembro ao 6 de· Xaneiro.
E tamén un percorrido a pé por a Serra de
c'ádiz e pola Serranía de Ronda, e un circuito
a Cuba 0 E para os que ...gostedes de viaxar pola
vosa co nt~ hilletes económicos e consellos so-
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Empreu Xam.lletlcll Editar-= Promocións .Culturais Galegas.
ConMllo de Admlnlatr'Klón. Pnaldentr. Francisco Carballo.
ConMlleiro Delegado:Ramón Femández. SecreUrio: Femando Cuñarro.
Vogahl: Cesáreo Sánchez, Aurora: Pereira, Eloi Villada, Manuel Femández,
Manuel Veiga, Xosé M 1 Dobarro e Antón Femández.

PERIODICO GALEGO SEMANAL

Director: Alfonso Eyré López.
Redllcc:lón: Manuel Veiga Gustavo Luca de Tena, Xan Carballa
Corre9P011dentn: .Sabela Foxo (A Coruña), Hemán Naval, lnma Eiroa (A
Mariña), Laxe Granda (A Garda), xan Docampo, carmen G. Ares.
(CompoStela), Enrique Sanfiz, Maria Xesús Aries (Fem>Q, Francisco Arrizado,
Uno Braxe (Lugo), XA. Suárez (O Condado), Carlos Méndez (Vilagarcia),
Pepe Rei (Donostia), Teresa Toda (Madrid), Joan Retana (Barcelona),
Go~lo Nuno (Porto). Manuel Vitar (Londres\
Colebormdorn: Maouel Hartas Vilanova, Antón Baamonde, Francisco
Carballo, Xesus González G6mez, Manuel Rivas, Xesus Vega, M. Chouza, R.

.

Cid, X. M. Aldea, X. La¡Tosa Vita, Cesar Varela, X'osé M. Salgado, JA.M., .
Xesús l.ópez Témez, Xoan M. Carreira, Xosé Lodeiro, Femando M. Vilanova,
Xesus Torres, Suso Piñeiro, Domingos Fjieto, Carlos Durám, Xesus Cambre
Mariño, Begoi'ia Moa, Alfonso Rivas, Xaquin Agulla. Femando Carballa, M.
Feménd,ez Blanco, Vitor Vaqueiro, Antón Mascato, Xurxo Estévez, Xico
Peña, Xoan M. Estévez, Manuel L.ueiro Rey, Anselmo López Carreira; Hemén
Naval, A. Co,-dero, Lu¡:ie Ces, Francisco A. Vida!, Xavier SeOane, Ricaldo
Rivera, X.X. Piñeiro Cochón, Plácido Uzancos, Xesus Campos,' Manuel
Estnida Gonzalo Viles, Alexandre Bant¡os, Bemardino GranS: Carios
Oliveira, L Casado Cadarso, Miro Villar, Manuel Santiago, Margarill! Ledo
Andión, X.L lglésias.

Fotografla: Chus Garcia, -Moncho Rama, X. Marra, Che, X. M. Fontán, 'X.L
Diaz, Nelson Gómez, Moncho Iglesias, Alexandra Diaz, Xosé Luis Suárez
Canal, Manuel Sendón, Tono Viz, Xosé M. ~bán, E. Reimóndaz, DelmiAlvarez, Anxel lglésias, Ta hi Castro.

llustnickHC XoSé Lois, Pepe Carreiro, Cali, Calros Silvar, Ferreiro, Feto, _
Xulio Gaioso, Anxo Baranga, Tokio, Hermida.
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·cARTAS
TOPÓNIMOS
Antón é un soñador coma moitos
desta terra que tenta amasar ó
arrullo da sua galeguidade sempre que pode. lsto lévao a facer
canto está na sua man dentro do
seu cativo mundo para enlevar
canto máis a · dignidade da súa
· . terra, e vélai que un bom dia por
mor do seu traballó chegan ás
su~s mans uns planos do território galego correspondentes á península do Morrazo e outros Jugares, planos estes editados
pala Consellaria de Ordeazón do
Território nos que pode ollar topónimos como Ameijoada no sitio. de .Ameixoada, Punta Carnaval no de P. Cánaval, Hodeira no
de Rodeira, Tortela no de Porte/a, Bahía de Adan no de 'Aldán e
unha resta de erras cáseque sen
cabo, semente en tres ou catro ·
follas das centas quG compoñen
a totalidade do território.
Antón sentíase aldraxado por
aqueles que debían _desbotar
toda aquela marea de agresións
toponímicas criadas cando o da·
unidade nazonal. española, e de- ·
cídese a por remédio comuni-cándolle o asunto directamente
ao pr.. Conselleiro, daquela do
Governo Albor. Antón non sabe
nada da clase política e espera
coritestazón do político e tamén
ten a esperanza que llo agradeza
pero isto non acontece. Coitado,
Antón sinte algo mao no seu peito e segue a matinar como facer
·para que alguén tome conciéncia
de algo tan importante. Ao correr
do tempo sabe da comunicazón
oficial de empregar o topónimo
Ponteareasatravés da Consellaria da Presldéncia e volta comunicarllo esta vez á devandita
Consellaria. Este conselleiro, tamén do Governo Albor, ten a delicadeza de contestar e ser agra_decido, pero nada máis, os pla- nos seguen circulando com·o están. Segue decorrendo máis

XOSÉLOIS
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tempo e nasce a esperanza outra
volta, pe.is coida que co troce de
governo ainda que polo sistema
de Bobilis, isto é cuestión de
conciéncia galega .que non tiñan
os da direita pero que han de ter
os da esquerda; escrebe Antón
ao Conselleiro de Ordeazón do ·
Território novo do trinque, que
supón vai ter moitas cobizas de·
qu~dar ben por aquilo de gañar
xente, e tampouc_o ten resposta.
O Antón non atopa explicazón ·e
comeza a perguntarse a si mesmo se será realmente importante
este asunto para un. Conselleiro,
porque ao mellor non o é e pode
estar amolando con 'esta parva- .
da ·a todo un personaxe nado
para a divinidade. ·
Un dia decide Antón ir a unha

emisora e falou do asunto nas
ondas, sentiu un certo alívio pen·sando que alguén que eséoitara
poderia facer algo, pero tampouco houbo resposta externa, agás
a colaborazón dos directores do
p~ograma.

O tempo segue decorrendo e
Antón é un pouco máis _vello,
menos romántico e ten cada vez
menos esperanzas de que lle fagan caso os qué poderia arran.:
xar cun pequeno esforzo algo
tan simples -e importante ao
. mesmo tempo, pero como queira
que sempre ten presente que
non debe esmorecer por uns
poucos que non lles importa.
nada, o dia da Pátria Galega na
carballeira de San Lourenzo en

e

VosTEDE TAMÉN PODE SER ACCIONISTA
iff'e;5
. . A-ampliación -de capitaÍ de
Promocións Culturais Galegas S.A.,
pala cantidade de -10.635.(XX) pesetas,
segue a sua marcha.
Vostede tamén -pode ~ser accionista
póndose -en contacto.con

Xosé ·F. Puga
Telf.:.(986)' 4l 38 30
· A 1108.& !l!Rl.A.

