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·.A MAIOR RJ::NOA MAIS POSIBILIDADES DE CANEAR A.FACENDA

CXTG & INTG irán
unidas ás
eleicións
sindicais

,S E QUER PAGAR MENOS
ENRIQUÉZASE!

O Consello Confedera! da CXTG
aprobou a proposta de acudir
xunto coa INTG outros sindicatos independentes ou de
rama que se mostrasen
dispostos, ás eleicións sindicais
do ano que ven, consolidando
asi unha opción que reune
actualmente a máis de tres mil
delegados, aproximadamente
os mesmos que posee CCOO e
non moi lonxe dos que ostenta
UGT.
(Páx. 9)

e

Canto maior sexa o seu poder ecónomico máis posibilidades terá de eludir a Facenda. Proporcionalmente pagará ·menos que un asalariado qormal. Pero, sobre
~odo, máis do 50°/o do recaudado polo.Estado realízase através. dos impostas que _
cada produtn leva inéluidos no seu précio, deste modo grávase ~
·
indiscriminadamente a todos os cidadáns. Me.ntres tanto o Estado regatea· os investimentos en servícios públicos,· pero dedica 12 de cada 100 pesetas
recaudadas á gastos militares.

Intento
de bipolarizar
a campaña
eleitoral ,
O bipartidismo que pretendeo
implantar as forzas estatais ten
esta vez como escusa a
formación dunha frente antiFraga, bipolarizando unha campaña eleitoral, fidel reflexo
da cultura clientelar que asola o
panorama 'político galega, posta
de manifesto plenamente na
configuración das listas, da que,
precisamente, os beneficiados
son M. Fraga e G. Laxe. (Páx. 5)

Alúmina-Alumínío
quer facer
dous axustes
laborais
Alúmina-Aluminio está pendente
de dous reaxustes de plantilla:
unha pelas afeccións físicas e
outra facendo aos obreiros
polivalentes, mentres unhas
instalacións pensadas para 80
mil toneladas anuais, producen
só un millón co risco de
accidente que isto supón. Pero
agora ninguén protesta, o
Comité de Empresa agarda a
Strasburgo, ainda que o PSOE
está a colocar aos afiliados a
UGT.
(Páx. 11)

A. Guerreiro:
,'Non somos
nacionalistas
coma os.outres'
Anxo Guerreiro, Secretário Xeral
do PCG, é o. candidato de ·
Esquerda.Unida á Xúnta da
Galiza, fórmación que nos
últimos tempos está a propugnar
unha entente entre a esquerda
real galega .. .Na entrevista de
_páxinas interiores aborda a sua
Visión do "problema nacional · . ~
galego" e·as suas difer~ncfas co .fil
na'cionalismo, ademais da ·
·
posición de EU cara llns pactos . ~
posteleitorais. ·
(Páx. 7) <2 .
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Medran os impbstos sobre o consumo. menÍres disminlJen ·os das rendas individuais

JA políticá fiscal ~-socialista é regresiva
.
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Oesde a Reforma F~$cal 9é 1979 as medidas tomada~ polos posteriores governos
tenden a desmantelar, en parte, os seus aspectos. máis .progresistas. Medran ,os
. ~mpostos sobre o consumo, pero dulcifícanse as medidas coas economías altas.' O
despilfarro e a -córrupción nos estamentos oficiais animan a'.xustificar o fraude. A
polític~ fiscal dos último$ anos enm?rCé!Se -no cqntexto ·neo-liberal que puxo fin ao
·e stado de benestar e apreta o Cin,to aos . m·áis febles.

DA EQUlpADE
..-

~ANFIZ

~

.
A EFICIENCIA RECAUDATÓRIA

l}nha s0ciedade que ·delega no Estado a
cobertura duns servídos comuns a toda a ·
povoación, xera, loxicamente,
Estado ·
que debé recaudar impostos para
satisfacer eses servícios (educación,
. .
sanidade, obras públicas ...). En sociedades
desigualitárias, co_
m o as' ocidentais, q
Estado debe facer uso dos impostos cun .
m{lximo de equidade, de modo· que os
· desequilíbtios se vexa:n, polo menos, non
1ncrementados. O Estado, 'no focante ao
apecfo fiseal, deberia exercer, á modo de Robin Hood, que· quitase.aos ricos
(fundamentalmeñte) ·para darlle aos. pobres
(cubrir de ser\!ícios imprescindíbeis e
comúns a toda a povoación).
·
Nos anos sesenta a implantaGión do
Estado de -benestat (cun Estado poderoso,
. pilar fundamental da economia, e.
fomecedor de. numerosos e ben dotados
se:vícios para toda a comunidade) 'baseo'use nunha alta presión fiscal
(necesária para cubrir esa amplitude.
servicios) dirixida, sobretodo, ás rendas
individuais, afectando de maneira
·progresiva a aquelas máis elevadas. Para ·
os teóricos da época, como Colin Clark, os
impostas directos sobre o cidadán
deberian.supor un 60% do volume absoluto
da presión fiscal e .só un 40%
·correspondería a: aqueles que gravan o ·
consumo Qndírectosr e que polo tanto
afectan indiscriminadamente a tóda a
. .
povoación (a cal m<?ítas veces nen sequer
é conscente de telos pagado).
.