pel, mais neste momento a insta- .
Santiago · na festa romaria do
lación dunha nova celulosa no
, BNG, Antón, que non se aforra
noso país suporía sen dúbida a
- nestes casos, vai·talar co líder do
partido, 'parlamentário. el, e lle ·extensión masiva e incontrolada
do cultivo dunha espécie tan
canta as cuitas. A fodo isto resproblemática coma o eucalipto,
póstalle: estráñase de que non
cando noutros países europeos
che fagan caso?' é normal, canestán a medrar as repovoacións
do sexa asi manda a documentacon 16 espécies caducifólias dizó11 que teñas á oficina do Parlaferentes e contemplan a posibilimento que eu apreséntoo na. cádade de incluir 1 O máis no futuro,
mara. Antón, perante tal respostodas con melloramento xenétitas pensou: aqui hai un home:
co.
Fixo canto lle iridicou o. parlaRexeitamos os argumentos do
mentário o. dia 25 de Xullo e emnselleiro de Agricultura segunpezou unha nova andaina: cha- · co_
do os cales a ·instalación dunha
madas por conferéncia pergunnova celulosa non implicaria a
tando como ia o asunto . e nada
prantación masiva de eucaliptos,
por resposta.
pois abondaria con reducir a
lrmáns: prégovolo, hai alguén
cuota exportadora. Ainda que
interesado?, podedes ou quereisto fose certo non explica qué
des axudar?
instrumentos pensa utilizar a sua
Antón non quer pensar que a
Consellaria para reducir a cuota
Galiza é grande de máis para deexportadora
e en calquera caso
fendela.
O
tanto Feldmülhe como Cepafesa
prevén nos seus proxectos a
ANTÓN SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
adopción de medidas para- auBeade-V1go
toabastecerse de madeíra de euCONTRA A CELULOSA
calipto.
No tocante ao pro¿eso de proDiante da probábel instalación
dución de pasta de papel é ben
na Galiza dunha nova' fábrica de
coñecido que se trata dun dos
pasta de papel, que se sumaria
procesos industriais máis contaá existente hoxe en Pontevedra,
a Sociedade Galega de Histofia minantes, se ben é posíbel aplicar medidas correctoras da conNatural quer facer públicas altaminación que a reducen de forgunhas consideracións sobre
ma sensíbel ainda que nunca toeste tema de tanta trascendéncia
talmente, polo que sempre é prepara o meio ambiente e a econociso ubicar este tipo de indús. mia do naso país.
trias en costas abertas. Non
A S.G.H.N. sempre avaliou necuestionamos a efectividade da
gativamente a política forestal
tecnoloxia
anticontam inante,
desenvolvida até hoxe, caracterimais a realidade dá-nos motivoszada polo aproveitamento exclude sobra para desconfiar seriasivo madeireiro dos montes, o
mente da intención polítíca de
cultivo de especies de crecimenfacela aplicar. to rápido.piróxenas e/ou pirófilas
A S.G.H.N. denúncia a atitude
e o desenrolo desequilibrado das
irresponsábel do actuai goberno
indústrias forestais, predominanda Xunta, que como os anteriodo os intereses dos sectores pares non fai nada por racionalizar
peleiro
de taboeiros artificiais
a política forestal, e móstrase
sobre os doutros sectores como
disposto a aceitar sen apenas
o da indústria do moble, consucondicións a instalación dunha
midor de madeiras nobres de cacelulosa que precisará unha
lidade_ Estamos seguros de que
cuantiosa subvención pública
nesta política forestal radica a
para a sua viabilidade aproveiorixe dese gravísimo problema
tándose do clima de derrotismo
que son os inténdios.
e do aumento do paro criados
Pola contra a Sociedade é parpolo desmantelamento industrial
tidária dunha política planificada
da Galiza a causa da política do
de xestión racional dos nasos reGoverno Central.
cursos forestais, baseada non só
en critérios de eficácia económiAntes de aprobar calquera
- ca senón tamén ecolóxicos, que
proxecto de instalación dunha
harmonice as tres funcións básinova celulosa é necesário facer
cas do monte (produción, proteun estudo rigoroso de Avaliación
ción ' da natureza e uso social) e
do Impacto Ambiental, elaborado
sexa capaz de rematar cos in- ' non como se estabelece no AD
céndios. Por este motivo non
1302/86, senón con garantías de
aceitamos que sexa o interese
imparcialídade e de resultados
privado, sen outra pretensión
vinculantes.
que a obtención rápida de ben·ePensamos tamén que a Xunta
fícios económicos, quen deterdebe fétcer públicos axiña os
mine a política e permanente de
proxectos que lle foron expostos
toda a sociedade, e manifestapor Feldmülhe e Cepafesa asi
mos o noso apoio á iniciativa lecomo os resultados do novo inxi~lativa popular para a éonserventário forestal.
vación, mellara e desenvolvimenCómpre ter agora máis preto do naso ·património forestal.
sente que nunca a negativa ex, Defendemos que a política foperiéncia da fábrica de pasta de
restal debe enmarcarse na polítipap-el ao . sulfato instalada , en
ca de ordenación territorial e
Lourizán, que ,en situación de iledesta interrelacionada coa ·agrágalidade, vén producindo unha
.ria. Neste sentido o desenvolvialta · contaminación na ria de
meñto da nosa potencialidade
Pontevedra, destruindo .o seu
fortestal ncin debe ser contradipotencial pesqueiro e marisq.ueitório co desenvolvimento do eíxo
ro, susceptíbél de criar máis rimáis , importante-da nosa econoqueza que a xerada pola celulomía agrária, o sector lác.teo, qué
sa. Neste sentido a Sociedade
pode ver limitada a sua expan- ·
considera necesário viábel o pe- .
sión productiva pola aplicación,
che e traslado da Celulos.a de
a causa da política agrária da
Pontevedra e a sua sustitución
C.E.E., da "cuota deleite".
por outras indústrias.
O
. A S.G.H.N. non se opón ao deseñrolo · d~s indústrias transforSOCIEDADE GALEGA
. DE HISTÓRIA NATURAL
madoras da -madeira, incluidas
Santiago de Compostel;I
as celulosas e as fábricas de pa-
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Fene: o humor sempre a babor
V edición das Xomadas de. Hurnot
Utilizando unha ocorrente
relación entre termos
políticos e mariñeiros, o
lema que este ano
presidiu as Xornadas de
Humor (Fene : o humor
sempre a babor), quizais
sirva para definir o labor
que guían o labor dun
cont:ello que tamén é
espello para algunhas
outras corporacións locais
de Galiza, calquera que
sexa q__cór ideolóxica .que
nelas predomina.
Independentemente de
disquisicións teóricas, o
domingo 11 de Decembro,
o Concello e o Museu de
Humor de Fene, puxeron
unha pedra máis nesa
constru~ión cultural que
alguns están empeñados
en erguer: as Xornadas
de Humor chegana á sua
V edición con máis
vizosidade e írnpeto ·que
en edicións anteriores.

prólogo, co cademo adicado aohumorista Mor't Walker (dq que
ta_m én se avisa de que apesar
de ser norteamericano é pouco
simpático ao Pentágono e ao
stablishment e coa edición- xenerosa como sempre de Isaac
Diaz Pardo- dun libro de Reimundo Patiño que este iniciara.
en colaboración con )faquín Mario baixo o título "O home que
falaba arameo" comezaba unha
nova edición das Xornadas de
Humor de Fene que neste ano
tiveí:on como convidados especiais a Xosé Luis Méndez Ferrin, Siro López, Bernardino Graña e Isaac Diaz Pardo, ademais
do humor de Farruco que serviu ·
como colofón da humorística
tarde.
A Xornada comezou coa benzón oficial que correu a cargo do
alcalde de Fene, Xosé Maria Rivera, quen despois de desenmeigar con água bendecida a
todos os presentes, verqueu so-

bre as autoÍ:idades ~ntre os
que se atopaba o Director Xeral
de Cultura, Bonifácio Borreiros......'... un caldeiro que , en lugar
do temido líquido elemento, non
cantiña máis que inofensivo
conffetti.