un

qe

renda ao consumo e moi pouca ao aforro,
por exemplo, que sae beneficiado con esta
. política.
,
límites sobre ó Estado de .benestar. O
'remos un bon exemplo disto no Estado
interé_S'dO ·Capital por manter O anterior
español coa implantación recente do IVA: A
n ível de gañáncias levao a suxerir a
necesária reforma fiscal acometida en
· privatizacjón, un anaco tras outro, das
·tempos da ljCD j quixaba albiscar unhas
e~teras transferidas ao sector público (é a
liñas .condutoras de carácter progresista,
·onda -liberal de privatizacións na que
está a ser invertida con repetidos cámbios,
seguimos· de cheó, mergullados): Dun
perpetrados por governos posterióres (ca~o
Estado forte, coa crise, comezan a
da posibilidade de declarar por separado
aparecer elevados deficits públicos e o
. para matrimónios e que benef ícia a
aoterior princípio de equidade que r.exia a
econom.ias cun volume de ingresos superior ·
doctrina fiscal, 1ransinútase no de
aos cinco millóns ao ano e con salários
eficíéncia. Ainda que, abofé, .esa eficiéncia
equilibrados. entre ambós cónxugues). A
só. s~ ·ha referir á faceta recaudatória,
consumo sobre
porcentaxe de impostas
porque respeito da cobertura de servícios
!3 recaudación fiscal supera xa no Es1aqo
o Estado .non -ve máis que a fornía de
!;lspañol en vários pontos o aconsellado
acometer'redu9ións (os casos de ·~eagan e
50%, lonxe xa daquel 40% do Estado de
Thacher_son nídios neste sentido)~
b~r'lestar. E mesmo os paises nórdicos que
Postas -a recau~ar mais, para cubrir eri . ·
algunha vez ·agoiraron ünha maior xustícia
ese deficit público, tenden a; esqúecerse os
sociéll átravé& da supresión absoluta dos
príncipios de pfogresiviqad~ (máis tanto .
impostos sobre o consumo 'e o ·
. por cento impositivo a mái~ alta renda) que
establecemento _
unicamente de cargas
caracterizaban unha política fiscal ·
pro,gresivas sobre as re,ndas máis ,altas,
progresista e; por outra parte, p_
asa a
·vense nestes mesmos dias, como acaba de
considerarse que o~ impostos sobre o
anunciar o primeiro ministro sueco 'I.
co~samo deben elevarse de aquel 400/g do
Carlsson, obligados a .rousar 180 grados
total a un 50% e nalguns casos máis. E
sobre a sua tradicional política. · · ·
·dicer a ·crise non a van pagar, no tocante a
A eficíencia recaudatória pl,JXO fin
impostas, os quemáis teñen senón todos,··
equidade. A cíise non .perdoa.aos máis
a partes iguais..
·
o
.· Gravar impositivámente. os obxetbs que _ débile.s, tampouco .nos impostes. ·
·.co-nsumim_os ·ten ainda a coritrap.artida
negativa de que son os-menos posuidores ·
-os_que dedican únha parte máis alta da:sua
·O capitalismo ao entrar en crise a partir

qos anos setenta comeza a establecer

a

ªº

a

A presión fiscal parece ser unha
fonte inesgotábel de demagóxia
a usar nomeadamente por isa direita sociolóxica que inclue tanto
a discerníbeis potentados como
a ex-emigrantes proprietários da
tenda de ultramarinos que voste
ten a carómn da sua casa.
Distinguir que hai niso de verdade e cales son os eixos centrais do tinglado legal que regula
os impostas é 'Jnha dura tarefa
para os non habituados a internarse nunha Amazónia de textos
escuros e fragmentários e para a
cal, de seguro, haberá de recurrir
aos servicios dos gardabosques
encarregados de administrala.
Comecemos con alguns dados. Canto se recauda? No Estado espa1'lol as recaudacións fiscais supoñen o 30,4% do Produto Interior Bruto.· En Fráncia a
porcentaxe ascende ao 45 % % .
No Benelu e paises · nórdicos a
· recaudación é ainda máis eleva-

~ PoLo MENOS o
50°/o DO RECAUDADO
ESCAPA A CALQUER
- BAREMO DE EQUIDADE OU DE ,
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de, Para .colmo, os que máis é
mellor consumen (alimentación;
. aloxamentos,
viaxes, · . distracións ... ),' es?. chea de executivos .
e .·altos funcionários que tanto .. · ·
abundan; ven como tales gastos·
son sufr~gados pola sua empresa ou por un organismo ·público,
de maneira que a carga cairá de
rebote, e máis unha vez, sobre o
resignado .cidadán, ignorante
das marañas fiscais, e inconscente dos impostas que ~aga
gravad<?S sobre o· que· consume.