Mesa redonda
sobre Reimundo Patiño
bespois da proxección de dous
videos · - naturalmente sobre
humor- douse paso a unha tan
interesante como distendida
mesa redonda , na que tanto Ferrin, como Mariff, Bernardino
Graña. Diaz Pardo ou Siro . informaron, formaron e divertiron
aos ásistentes con diferentes
pinceladas en torno á vida de
Reimundo Patiño, a súa conceición da arte, a sua visión do nacionalismo galega e cuirósasanécdotas do malogrado pintor
e da sua xeración.
No intermezzo foron outorga-

dos'_os prémios "Cúruxa de Humor" na péírte gráfica a Calros
Silvar e na fotográfica a Carlos
Garcia Fajardo, _quedando o
apartado literário µeserto , pois o .
xurado estiraou que na grande
cantidade de trabalfaos apresenta~os había numerosos de
calidade e outms nos que se notaba unha . grande dose de humor, pero qúe non rexistaran
pezas nas que se combinaran
axeitadamente os dous ingre'- ·
Gentes . ~ -

Pésie a isa anó tras ano consolídase en Fene unha·iniciativa
corno a do Museu do Humor
que quizais , ria colmo do sarcasmo e con non pouca retranca , :paceu nos albores da reconversión na~al , nun momento
dramático para a povoación
desta comarca, 'pero que se soubo sobrepór á sua próprta· orixe
· e con moita irania sair adiante O
&Nf.CIQUE SANFIZ/FERROL

Nesta ocasión homes tan dispares como Mort Walker ou Reimundo Patiño serviron de disculpa e ao tempo de acicate
para a organización destas xornadas. Xaquin Martn , o debuxante e director do ·Museu. explica certeiramente esta conxunción no seu prólogo que serve de apresentación ao cademo
que se publicou en honra ao debuxante norteamericano : Porque hai xente que non ve con
bons olios a pintura de Velázquez porque era monárquico ou
a literatura de Cervantes porque , runda senda de posíbel orixe galega era españolista, no
que nón a·eixan en parte de ter
razón. pero tampouco deixan de
ter razón os que. din que un pintaba ben e o outro non era manco escrebendo. Tamén quixera
deixar ben claro que cando non
está o forno para bolos é cando
hai que ter bolos - no bon sentido da palabra- e seguirnos
pensando que o humor é roáis
preciso cando as circunstáncias
son roáis adversas" . Con este

/

Galeuscá 88

('.Onxuntamente escritores
gal egos, bascas e
cataláns. Estes foron os
acordbs tomados nesta
últirrfa reunión na que
entre outros enviaron
comunicació_n Henrique
Rabunhal, Bernardino
Graña ou Pilar Gar:cia
Négro .
Os escritores galegas, cataláns
e bascas reunidos en Bilbao do
2 ao 5 de Decembro de 1988.
como resultado ·das sesións de
traballo desenvolvidas manifesta soster a concepción da escrita literária como fun.ción· máxima e da palabra como concén-

o

• Rattle and hum é o título do fllme protagonizado polo grupo irlandés
U-2 (para os que non o se1pan ,

Encontro de escritores galegas, bascas e cataláns
Veñen de celebrarse en
Bilbao os encontros
Galeusca 88 nos que se
veñen xuntando ,
acompañando ás reunións
plenárias que celebran

•Prémio aarco de ·Vapor.
Por primeira vez a fundación .
Santa María · (SM como é máis
coñécida) c_onvocaba este ano o
"Barco de Vapor" en solitário na
Galiza , afastada xa de Galáxia
con que compartía até agora
ese concurso .
Este certame de literatura infantil e xuvenil, convocado en
catalán , castelán, galega e euskera (con carácter bi-anual este
último) estaba · dotado con
400 .000 e 200 .000 pts. para
primeiro . e segundo prémio.
Apresentáronse 17 obras nas
que abondaba a fantasía, eixo
tamén da gañadora "Memoria
dun río" de Antón Curtizas . de
Mugardos. Unha obra con moitos recursos . lingüísticos, páxinas de lirismo e mistura de fan ~
tasía e realidade .
O segundo galardonado foi
Concha Blanco, profesora de galega en Cee, que escribiu "¿An. qrómena?" . Unha narración ruralista na que tamén hai mistura
de fantasía e realidade nas vivéncias de dous irmáns xemios.
O xurado deste certame estivo composto por António Garcia
Teijeiro . Luis Alol)SO Girgado,
M" Victoria Moreno. Paco Martín e Lourdes Maceitas . O

cia e verdade tren te á pp]abra
como producto de _mercado e

acordamos :
1.- Intensificar os contac.tos
entre as nasas tres Asociacións
co es~abelecirnento de reunións
periódicas a fin de realizar os
seguintes proxectos ·concretos :
a) A confección conxunta dun
volume antolóxico de narrativa ·
actual que será publicado en
cada unha das linguas .
b) A edición dunha revista.
anual de información solJre as
tres literaturas para a que se
·procurará· a . participación dos
editoras das línguas respectivas .
c) A convocatória dunha reunión conxunta das respectivas
administracións autonómicas co
fin de comprometelas nunha política concreta e xenerosa de
traducións entre as tres literaturas .
d) A concesión anual dun prémio internacional de literatura
que galardone a mellar opra pu -

blicada durante o ano anterior
en calquera das nasas tres línguas asegurando a tradución
automática da obra premiada ás ·
outras duas línguas e a ¡;¡ua promoción fara do ámbito estatal.
2. - Recordando unha vez
máis que é función irrenunciábel do escritor velar polo autén-.
tico sentido das palabras,, dirixirnos ao Ministério de Cultura
coa esixénciá de que sexa mudada a denominación deis "Premios Nacinales de LiteratJra" e
que s·e xan consultadas as nasas
Asociación no proceso de concesión dos futuros prémios .
3.-- Plantexasr conxuntamente
aos médios de comunicaGión
institucionais a esixéncia dunha
maior preséncia dos escritores e
da sua obra nos seus espácios
informátivos e · culturais, así
como a reivindicación duns
contidos acordes con cada cultura nacional en toda a sua pro gramación.

/

4 .Comprometermos na
aplicación e seguimento dos
contratos de edición negociados
cos colectivos de editores. Tamén a actuación solidaria nol,1.tros proQ_lemas profesionais,
como a indebida aplicación do
NA aos traductores, a -problemática dos escritores xubilados ·
e o' estúdo sobre a posíbel criación dunah sociedade de xestión .
5.- Manifestar a nosa repul- ·
sa perante a sistemática manipulación · e discriminación · que
supoñen cértos · mecenádegos
• institucionais e/ou privados que
son un atentado á liberdade de
expresión e manifestación dun
·dirixismo excluinte pala sua
prepoténcia .