·anee anos de retroce·so
da. Precisamente son estes paises os · que compoñen o último
reduto, e a piques de perderse,
do estado de benéstar cun alto
n ível en cantidad e e ' calidade
dos servicios aterecidos polo estado á povoación.
.
·
Polo volume recaudatório, o
Estado .. español
encóntrase,
lago, mars perto de economías
neoliberais, como, poñamos por
caso, a reganiana (nos Estados
Unidos os impostas supoñen o
29,2 do PIB) .
Quen é o que máis paga? Para
saber isto o primeiro elemento a
ter en canta é o volume que alcanzan os impostas indirectos
(os que vostede paga, incluidos
no précio de calisquer produto
que consuma e que nalguns casos poden supoñer ate o 50% do
seu custo). Tales lmpostos merecen o calificativo de indiscriminados, por afactar a toda a povoación por igoal (sexa un millonário
ou un currante o que -merca a
bolsa de leite) e co agravante de
que son as persoas de menos
recursos as que se ven obligadas
a dedicar unha porcentaxe máis
alta de renda ao consumo, quer ·
dicer son os que menos aforran.
Son estes impostos os que potencian as políticas neo-liberais
(que, en contrapartida tenden a
- disminuir os impostos directos
sobre as rendas individuais). E
son estes impostos os que aumentaron no Estado español coa
instauración do IVA en 1986 e os
que seguen a incrementarse tal
e como anunciou estes mesmos
días o Ministro de Economia e
Facenda en fur:icións, C. Solchaga, como medida para frear o
consumo.

Convén saber, ainda asi, en que
direción camiñamos. A Reforma
Fisca~ acometida, como necesidade do novo réxime den;iocráti- .
co, nos anos 78 e 79, baixo a batuta de Fernández Ordóñez, e
que parecia nacer como unha
. base sólidae progresista cara ao
futuro (incluia n íveis de progresividade: máis porcentaxe impositivo a medida que aumenta a
renda) camiña a ceacú baixo as
directrices do governo confusamente chamado socilista. En
1985 aprobábase unha lei de reforma parcial que comezaba a
valeirar de contido álg1,1ns dos eixos da Reforma levada a cabo
pola UCD. As disminucións de
capital ou perdas patrimoniais
deíxaban de ser tidas en canta
na declaración da renda. Se vostede, ao vender unha casQ, obtén benelício, paga por el, pero
se vende accións á baixa non se
lle terá en canta, de tal modo
que só os que obteñen moitas
gañ'áncias-poden contrarrestar, á
hora de declarar, coas perdas ..
pero os que, cun escaso volume
de capital, obteñen algunha perda, esta non lle será condoada ·
na declaración. ·

'fi.

EMPRESA
.INVOCA
1NCANSABELMENTE
"AS CARGAS FISCAIS
E SOCIAIS QUE DEBE
SOPORTAR" E QUE
NON SON MÁIS QUE '
OS PAGOS DOS
CIDADÁNSREALIZADOS
ATRAVÉ·-=s-=D,......,,A_ __
EMPRESA- POLOS
BENS E SERVÍCIOS
PÚBLICOS DOS QUE
DISFRUTA'

Convén saber que a porcentaxe de recaudación fiscal que se
realiza -através dos impostos indirectos adoita a alcanzar o
50%%, cantidade que o Estado
español · está a superar en vários
pontos coa política socialmente
regresiva dos últimos anos. Con- ,
CIUeSJ3 logo que, polo menos, O
. Un exemplo máis de regresión
50 do recaudado escapa ~ calé o protagonizado en Febreiro do
qu_er baremo de equidade ou de
presente ano polo Tribunal
xustícia fiscal. Xustifiquese como
ConstituGional coa invalidación
se xustifique, en función do mo- · dos, termos da lei que obligaban
mento económico que vive o caaos matrimónios a declarar conpitalismo, est~ é o maior f~aude
xuntamente. Máis ·unha vez os
• que se comete contra a sociedabeneficiados serán os conxu-

O cidadán é _!!!Oitas veces incoscente dos impostos que paga incluidos no précio ·
clos produtos que consume. En ocasións o imp~sto pode .supor o 50% do custe.

Franci$co Constenla
.