6.- Reclar:nar qué cesen as
discriminacións por razóns de
Üpo ortográfico-linguístico e
que se ademita o dereito á 1.iberdade de . criación en todos os
seus aspectos .
O

unha das cimas do rock _a ctual)
rodado durante unha xeira dos
músicos ·polos ·Estados Unidos.
p grupo atlántico non ten medo
á política é así o declara entre
canción e canción. Despáchanse a gusto contra o réxime Sulafricano ou en lembranza de Luther King .
Un dos s.eus temas leva por título - Bloody Sunday (Sábado
sangrento) e nel fálase con dureza dun atentado do IRA na cidade de Enniskillen que custou a
vida a 14 persoas . A dis~rtación
prévia de Bono, o cantante, é
traducida integra en s ubtitulas.
Curiosamente nengun dos demais chamamentos realizadas·
nos concertos e ~ecollidos' integras na longametraxe foron tra ducidos .
O

• Ven de se constituir a
ANEL (Associa~om Naci9nal de ·Estudantes de Letras). Durante o periodo fundacional, no que celebraron·· 'tres
diferentes Asambleas xerais definíronse os obxectivos e elexiuse un primeiro Conselho Directivo que quedou formado por
Francisco José' Campos Devesa
(Presidente); Jesus Amado Reino (Secretário), Francesco Martín Traficante Peláez (Tesoureiro) e como vogais . Fernando del
Rio Iglésias, Cristina Lorenzo
González , José Antonio Lozano
García , Beatriz Árias López ; António Vázquez Ferreiro e José
Calvo . A ANEL organiza como
primeira actividade un curso de
língua na Residéncia do Burgo
das Nacións.
O
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O mar de Galicia é o_ext~nso
e lonxano-mar no que faenan
os. barcos de pesca gal egos.
Barcos que, coas súas
tripulacións, seguen asJotas
que o seu traballo Hes vai
marcando: Gran Sol,
Terranova, Banco Sahariano.
Ademais doutras rotas: máis
próximas e tan importantes:
As rías galegas, cos'l.300 Km.
de co~ta que ten Galicia.
O pescadores gal egos faenan
por tódolos mares. Son os
profesionais do mar que~·
axudados dq_s avances
tecnolóxicos, saben atopar-

LICIA.

e aproveitá-los recursos
máriños, buscá-lo mellar lugar
e conservá-lo producto nas
mellares condicións para que,
cando chegue ó consumidor,
teña a frescura e o sabor
inconfundible do peixe
galego.
E é que os mariscos e peixes
do Mar de Galicia son
materia prima de primeira
calidade, que elevan a
categoría dé calquer receta .
Nas súas múltiples variedades
e para tódolos gustos. Saboree
os productos de noso mar. Ten
todo o s<:ibor do Mar de Galicia.
/

UNTA
DE GAUC1A

u
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Gabanza.S da crítica
catalanq para O
Mozo cjue chegou
de lonxe
A calidade do texto e éi9 traballo
dos actores son os dous aspectos que fixeron da representación de O mozo que chegou de
·lonxe un acontecimento para a
crítica de Ba'rcelc;ma. O espectáculo de Alberto Avendaño e Mario Gas, programado dentro do
Memorial Xavier Regas sinalou
un dos momentos máis celebrados desta tradicional cita teatral
catalana .
· Os elóxios que os diários adicaron ao espectáculo singularizan o traballo actoral, a direción
e a calidade da vérsión . "Mal
podería eu -d~ Joan de Sagarra
nunha das reseñas- valorar a
viaxe de Christy Mahon desde
o seu berce irlandés á sua Galiza adoptiva. O meu pobre coñecemento do Galega non mo permitiría. Con todo, podo asegurarlles que a tradución/adaptación de Alberto Avendaño ten
sabor e cromatismo. é unha lingua plástica que lle acae perfeitarnente á visión que Mario·Gas
mostra do mundo de Synge"
"Aquí --escrebe Joan Casas.
de o Dian· de Barcelona- ten
que pasar unha destas cousas :
ou ben Synge se chama Xan e
nacera en Pontevedra, e non en
Rathfamhan como minten os libros, ou é o caso que o seu exilio voluntario de Dublin non foi
nas illas Aran senon na Costa
da Marte; ou pode ser que a sua
pantasma mantivera longas
conversas ao pé da lareira con
Alberto Avendaño. En todo
caso, esta adaptación de The ·
Playboy of the Western World é
un dos casos roáis abalantes de
trahsfiguración teatral que teño
visto" .

Viaxe xustificada
Para Joan-Anton Benach. a sustitución de Irlanda por Galiza.
cobra relevos precisos e magníficos pero é o traballo de actores
o que recolle as consideracións
adxectivas máis altas "Actrices
e actores idenlilicáronse coas
suas respectivas personaxes e
cos plantexamentos da dirección" "Os que levan os meiran des aplausos son Xoan Cejudo.
o pai indestructíbel. unha figura
patética entre Castelao e un Valle desembozadamente esperpéntico ; Xosé Marin Olveira
P1c_o, o pa1 de Agarcita, que dá
por sí razón da comenencia da
viaxe de Synge entre Irlanda e
Galiza, cunha interpretación
francamente boa. e, derradeiramente, Miguel ' de Lira (Xan
Buxo) de exemplar mesquinda~
de."
"A verdade -di Marcos Ordóñez desde o ABC- é que se
a Synge lle quixeron dar os seus
paisanos en Nova Iorque, a Mario Gas adicáronlle todo xénero
de gaban:zas pala sua versión
apresentada en Compostela; e
outro tanto se debe dicer da
versión do adaptador e poeta
Alberto Avendano, 'do cenógrafgo Kukas e de toda a compañía
titular do CDG."
"Os ac,ertos coniezan pola
versión. pero seguen co reparto.
Marió Gas fuco o seu traballo a
. conciencia e isa nótase. Os papeis construidos por 'sedimentación ao longo da obra están plenamen t~ co:q,~eguidos como é o
éaso de Maria Pujalte. que está .
soberbia . · A algÜns actores reclamóuselle que construiran tipos para crer. Esfes son os casos de Miguel de-Lira e Xosé M.

Olveira Pico que están como
para tirar o sombreiro." ·
bespois de case cinco anos
de tentativas, o CDG acacia un
éxito importante para o teáfro
galego pero tainén para a língua
e a representación exteríor da _
cultura.
D

cruel, rütlícula, groseira e grates- .
ca, individualizada (mesmo diríamos definida) mediante _alcurnes de forma obsesiva e tarnén
violenta. ·Como violento será o
fin a que estan condenados, fin · ·
tráxico que é posíbeJ. adiviñar xa
desde as primeiras liñas e que ,
subliminalmente, se nos lembrará ao longo de todo o discurso..
.
-E cunha linguaxe rápida, directa, por veces irónica, sempre
plena, chea de significado e inclusive tan groseira como a usada palas personaxes, que se
constrúe o discurso. o retrato do
Ourense do día 17 de Xullo de
• 1936. Unha linguaxe posta -ao
prioritário servicio do ritmo; é
iso o único que pode· explicar as
, desatencións que por veces sofre a pontuación. E asimesmo osrecursos estilísticos empregados (similicadéncias, homonimias ou simplesmente o uso
dunha forma fónica nas suas diferentes acepcións e moi próximas entre si) · inciden directamente sobre · a palabra propriamente dita e menos soore a
suas construcións. Mais estetipo de linguaxe e recursos,
ominpresentes ao longo do texto, acaban por nos cansar (é óbvio o esforzo que o leitor precisa
facer para a _comprensión do
discurso, o .que a todas luces é
inadecuado cando se pretende
un ritmó rápido de lectura) e
can8a sobre tod9 na parte final
da novela, ·c ando o discurso ten
menos acción e se volve máis
descriptiw e lírico .
,1

Manuel Guede

Nas vísperas de
Claudia
Non cabe dúbida de que un dos
narradores revelación. deste ano
que remata, é Manuel Quede. A
sua novela Vísperas de Claudia ten sido moi comentada.
Narración certamente atrevida,
recria os feitos que en Serenou
(espácio cénico que necesaria-·
mente hai que identificar con
Ourense) acontecen o dia anterior ao golpe de ·estado franquista. Estes feítos son contados ao
leitor, en 25 capítulos, por un
narrador omnisciente que (e
como) todo o sabe adoptará. xa
desde o início e non mudará de
parecer. a única postura séri~ e
razonábel que é posíbel tomar
diante de tales sucesos . Dese
posicionamento infórrnanos por
unha banda o vocabulário seleccionado para empregar no discurso e por outra a forma en que
as personaxes son tratadas.. Personaxes como Sorana Videferri,
Samuel Porchetino, Zacarias
Confurco (0 Capador). Claupja
Grandal (Monalina) ou Lourenzo
Siabal; fucémonos un chisco na
forma que tenen os nomes seus
e axiña percebiremos que estamos ante personaxes reais con
nomes que, invítasenos a pensar, están só disfarzados. E é,
esta xente que povoa a novela,