-

'A opción fiscal no ·Estado español
é absolutamente centralista'
c~I está permanecendo, pqr
Fr~mcisco Constenia é profe:me, mentres O- gasto publico
. sor titular de Facenda púb1iCa
exemplo, nunha s.ituacióri de
se i~cl~na máis para uns lugainsuficiéncia crónica, ·o que
na Universidade compostela!es que para outros-.
na.
ven da".ldo lugar a situacións
.Haberia que proceder a atride .revolta fisc_al como as que
bución, a nível locaJ e autono. Póqese dicer que a tendéncia
se están a producir en várias
micó, de tributos .cunha maior
ao fraude e á evasión 'é unha
vilas qo~ noso país. lsto tén lufortaleza e potencial económiprática socialmente aéeptagar por unha- ~uestióf"!. tempo- ~ co (non como os actuais pára-·
da? .
ral que é a subida indicrimina:sitários do reparto do estado_
Si, é unha prática comun.'Suda das valoracións catastrais.
- central) . .lsto poderiase realizar,
cede que estamos no estilo triA opción fiscal multixurisdipor exemplo, incorporando
butário latino. Mentres que nos
cicnal, no ·Estado españpl, é
unha 1)1.a ior participación na
paises nórdicos ou norocidenabs0lutamente centralista, pÓr . renda au un tribulo sobre base
tais europeos a evasión fiscal
canto os tributos de malor po- ' territorial,. como podia ser a
conleva moralmente a -non
tencial recaudatório (sociedaimposición sobre ·O patrimónlo
aceitación social, aqui, san
des, renda e IVA) ~tribuense á
.neto que poderia converterse embargo, a evasión é mesmo
administración central, facen::.
nun mecariisma de financiaun motivo para-presumir.
do práticamente parasitárias : ción r:náis xusto e .axeitado. . ·
Como caberia contrarrestar
ao conxunto ·das demais admiQue .valoración realiza voste- · ·
iso?
nistracións públic.as (autónode,
en sintese, do actual réximicas· e focáis). As dificuldades
Primeiro, con ·soluci.óns técnime fiscal, desde· o ponto .de
alporízanse
financeiras
destas
cas n_os impostes .que impedivista d~ nivelador igualitéVio?
dado que estes níveis políticoran esas saidas. Segundo, coa
O ~istema fiscal do anó 78-7<J"
administrativos
·
están
'
máis
modificación das atitudes dos
nace cunhas bases convencioperto do contrib~inte qué· decontrfbuintes. E terceiro, - e
nais que deben supoñer . un _
t~cta
a
factura
fiscal.
Este
é
un
máis importante, coa modificagrado razoabel de equidade.
·aspecto, _sen entrar nas cues..:
ción da atitude dos govemarrtes pt;Jblico~. Quer .dicer, can- - tións. que afectan directamente - . Sen embargo estamos ··a a'sis- tir, despois de once anos, .á
do un pais asiste a fenómenos . a Galiza de subdes_envolvimenmodificación daqueles primeito, atraso, etc. e a marxinación
de enriquecimento e compor-ros par:ámetros .que pon en ·
a
gasto
existente
no
tocante
tamentos ostentosos das auto··
ridádes públicas, escasa disci- ·público. Ainda que en paridade - gra":'e risco o principio ·de
transparéncia tributária. · Hai
non se pode talar:. de equidade.
plina no gasto público, inefique sinalar · tamén a carácter
en termos . t,erritoriaís, senón
ciéncia dos servícios públicos,
retárdatii,rio. que produciu a
sempre -persoais, -o certo é
etc., estáselle a d_ar un gran
que, na prática, estamos ante - modificación fiscal do ano 85
apoio ao fraude fiscal'. Se isto
c.oa lei de reforma parcial de
un cadro fiscal estatal unifor' se liga con fenómenos recenimposto sobre a renda. En tertes, como o de Lola F!ores, .
ceiro luga~ estarnos a asistir á
vese. que hai deficiéndas que
TRIBUTOS DE
redución das cuestións de
impiden a utilización de meca· xustícia a favor das cuestións
ni:;mos exemplares. No éaso
MAIOR POTENCIAL
de eficiencia no fundonamenda Flores col")fésase -a imposi'
to.
·
··
bilid~de como - consecuencia RECAUDATORl_O__
Despois destes · anos con
' da senté.n cia · do . Tribunal
ATRIBÚENSE
9pcións . fisc~is formalmente
constitucional.
. ADMINISTRACIÓ~
correctas, as orientacións dé
Qué papel deberia xogar Gali~ .:;. CENTRAL,
James O'GÓnnor de que, na si·za .na rec~ut;:tación tributária?
r=
-----......: tuación actual do sistema ca. A. cobertura das
. . FACcN DO .
pitalist3, o sector público conº:..
tríbue a criar condicións para
públicas debe facers·e para as- . PRACTICAMENTE
dist~ntas admiriístracións, cenPARASITÁRIAS AO - a acumulación rendabel das
fracións da sociedade con
tral, autonómica e local. O sis- . CO
· NXUNTO DAS
maior poder económico, é un
. ter:na · non ·f unciona se só se obxetivo claramente identificág'arariten -recursos para ·a ceoDEMA~S
bel nas medidas fiscais e polí· tral e as demais son parasitá- · AnMINISTRACIO,_NS'
tica~ do _Estado español.o
!ias desta. A _fldmlnistración_. 10: ·
L.:I
··
·
·

'Os

-Á

nacesidad~s

.,,,

~ ., u -N_NON PODE .

'Os

ACABAR DE _
ENTENDER 'QUE DE
CADA 100 PESETAS
QUE RECAUDA o·ESTADO, MÁIS DE
DOCE AS DESTINE A
GASTO
- -- - -MILITAR'
---------

CONTRIBUINTES
POD[P()~OS SON OS
ÜNICos : - - .,
CAPACITADOS.' PARA
SACAR-PARTIDO Á LEI, -LEI QUE, POR
00TRA PARTE,____,,,-==-ADOITA A EXE;RCER
A SUA SEVERIDADE
SOBRE OS _
PEQUE:NOS _E OS ·
PRINCIPIANTES POUCO HÁ..;;_;B~IL~E-S'_ -

pra de obras de arte, antiguedades; lingotes de ouro1 que Facenda non ten posibilidade de
coñecer. Fanse compras a nome
de terceiros, decláras'e a compra
por menos do seu valor real-; etc.

gues de . rendá .alta (por riba· c;los
cinco millóns) e equilibrada entre
ambos.
Os vaivéns que está a sofrir a
declaración do Imposto sobre a
Renda das Persoas Físicas está
pre:sas que, por outra parte, goademais a fornecer unha enorme
zan dunha ·-escala notabel de
falta de transparéncia e unha siexencións) rexímenes específituación de inse_guridade ·psicoló- cos, etc. q·ue lle permiten canear
xica e xurídica no _cidadán que
compliceme,nte _ao fisco.
afecta negativamE?nte á necesá-ria lexitimación social dQs imposDiñei~o negro~ negro
tas: A iso hai que engadir a tendéncia dos últimos anos a conPor suposto, as empresas e os
ducir a política fiscal ·(como su- .'
individuos non só se acollen -a
cede noutros eidos · políticos) exención-S e medidas legais: un
pola via executiva, pr:escindirido
_en gran medid_a do d~bate parlamentário. · Pelíti_ca de forza do
governo que a mépio prazo devirá perxudicial para o consenso
que él mesmo di patrocinar. En
detrimento do poder lexislativo
aconstumase a cair en hábitos,
-próprios dos séculos XVII e XVIII-,
de . proliferación d.os arbitristas
fiscais, persoaxes que se achegaban á Corte para propoñer as .
suas novedosas solucións fiscais.

ANXO IGLÉSIAS

30°/o dos pagos estanse a reali- . · ñecementos e as conexións sufizar actualmente en diñeiro negro,
cientes para sorteala, leí que, por

é dicer.. descoñ~cido· para
cenda,
está. -

a Facifra . estimativa claro

Cando talamos, neste senso,
de contribuintes referímonos,
_obviamente, ·a contribuintes po·derosos. os únicos capacitados
para saqar partido á lei e cos co-

outra parte, adoita a exercer a
sua severidade sobre os pequenos e os principiantes pouco hábiles.
Nas caixas de seguridade de
bancos ou na própria casa gárdase o diñeiro sen declarar. Tar:nén se agácha através da cóm-

O conce!lcf de Fene recorre contra a redacción do novo ~atastro

A-- suba da, contribuci_
ó_
n territorial

provoca .inquietude eritre .os Viciños
de distintos concellos ·
··

Pero Facenda tamén contribue
ao ocultamento: os pagarés ao
tesour'o son ao portador (non
aparecen polo tanto recollidos) e
poden rendar un 12%. As primas
únicas de seguros ou os pagarés
bancários son oütros tantos modos de agachar e rentabilizar
verdadeiras fortunas .
As sociedades,en moitos casos, crian empresas ficticias , levan doble contabilidade, facturan
por baixo do valor real e, se teñen o tamaño suficiente para facelo, proveense dun cómodo paraíso fiscal. Un contrabandista
cambadés confesaba ainda recentemente que lle compensaba
máis manter pechado un hotel,
pero declarar coma se funcionase, pagando os impostas correspondentes Aforraba asi en persoal e xustificaba un funcionamento inexistente que lle permitise sacar á luz importantes cantidades de diñeiro negro. Non out.ro fin teñen importantes negócios, como algunhas das cafeterias, ostentos·amente montadas
nas nasas cidades.