Case toda a acción se desenvolve en Ourense . Ao longo dos
25 capituliños todo se centra en
detemtinados ambientes desa
capital". Só algunhas pasaxes
acontecen no médio rural ourensáh ou en Chaves . É polo tanto
unha novela urbana e tendo ·en
· canta que · a novela urbana de
Ourense é . A esmorga resulta
evidente a homenaxe que Manuel Guede fai· a Blanco Amor.
A esmorga lémbrannola tanto a
crueldade das personaxes como
mesmo do vocabulário, pero é
especialmente perceptíbel desde o morn~nto en que o Bocas,
o Milhomes e O Castizo aparecen .como personaxes .d~ (Visperas de Claudja) .

-

Desgraciadamente a novela

O LIBRO DE NADAL

non conta cun índice que, nunha novela onde os capítulos son
tan curtos, resulta particularmente útil, aferrándonos de buscar case folla a folla o lugar en
que abandonamos a leitura. Iso
si, o emprego de capítulos de
reducidas dimensións sintoniza
de forma adecuada cos gustos .
que a maioria de · leitores parecen manifestar; leitores que
cada vez dispoñen de menos
tempo para a leitura, ou ben de .
tempo fraccionado, _o que explicari~ o éxito e proÍiferación de
cantos e narracións curtas.
Trátas0. en definitiva, dunha
no;vela de iniciación e como tal
é defectúosa · nalguns pontos:
- Personaxes como a Monalina
non teñen función nengunha
nen cara ás outras personaxes
nen cara á acción, senda como
é unha personaxe principal, non
secundária. O uso do voca.Dulá: ria e recursos estilísticos chega
a ser inadecuado, como xa vimos. E á estrutura n"on está perfe"ctamente compensada· no re, ferente á interdependéncia ent~e a acción e aescripción. Mais
en conxunto e ·como novgla de
iniciación é moi satisfactória. O
seu autor, unha firme e certa
promesá na narrativa. dos nasos
días, construe unha novela {que
_de parodia e alegoria ten pouco.
. como afirma a cohtraportada).
D
realista, e áxil.
X.M. EIAÉ
Vísperas de Claudia : Manuel Guede , Edi-

cións Xerais de Galicia , V igo, 1988, 150
páxinas.
·

· 1'a~\{;jj[ffil\1íill!li!ilIDJ!!!!~
O tunel
António Drove é un dos rtlellores
valores da cinematografia hispana , ainda que pouco coñecido
polo grande público . En boa medida, polo pouco que ·se prodiga
(a sua última entrega foi A verd.a de sobre o caso Savolta, no
1979). Algo rq6tivado polos rigorosos pri[.lcípios que rexen a sua
actividade como-cineasta . Estos
lévaiios a procurar orzarrientos
unha folgura e · acabado final
moi pouco correntes· no acartonado cone español · Neste caso.
como naquel , buscou unha coprodución. aqui con capital inqlés. Pasar o ·Tµnel as panta-

~~ /au'i

~,,,
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llas supuña Ún ris.co considerábel , polo carácter xa clásico dá
obra de Sábáto como pola sua
dificultade estrutural ao desenrolarse toda a história no relato
de Castel, . cos ·seus i~tricados
razonamentos, na sua lóxica pa-ranoica e implacábel. Apesar de
usar a voz en "off" e de .ser fidel
ao texto, , Drove imprímelle un
trataménto puramente conematográfico. Ouizais a corporeización. na pantal1a de Castel e Maria Iribame, en especial polo
que iespeita a ésta, r~ste certo
mistério ·aos personaxes novelescos . Pero_estes aparecen representados con considerábel
credibilidade . Sobretodo Peter
Weller, o intérprete de Castel,
ten un · rosto moi axeitado,· que
fala _tanto da personaxe corno as
suas verbas. Esta eleición da
parella protagonista, que completa unha correcta Jane Seymour , é t,m dos acertos básicos
do filme . Non queremos nen
imaxinar unha parella escollida
entre o .,elenco ·artístico habitual" do cinema ~spañol (unha
Ángela/Imano!", ~lgo naga improbábel polo demais ... )
Pe(o o cine dé Drove vai por
outro · lado , non polo carreiro
máis ou menos oficial e subvencionado. Trátasé di.in cine concebido" cun rigor hoxe·desusado ,
· tünha narración estudada na
que nengun plano semella estar
demais . Por ese moi saiientábel
(e non só no panorama estatal)
ritmo e planificación nartativa , e ·
polo acabado xeral.' o que se di
o "look" {cun magnífico uso , por
exemplo , <;lo estl1do que representa o outro est.udo , d~ pintor ,
de Castel} , a fita de Dr6ve supón
un destacado exercício cinematográfico: E <:::orno non · botas ·
man dos estroncios e efectismos
do que botan man outros autores, pasará pelas pantallas con
discreción .
Menfre:::; celebran albor_ozados
que un Almodovar aprendeu a
"facer cine" (comentário moi de
rua) , -compriria . se de cine se
fala, voltar a vista a titas de alto
- contido _d§l como esta , p~ua
aplacar eufórias, espe"remos-. que
hansitórias. O Tunel ·supón
unha raía avis no panorama fílIJlico español, . situá ndose moi
por riba da tónica e a prácticá .
cinematográfico deses pagos . D
GONZALO VILAS

ff' . .

·. ~MERLÍN

. O RE\ DE NADA
E ()lJTRÓS C0"-'105

-

SERAFIN MORALEJO

O PÓRTICO
DA GLORIA
CONTADO A MOZOS
ENENOS
A explicación, a narración das -

partes, das .súas figuras, os debuxos dos -símbolos PARA AGASALLA-LO NADAL.88 CON OlANOS DE HISTORIA
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ACTOS

EXPOSICIONS
•

Alfonso Costa

•

Exposición retrospectiva cun ·
total de 100 obras de pintura,
dibuxo e gravados,. en diferentes técnicas. No Ouiosque Alfonso de A Coruña.

•

Exposición de pintura m! Aula
de Caixa Galicia en A Coruña.

·•
~

Carlos GarCia
Faj~udo

'

Exposición de fotografía patro~
cinada pala Caixa Postal na
Aula de Cultura de Composte~.

•

1

Norberto Olmedo

Exposición de Pintura na Casa
da Parra en Compostela

•

•

Argos

Na Casa de Cultura e no Museu Laxeiro de Vigo mostra do
grupo Argos até o dia 23.

•

Retrospectiva
Pacheco

Na Sá de Exposnóns do Banco
de Btlbao de Vigo está aberta
durante todo o mes de Decembro unha mostra do Arqu1vo desta saga de fotógrafos
galegas mst.alados desde fins
do século XIX en Vigo Perta
de 300 fotograbas tiradas das
placas oroonais que recorren o
pasado urbanístico. histórico e
soc1al dunha c1dade case desde o seu nac1mento

Arte Galega

Na Galería Estudio da Coruña
mostra colectiva "50 anos de
pintura galega"

•

Holografías

En Laracha, dento da "Expobergantiños" da Casa de Cristal, mostra de holografías. arte
tridimensional.