Razóns para non pagar

As revis-ións dos Catastros da contribución, e consecuente- tra volta a valoración, conseguin- Pero eludir á Facenda tamén ten
Por últlmo convén sinalar,. riesmente recadaran máis. Moitos
do un descenso relativo nestas
as suas xustificacións: o desfilfate eido; ó esquecerilento delibe-ou relación e valoración ". ,municípios ·non anaLisaron que" á estimacións. ·
rro público, a ostentación e corado que o govérno socialista
de to~as,· as propriedades
suba do tipo, se ía sumar -a reviPor outra banda, o municipio
rruptibilidade dos altos cargos,
mantén sobre o imposto- ao padun Concello- e as
sión do .Catastro e os incremenrexido por Xosé Maria Rivera vai
as notábeis' deficiéncias nos sertrimónio. Tema deli9ado para
conseguint_es sobas da .
tos deriva.dos das novas valoraaprobar nos próximos·dias o mícertas economiqs que _os socia..:
vicios que os cidadáns debería-cións, co que provocaron unáninimo tipo fixado pola leí -o
-listas, coa sua .demostrada -sen- _ contribución t~ríitorial
mos disfroitar e que son a orixe·
0,4 % do valor na contribución
urban·a 'están provocar
mes protestas <;lo vecindário"
do establecimento dos impossibÜid_
ade para _cos potentados,
afirma Andrés González Vizoso,
para o próximo ano, co obxectiprefiren non tocar.
tas ... Neste senso máis razón
en distintos munícípios
. ponente de Facenda do Concello , vo de amortiguar o efecto das que ninguén para declararnos en
ga_
legos al;Jténticas
de Fene. Neste município -a re..:
novas valoracións, especialmenfolga activa ante a Facenda teria-__ As bágÓas de cocodrilo
-"revoltas populares." dos . dacción do novo Catastro co- te nas· propriedades de dimen- mola os galegas: vítimas patendos empresários
propri~tários que protestan ' rnenzou en Marzo do ano 87,
sións reducidas.
tes do esquecemento do Estado
p-or incrementos .
momento no que se anunciou xa
"Nós nunha carta remitida aos
no tocante a investimentos públiSe ternos. en canta que unha eleveciños, denunciamos a irracioescandalosos-. -Xa son
unha valoración das propriedacos.
v~da porcentaxe da dedu~ión
sonadas~ as "rebelións" de des que incluía incrementos as- -nalidade do Goberno Central que
obligaté:-ia é realizada . através
tronómicos. Naque! momento, o . fai pagar máis aos pequenos
A Comisión pala Obxeción FisCambados, Cangas,
município fenense interpuxo ·un
das empresas, encontrámonos
propriefarios ao ravisarlle o valor cal declarábase estes dias nos
cun - elemento que non convén
Vilagarcia, .e unlogo
. recu'rso ·intentando rebaixar as de solares ou pisos, mentras que seguintes termos: "Cando un, ·
abeirar, A empresa oqtén algunetcétera. A pesar das
· valoracións, dada a situación de por exemplo reduce a cantidade por exemplo, lee nun informe da
has ventaxas: transcurre un pra- - evidentes diferéncías entre · -crise que vive a comarca ferrola- . que debe abonar a empresa As- OMS -que a marte anual de 14
zo máis ou menos longo entre ·a
tano,. de cen millóns a trinta e millóns de nenos pode evitarse,
uns e outros casos .0
-na. Como eñ todo o proceso, a
recaudación e- a _trans-feréncia,
tres" indica González Vizoso, en- pois o custo anual da vacunacomun denominador das
reclamación tramitouse prévia in,
durante o cal a empresa ten os
fórmaciqn do conxunto dos pargadindo que de todas maneiras ción de to-dos os nenas en paiprotestas parece ser. os
tidos políticos e entidades vecicartós á sua dispositión, (para faainda se ten interposto outro. reses en vias de desenrolo estímacer con eles o que queira, espe- · desti natários das mesmas
(íQ.is do município, e contando co
curso contra o Catastro, dado · se en 500 millóns de dólares, o
cular por exemplo).
xa que .unanimemente os
seu apoio. A Corporación · de
que os novas valores foron apro- mesmo précio que custan 1O
"tiros"· diríxense .
Fene foi a· única de -todo o Estabados sen realizar as medicións avións de combate modernos F· Pero non hai que esquecer a
fundamentalménte contra
d6 que ganou un recurso bontra . prévias das proprieaades, con- 14 (dos que o Estado españo~
o novo Catastro, o que ·obrigou · _ forme marca a lei: Paralelamente adqu-iriu 72 unidades), cando un
cuestión central: os impostas pá~ .
ganos os indivíduos, non a- em- _as autoridades municipais. · _ a_Facenda a ter que 'redactar ·ou- . o Concello fenense ten instalado lee iso, deciamos, hai algo que
presa. Esta non é máis que a or_un servício de asesoramento aos · racha nd· conciéncia. Un ñon
ganizáción no que ·o Estado de- - Nestes dias co~ezaron a chegar
vfoiños, para atender os :casos .pode acabar de entender que de
,.O S MAIORES
tamén aos viciños de Fene as
lega para recaudar unha ·parte
de subas inxustificadas, e redac- cada 100 pesetas que recauda o
moi _elevada 'dos _impostas. Polo
tar o correspondente recurso in- Estado, máis de ·doce as destine
notificacións de 'Facenda indiRECURSOS DA
cando a nova valoración da süa
, - - - dividual.
_
-tanto é inxusta-a capacidade qe
a gasto militar e apenas 20 céntiprop-riedade, e o importe da conADMINISTRACION
"O Concello de Fene vai deixar mos a Axuda Oficial ao desenro- ,presión .que desta maneira o Esde recadar ao remate deste pro- . lo (só o 0,07% do PIB, cando ~o
tado outorga é: empresa para
tribuciórí territorial que · debe ·LOCAL NON
ceso arredor de cincuenta mi- Estado español está compromeque pr~sione sobre él (p'ode deabonar .. e como nos outros ca- - .
·
N
sos antes citados, tamén .se reDEBERIAN VIR D
lló-ns de pesetas, pero nós ternos tido desde hai an<;:>s a entregar o
morar os - pagos, .ameazar con·
.claro que os maiores recursos da · 0{7, é dicer 10 veces máis). Un
-pechar). _ Qu~r dicer: o - Estado . xistan aumentos considerados
INCREMENTO DA
criase unha dependéncia a resespectaculares. Pero existen al-PRESIÓN FISCAL AO · administración-local non deberan non pode entender que cando os
vir através dun incremento da · gastos de ensino representan o
- . peito .da empresa. Para colmo
gunhas peculiáridades qüe irnos
CONXU N- TO DOS __
deseguido resaltar.
presión fiscal ao conxunto dos . 3% do PIB, mentres que -a média
esfa invoca incansabelmente "as
cargas fiscais e sociais que debe · - "A maioria ·dos Concellos atóVICIÑOS SENÓN QUE veciñosf senón que necesaria- europea está entre o 5 e o 6%, o _
soportar" e que non son máis
mente terán que proceder dunha esforzo orzamentario pa~a nos
panse nunhasituación de asfixia· TERÁN QUE _ ..
·económica, e_ agora· a adminisque os pagos dos -eidadáns · maior aportación do Estado, igualar -aos "paises do noso én- _
PROCEDER DUNH~ para satisfacer as. crecentes ne- .torno" s.e procure especialmente '.
realizados através da empresa-- tración central panos entre espolos bens e servícios públicos
pada e a parede: se queren ter
MAtOR APORTACION - cesidades que atendemos os no terreo militar, situándo 9 naso .
· dos que disfruta. Velaí que man
Concellos" continua indicando o . gasto,· neste eido, no _- grupo de
máis recursos, poden gravar
ESTADO
máis aos veciños subindo o tipo
DO
- '
de demagóxia en boca . rlas emponente de Facenqá fenense, O cabeza dos paises da OTAN". O ·
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- • t..:, _:.n~e eleitoral (Páx~ '6) • . APU, c.el~bra a sua asar:nbJea funda<?ional (F?áx.'.8) • N
_ ova manifestación
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dos augardenteiros (Páx.-8) . -Os códigq~: Civil - Penal _~n -ga.lego (Páx. 10) -• ·campaña contra os· obreiros· de Heerema (Páx. 12)
• A desf~ita da autovi? bas~a (Páx. ~ 3)
·.. ,
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pre-eleitoral, expresión da cultura