•

Maria Antonia -Dans

Antolóxica dentro do ciclo
"Grandes Artistas Galegas" na_
Sá de Expocións do Centro
Cultural da Caixavigo.

Anxel H Úete -

Castelao.
Estampas d~
Guerra· e debuxos.de negros_

Por primeira vez en cincuenta
anos no Edificio Sarmiento do
Museu de Pontevedra están
expostos os orixinais das estampas · dos tres álbumes de
guerra de Dahiel Castelao (Milicianos, Atila en Galicia e
Galicia Martir) asi como daquelas do mesmo tema que
están fóra de colección .
A exposición, ocasión única
para valorar uns debuxos que
non por difundidos deixan de
cumpbr unha, calafriante labor
de denúncia polític<;1 e permite
unha valoración máis obxectiva das calidades artísticas da
obra de Castelao, que até agora sofrira unhas deficíentes
ed!CJóns, ora polo tempo de
guerra ora por terse ferto reproduc1óns sen aceso aos orixmais.

Aberta até o 23 de Decembro Dlas laborais de 6 a 9 da
tarde e festivos de 12 a 2 nas
mañáns

ANUNCIOS DE BALDE
Vendo mel da Galiza (Serra
do Faro de Av10m - Ourense) .
artesanalmente
produc1d0
' sem tratamento químico, em
botes de 1 '2 Kgr a 650 pta. E
1 Kgr a 1 200 pta para pedJ dos mandar cheque polo importe má1s 150 pta. para gastos de enVlo a nome de Joám
LolS Galega Torrado, 32513
Godás da Cima O Carvalinho
- Ourense

sivo de g&lego- reintegrado
(e breve aproxima9om a cultura-portuguesa). 14 de Novembro a .16 de Dezembro (todos
os dias) . Pelas 20 .15 h . até as
21 .15. Instituto Salvador de
Madanaga. Inscnpi;om e matrícula: a) Livraria Terra, Pra9a
do Conservató ·
(onde _¡:¡
Es col
·vraria
acias,
Pra9a

Danse clases de M
cas de BUP. FP e
guntar por Manna,
des. na Rua Touro 3(Compostela)
Vendo furgoneta Avla
parada para vivenda, e
estado
Teléfono
~---- _---· (Pon41 70.03 De 10 a 13 h
ese para actuaguntar por David
estas Os mteresados
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.._....,..,..poden dirixirse aos teléfonos
(986) 84 69 20 e 84 77 15.

•
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Normalización
Lingüística _ ,

A Asociación Cultural de Vigo

o_rganiza o martes 20 ás 8 horas na Sá de Conferéncias da
Caixa de Aforras de Vigo,
Ünha ínesa redonda sobre Caliza e bilingüísmo na que participarán:
Modesto Hermida, 'en representaaióri da Dirección Xeral
de Política Ling'üística.
Francisco Fernández Rei, director do departamento de Filoloxia Galega da Universidade de Santiago, en representación do Instituto da Língua
Galega.
Representante ,da Mesa pola
· Normalización Lingüística.
Xeus Alonso Montero.
O. obxeciivo da mesa redonda
será amalisar a · situación actual do galega e as suas perspectivas de futuro na sociedade galega, nomeadarnente no
eido do ensino.
·

• · IV Xornadas de
Gaita
No Ateneo de Ferrol c6°organi zado · polo cuarteto "Rapari gos". Clausúraranse , o domingo 18 de Decembro cun recital
de "Fuxan os Ventas" ás 12 de

meiodia n0- Teatro Jofre co
que celebran tamén o seu ~
·Aniversário. Nas xomadas estarán presentes o · 'grupo da
Universidade Popular de Vigo.
o colectivo "Alfolles", o grupo
"Miusgaña" e gaiteitros profi._sionais e afeizoados.

• -"Da Vinci levaba
razón"
O élia 17 en Catoira , na Casa

dg. Cultura, ás 20 h . Representación do grupo Moucho
Clerc.

•

XXV aniversário·
do Facha

•

VI Xomadas de
Historia de
Gali.~:üa

Co tema xeral de "Mentálidades cole.ctivas e . ideol9xjas'' do 1? ao 23 de IJeeembro celébrnnse no Ateneo de
Ourense esta nova edición das
xomadas que se celebrarán
baixo· o séguinte programa :
Día 16. L. Alonso Álvarez .
"Comerciantes . e . políticos .
Economía e ideoloxia na burguesía ·coruñesa da ¡:>rimeira
, metade do século XIX" ·
Dia 19. Narciso de Gabriel. ·
"A mentalidade da sociedade
rural galega diante da escoirización da mulier no· século

Dia 22. Seminário Históría de
Ourense. Marcos Valcarc~l._
X.R. Quintana, .Xavier Castro .
X. Balboa. "Soldados e desertores. Os galegas e ; servicio .
'militar no século XIX"
i>ia 23. J. A Dllián "Función
do calvosotelismo· na articulaéión da direita autoritária. (0
caso de Ourense)" .
das
, Entregarase . Diploma
1
Xornadas e .Certificado
acreditativo de asisténcia
prévia inscripción no Ateneo
de Ourense (Tfno : (988) 23 58
22). Inscripción: 850 pta . Estudantes e persoas sen empr~
go, 450 pesetas e 250 ptas .
polo Seminário.

Nücleando os actos da cele• Curso de teatro
bración dos seus 25 anos de .
vida'. o vmdeiro veñres. 16 de
xIX:".
de Johanes Vardar.
Decembro, terá lugar, organiDia 20. Seminário de Hístória
Celebrarase o próximo mes de
za<;l.o pola Agrupación coruñede Ourense
Xaneiro en Vigo. Matrícula
sá na Caixa Galicia, un recital
Ponentes-: Francisco Fariña.
aberta
até o 15 de -Decernbro .
dos poetas premiados nos
Oiga Oallego: Enrique Bande.
- Inscripcións na rua Príncipe
concursos nacionais d~ póesia
Isaura V arela. "Universidade
22 ou no teléfono 22 72 35.
de O Facha nas suas sucesinova e novas estudantes. o
vas edicións seguida dunh-ª"
cámbio dos universitarios
• Raiados e
cea de irmandade na Raxaria
"troians" aos da FUE"
As Neves, para a que se abrirá
Dia 21, Seminário História de
Desvirgeitors
un turno de inscripcións .
· Ourense . Ponentes Jesus de · Concetto destes doús grupos
Están en preparación dous
Juana, Luis Rivas e Borobó .
o sábado 17 desde as 20 h . no
tornos tos poemas e cantos
X. M. Cid Fern'ández 'ldeoloCafé Concerto. "Uf" de Vigo
pÍerniados nos concursos que ·
xia, 'educación e sociedade en
(Rua Placer. 19). Organiza o
tradicionalmente convocan.
Ouref1Se (1931-1936)"
•'
fanzine "Asko d e Aki" ·