cli~ntelar_

PSOE·e PP pretenden bipolatizar a .campaña
.A.

EIRÉ

O bipartidismo que
pretenden implantar as
forzas estatais ten esta vez
como escusa a formación
dunha frente anti-Fraga,
bipolarizando unha
campaña eleitoral, fidel
reflexo ·da cultura clientelar
que asola o panorama
político_ galega, posta de
manifesto plenamente na
configuración das listas,
da que, precisamente, os
beneficiados son M. Fraga

e G. Laxé.

·

disputas onde tódos se apresen- ·
tabari cos seusvotos debaixo do
brazo, pretendendo ·que · se sumansen ou r~stasen dunha hipo..:
)ética e case imposíbel maioria
absoluta. ·
Pero no Partiaó Popular -está
desatada outra 'puxa, ainda m~is,
cruenta; se cabe: o. intento de situarse has consellariás da Xunta,
vende~do xa o despacho antes
- de poder o.cupalo. _·
.
Xosé Guiña por Pontevedra e
Cacharro. Pardo por L~go, am- .
bos presidentes das,deputacións
tiñan xa o-posta asegurado. ViG- '
torino Núñez debátese entre dar
o salto, sen· rede, de pasar ao
Parlamento autonómico, abandonando a Deputación e p esca- no de Madrid, ou .esperar agaza- ·
- pado na sua forteza ourensán.
En A C9ruña, con ' Manu~I Fraga de primeiro, o problema é ó
de Romay Beccarfa, que tamén
-pretende ocupar- un posta na
o Xunta, mentres intentan colocar,
~ - cara un hipotético Governo, a
~ compañeiros de andadura fran~ - quista de M. Fraga, como ·Meilán
~ Gil, Pio Ca~anillas ou Sancho
~ - Rof, .operación ' ·que conta coa
~ oposi~ión da nova garda do PP,
incluido Aznar, Guiña e Portomeñe.