CONVOCATORIAS
•

IIl Concurso de

Teatro infantil
A Corrúsión Organizadora da
VI Mostra Teatro Infantil Galega "Xeración Nós" convoca o
Terceiro Concurso de Teatro Infantil, de a cor do . coas
seguintes bases:
1. - Poderán presentarse
textos teatrais para nenos, os
cales terán que ser orixinais,
méditos e escntos en lingua
galega . Poderán acompañarse,
se o autor o ere oportuno, de
deseños . orientativos para a
montaxe da obra. tales como
figuríns, escenografías . música, etc., extremo este que ·o
Xurado terá en canta á hora
de erniti-lo fallo.
2.Os traballos poderán
ser realizados por autores individuais óu por grupos e colectivos. 3.A extensión mínima
dos textos será de 20 fólios
mecanografiados por unha soa
cara e a dobre espac10. Mandaranse por quintuplicado,
sen remite e con plica con
seudónimo ó segumte enderezo:
VI Mostra "Xeración Nós"
(Ref. Concurso de Teatro
Infantil)
_
Casa do Concello
12624 Ares (A Coruña)
En sobre adxunto pechado.
mdicarase no exterior o seu dónimo e o interior os datos
completos do autor/es.
4. - Haberá un único prémio de 225 .000 pesetas. ade-

l:J_n
bon agas~!I~
.... •••
• •••1'Ndlll
Apresente obra ven ench~r u.n. ostentoso
valeiro na investigación da nosa história
literária. Amáxima figura da nosa literatura
e impulsora fundamental do Rexurdimento
é obxecto, por fin, dun trato de atención e·
rigurosidade.que, insistentemente a nosa
História teclama. Uh estudo pacente e
riguroso no que se recolle, examina e
reinterpreta a figura da nosa escritora.

mais da pubñcación da obra
premiada.
5. - Asimesmo, o Xurado
poderá conceder dos accésits
de 75.000 Pts.
6. - Poderán concederse as
mencións que se consideren
oportunas, asi como· deixar
desertes os premios .
7.- A Comisión Organizadora da Mostra re.sérvase o
· dereito de publica-la obra premiada e os dous acésits, que
se editarán en galego normativizado. Así mesmo , previo
acordo cos autores. poderá'
publica-los traballos que non
acádaran ningún dos ,Premios
e que se considere de interés .
8 Os dereitos de autor derivados da prirDeira edición das
obras premiadas serán propiedade da Comisión . 0Iganizadora da Mostra.
9. - O prazo de admisión
de orixinais rematará o 23 de
Marzo do 1989, ás 14 horas .
10.- O fallo do Xurado farase público na xornada de clausura _da VI Mostra de Teatro
Infantil Galega.
11.-- O xurado estará for mado por un mernbrn da Comisión Organizadora da Mostra, que o presidirá. uro membro da Comisión Técnica da
1 VI Mostra, un escritor en !in. gua galega ·de recoñecido
prestixio, e dúas personalidades da vida cultura galega
vencelladas ó teatro, actuando
como Secretarios con voz · e
sen voto o da Comisiónd Or gal\izadora- da Mostra.
12.- O feíto de concorrer a

este Concurso presupón que
se aceptan a súas Bases, correspoJ1.déndolle ó Xurado e á
·Comisión Organizadora da
Mostra a intepretación das
mesmas.

dez fólios nen superior a vinte .
Os orixinais apresentarán-se ·
por triplicado. mecanografados a dobre espazo e por unha
soa cara. Cada conclirsante
poderá enviar cantos orixinais
desexe.
·
Cuarta. Os oríxinais envia• 2º Certame
rán-se baixo lema ou pseudó-·
· "Olisbos" de
nimo , e contendo nun sobre
Crítica Liter?-ria
cerrado a· nome, teléfono e enA Revista Olisbos ·é onvoca o
derezo do autor.
Quinta. O xurado estará for2º Certame de Crítica Literária
mado por persoas de recoñeci1988/89 coa finalidade de contribuir á consolidacion de
do prestixo na literatura e a
unha crítica literária en gá.Jecrítica literátia . Tamén fmmago; ao tempo que á divulgará parte do xurado un memobr
ción e estudo das nosas letras.
, da revista Ólisbos, que actua· A convocatória rexerá-se polas
rá de sercretário. can voz pero
sen voto . A composición do
seguirites bases:
J>rimeira. .Só serán susceptíxurado e a data do fallo faránbeis de concorreren ao prese públicas unha vez pechado
sente Certame aqueJes trabao prazo de admisión.
llos ou art_igos . ineditos. en línSexta. Os orixinais serán regua galega". que se cent_ren no
mitidos a este enderezo :
estudo de calquer libro de naPara o certam:e de crítica.
rrativa ou de poesia en galega ,.
Revista "Olisbos, os amanpublicado .na sua pru;neira ed1~
tes da "palabra"
ción despois do prirneiro de
Faci:Jidade de Filoloxia
Praza de Mazarelos
xaneiro de 1980.
Segunda. Establece-se un
·(15703) Santiagb de Compostela
único prémio de 15.000 pesetas en libros roáis 10.0üo· en
O pra.zo de admisión rema metálico, ·e a publicación na
tará o dia 28 de Febreiro. de
1988.
revista Olisbos do traballo ·premiado. Asi mesmo. poderán'
Sétima. O fallo do xurado
ser publicados na mesma reserá ip.apelábel. Os orixinais
vista aqueles traballos que o
non premiadós pciderán ser re:
xurado estime oportuno. O
·clamados serán · destruídos e
· prémio poderá ficar .. deserto,
non se manterá correspondénnese caso a cantidade do
cia· sobre eles .
mesmo acumularia-se coa da
Oitava. O_feito de concorrer
seguinte convocatóha.
ao presente Certame-presupón
Terceira. A ·extensión . dos _ a aceitázón das anteditas batraballos ,non, será .inferior a
ses .
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ENRIQUE LISTER
E. ANTONIO MACHADO

.TERRITORIOS
-. DE' SUSTITUCION
MARGARITA LEDO ANDIÓN

. ClAUDIO RODRÍGUEZ FER

e

orno é sabido, a axitada vida de
t· .
·
Enrique Lister comezou - humildemente en 1907 . na aldea de Ameneiro, parroquia de Calo, próxima a Santiago de Compostela e continuou cos
mais diversos avatares: emigración a
Cuba; activismo comunista; formación na
URSS; decisivo protagonismo militar no
bando republicano durante a guerra civil;
participación como xeneral dos exércitos
soviético, polaco e iugoslavo na-segunda
guerra mundial; oposición antifranquista
desde o exilio francés; fundación do Partido Comunista · Obrero Español; regreso
durante a democracia; reintegración ao
Partido Comunista de España, etc.
A sua relación con Antonio Machado, · Enrique Líster.
moi significativa par_? afondar no estudo letras y las artes españolas -investigado'·
do comportamento dos intelectuais e polí- res, profesores, arquitectos, pintores, mé- ticos durante a guerra civil, quedou espe- . dicos ..'. - al· lado de l_o s jóvenes comancialmente testemuñada no -poema "A Lis- dantes del pueblo Modesto y Lister, amter. Jefe en los ejércitos del Ebro", noveno bos con aquel traje entre civil y militar de
·los primeros días".
do~ publicados polo poeta no número 4
De maneira que, se non antes, Antonio
da revista Hora de España en 1938 e conMachado e Líster se encontraron a última
sistente nun. soneto formado por dous
hora mad61éña na vida do poeta, quen imcuartetos independentes e dous tercetos
·provisou un discurso emotivamente lemencadeados.
·
Líster e Antonio Macl:lado deberon co- · brado por Alberti: "de su sencilla despedida nQ he podido p_erder -ni perderé ya
ñecerse en novembro de 1936, cando ()
Quinto Reximento de milicianos que ·orga- . nunca- el instante aquel en que don Annizou o Partido Comünista de· España e tonio, con una sinceridad .que _nos hizo a
que comandaban Carlos Contreras, Juan. todos brotar las lágrimas, dirigiéndose· a_
Modesto e o propio activista galega, eva- · Líster y a Modesto; ofreció sus brazos cuou de Madrid a numerosos intelectuais ya que sus piernas enfermas no podíanpara la defensa de Madrid". ·
ante o inminente perigo fascista. Así o testemuña Líster nas suas Memorias de un
A revista Milicia Popular do 24 de noLuchador (1977): "Yo me encontré por privembro de 1936 recolleu o manifesto de
mera. vez con -~achado en el 5° Regimien- '
agradecemento, encabezado por Antonio
to en los días de la defensa de Madrid".
Machado, dos "profesores, · catedráticos
(Pala sua banda, Modesto tan só alude de
de Universidad, poetas, investigadores
pasada a este encentro no seu libro de
qué salen para Valencia por las gestiones
memorias Soy del Quinto Rf]gimiento,
y la ayuda del Quinto Regimiento". Nesta
1969).
,
mesma liña .están os posteriores eloxios
Outro comunista, o poeta Rafael Alberti,- do poeta ao Quinto · Reximento: "fue el
contou en Imagen primera de. :: . (1945)
Quinto Regimiento el alma de la guerra de
como se lle comur.iico.u ao escritor a neceEspaña, el firme sostén de la más gloriosa
sidade da sua evacuación: "En los días
Repúblic~ Española, fue España misma,
grandes y heroicos de nV->.'iembre., el glofrente a los traidores de 9asa".
·
rioso Quinto Regimiento, flor de nuestras
Pero despois da evacuación, Antonio
milicias populars,_ se ufanó · en salvar . la
cultura viva de España:, invitando a los . Machado non perdeu o contacto con Lís- ·
ter, quen relatou nas memorias devanditas
hombres leales qu_e la representaban a ser
evacuados de Madrid. A la Alianza de 111;- · quei tras o inicial encontro en Madrid, volveron a verse en Valencia e Barcelona, asr· .
telectuales se le encomendó, entre otras,
como que se cruzaron corréspondencia e
la visita de Antonio· Machado para comuque o poeta lle enviou un exemplar dedi~ nicarle la invitación. Y una mañana bomcado do s_
eu combativo libro La guerra en
bardeada de otoño, el poeta León Felipe
1937. Resposta a · untia desas cartas é
y yo nos presentamos en su casa".,
precisamente o soneto "A Líster" publicaTras moito insistir, Antonio Machado
do en Hoa de Españ_a en 1938.
aceitou marchar: con toda a sua familia ·a
Levante, non sen antes participar nun
Tu carta -¡oh noble corazón en vela,
banquete de _despedida a víspera da partiespañol indomable, puño fuerte!-,
da, tamén relatado por Alberti: ·~se encontu carta, heroico Líster, me consuela
traba ali [ los más alto de las ciencias, las
de esta que pesa en mi car.ne de m~erte.

BANDA DESEÑADA

n chisco de acó, un outro chis. co de acolá, a fórmula do eclecticisnio, o imaxinário purificado,
o cativo território seguro do
sapo erñbaixo do concho para que
nada nos amole, o aerobic, a represen. tación, todo luxo de detalles sobre _o
estado do tempo, as fotos dos reises
do deporte, nada dá conseguido exorcizar tanta realidade que, á fin, non rematárá como nas películas da tele.
Tampouco os mass media o conseguiron , ainda que teimen en traballar
sobre o previsto e nos ameacen coa incerteza c;lo erro permanente que queremos· cometer; que cometeremos, porque somos idiotas para a razón dos
media. E porque somos idiotas nen os
mass media nen os poderes acertaron
a se facer ouvir. Quizaves porque non
coñezan as máximas de Goldmann sobre a conciéncia posfbel, sobre a consigna que de súpeto un deixa pasar con
toda precisión porque é consigna de intereses comuns cos que determinar a
análise das causas.
Desde hai alguns anos a prensa acolleuse ás institucións como fonte informativa e substituiu o movimento social
polas reunións guvernamentais ou palas campañas de voto para garantir o
estabelecido.
Desde hai alguns anos a política chégalle ao leitor através do que fan os
persoeiros como protagonistas, e os
medía contribuen a sedimentar a imaxe
repertorial do político de salón como
unha estampa máis da vida cotián. Os
medias afianzaron, asi, o mito do pai
que todo o soluciona se ti te portas ben
, e o pai permete, mesmo, que coñezas
trastadas da sua vida íntima substituin-·
do á das estrelas de cinematógrafo.
Desde hai alguns anos asistiuse ao
recámbio da intervención política polo
exercício da contemplación dos feitos
que nos dá a TV ou polo dogma da editorial de prensa.
E agora tanto esforzo disciplinado resultou en vano. E o poder, porque tamén existe a clase obreira e existen as
mobilizacións, ámbalas causas desde
hai alguns anos fóra de programa, só
saberá pór un xendarme en cada cruzamento e un intento de delación na
liña telefónica.
· Eu non estou en condicións de asegurar que me poda manifestar mañán
na Praza de Catalunya. Qulxeno facer
por primeira vez en resposta ao chamamento contra do xuícirrde Burgos, cando estudaba xornalismo. O recordo daquela praza é sempre rodeada de calados, e recordo cada 1° de Maio aos piquetes de CCOO querendo entrar desde as ruas que veñen dar á praza. E o
desexo mantívoos alerta.
Seria magnífico contemplar, outravolta, o cordel policial. Como se aquí
non pasara nada, como se aqoi nada
pudera xa pasar.
O

U

Fragores ·en tu cq.rta me han llegado
de lucha santa sobre campo ibero;
también mi corazón ha despertado
entre olores de pólvora y romero.
O autor remata aludindo aos combates
no frente do río Ebro dirixidos por Lister,
entón xa coronel e xefe do V Corpo do
Exército republicano , e comprometendo
untia vez máis a sua pluma coa causa antifranquista:
Donde anuncia marina caracola
que llega el Ebro, y en la peña fría
donde brota esa rúbrica española:
de monte a mar, esta palabra mía:
"$i mi pluma valiera tu pistola
de capitán, contento moriría".
. Recíprocamente; Líster escribiu- varias
vecés na suas memorias sobre o poeta,
dedicándolle todo o capítulo "Antonio Machado y la guerra de España". Nel recolle
tres tres importantes textos bélicos machadianos: unha arenga "A los soldados
del V Cuerpo del Ejército", unha apoloxía
do pobo español. ·publicada na revista
Nuestro Ejército (números 2-3, maia-xuño,
1938) e unha misiva dirixida__a el mesmo e
datada en Barcelona o 1 de xaneiro de
1939, na que o· poeta agradece unha
"amable carta" e un "espléndido regalo"
ao comunista galega.
Para Líster, a modélica actitude de Antonio Machado durante a guerra civil foi a
dun "verdadero combatiente antifascista
con ·la pluma y la palabra", polo que ten
eloxiado en diversos lugares o seu "espíritu combativo" e a sua "fe en la justeza de
nuestra lucha".
A firme amistade e solidaria camaradaxe entre Antonio Machado e Líster rematou coa marte do poeta no seu exilio francés o 22 de febreiro de 1939, pouco antes
da fin da contenda, pero a relación forxada pola guerra entre ambos é un·episodio
que supera o interese puramente biográfico polas suas múltiples implicacións ideolóxicas, históricas e literarias.
O

GONZALO

VaLvER Ao ReGo
~ o encontraron! Eses aparatinos preparados para contar
mentiras e que alguns chaman
meios de comunicación xa encontraron
o último motivo para informarnos do
que acorre na Unión Soviética. A cuestión agora é que Gorbachov concentra
moito poder e, xa se sabe, así empezou
.
·
Stalin.
Primeiro ue se o da perestroika era
cosmética. ~go que se os conservadores non deixaban avanzar a Gorbachov .._Máis tarde que se Gorbdchov .ia·
directo ao capitalismo e agora que concentra moito poder. .
Góstam.e velos sofrir, devanándose
. os sesos, cada semana. Que duro of ício o de mentiroso, como diria Alfonso
Guerra.
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