forzarse a explicar claramente
como a contradición esencial
non está entre Fraga e Laxe (tari- to o BNG corno o PSG-EG -afirman que ~ntre o Governo Albor
- e do de Laxe non hai apenas diferéncias no fundamental) senón
entre ós intereses que defenden
.os . partidos españois e os galegas, facendo comprender a utilidade; a nec_esidade real, ·da presénciá do naCionalismo no Par!a- .
mento autonómico.
, Romper a· dinámica que pre.tenden impor coa l;>ipolarización
PP- PSOE, ainda que sexa sure. ticiar:nente co frente anti -Fraga,
debe ser o primeiro logro das ·
partidos autóctonos. En segunda •
instáncia terán que facerlle chegar ao eleitorado os seus programas. ·
·
Coalición Galega, apósta por
reeditar o Pacto dos Tilos, prefe- ,
rentemente só a duas bélfldas, ainda que deixá a porta aberta a ·
un pos íbel pacto co PP, de quén
se intenta desl)1arcar o CDS nunha~.dara estratéxia eleitoral q'ue
non ten credibilidade, coñecido o
Pacto de Madrid polo que se
comprometían a apoiar a Fraga
na Gal¡za a cámbio da alcaldia
na capitat de España.,

A pre-campaña eleitoral galega
está marcada por dous signos,
que lle dan identidade e conforman o xeito, tradicional, de facer
poi ítica, diferentes na sua complementariedade: o intento de
centrar o debate político na conformación das listas eleitorais e
só en dous hipotéticos presidentes, ambos aspectos, reflexo da
política clientelar.
O primeiro ven dado pola pobreza da discusión política na
sociedade galega, baseada nun
tradicional caciquismo, rexenera- Enrique Marfany, agora en CG
Os demais partidos xa afirmaro·n ·
do agora con novas elementos, tintas provincias sen encontrar
claramente que "nen por activa
onde priman os pastos a ocupar acomodo.
Por un l?osto na Xunta
Polarizac_ión bipartidista
nen por pasiva lle van posibilitar
sabor de posturas ideolóxicas,
Quen non pode repetir escano
As liortas no PP á hora de confia M. Fraga -que ocupe a Presi- ·
éticas ou morais. A proximidade é Fernando Martínez. O escánAmbos partidos pretenden apredéncia da Xunta".
ao poder, a investidura de tal dalo das cintas do xogo, das que gurar as listas xa son tradiciosentar estes cor:n ~ios como
nais, dando lugár a renúncias de
·As formacións autóctona$ taatributo é inerente á incidéncia se afirma uttimamente que foi
unha puxa entre eles: OtJ Fraga
mén se mostran dispástas a faeleitoral e, mesmo, social.
ou Laxe, nunha ' nova reedición
precisamente Alfonso Guerra políticos, que nunca foron capacer:. unha frente comun para imdo bipartidismo ·xa _fracasado
Estes aspectos de arrastre de quen lle deu orden a Bustamante ces de dimitir de· nengun posta.
par no programa de governo uns
voto, pero, ao mesmo tempo, de de sacalas á luz, e a sua oposidespois de 1982. Os meios de
Os intentos de Manuel Fraga • comunicación púbricos e a maio- . . pontos básicos d6 defensa da
fixación do status, e de poder ción a que Antolín S. Presedo
de "atar todo ben atado", non
Gáliza con meirande peso; ainda '
nas decisións partidárias, centra- manexase totalmente a F. G.
ria dos privados son os mellares
serviron de nada á hora· dos reron a discusión nos partidos es- Laxe, foron a disculpa e a causa
propagandistas desta ,manifesta- . _que, de·non firmarse o pacto antes dos comícos, pode que toga·
muiños para ocupar un bo po~to
pañois, principalmente no PSOE real da expl:llsión ás tebras dos
ción de anti-galeguismo, ainda
os resultados eleitorais e os intede saida: Dosieres, dimisións,
que sexa disfarzada de esforzáe o PP, que conforman un xeito sen pasto ao tempo que demosameazas de pasarse ao nemigo,
reses partidários sobranceen soparella de entender a política, . traban o "pouco que manda G.
da defensa polo medo a Fraga.
bre a necisidade nacional.sucedéronse nestes dias nunhas
Os. n~cionalistas terán que esutilizando idénticas armas na Laxe".
guerra eleitoral e partidária, pois
O PNG afirma que ·"Hai futu:ambas resólvense ao unísono:
ro", ainda ql,Je moitos intenten
negarllo ao próp-rio partido. Gonos vencedores son sempre os
zález·.Mariñas é o seu candiató á
supervivintes da refrega.
p(esidéncia, con Olives Quintas
Tanto no PSOE como no PP
por Lugo, Rodríguez Peña por ·
os resultados do 29-0 condicioA. PRIETO
. ·, ._ourense e Xavier D'Amorín por
naron a elaboración das candi- ·
A espectacular fichaxe efeduada o mércores por
Xosé Manuel Arufe, e ó resto fican 'indefinidos ou
Pontevedra de cabeceira de lisdaturas.
taron dest;>anc'ados por mocións de cens1:1ra. O retas. ·
·os sÓcialistéts aliaban como as Xosé Luis Barreiro pode·resultar duas causas: o iníespectativas de voltar a governar cio dunha certa "cremalleira" ·de adesións que ·1e- . sultado de todo isa é o-pobre capital político con _. O PSG-EG tenta apresentarse
que hoxe contaba ·o e presidente da Deputación;
como un -partido que "pretende
se alonxaban segundo se ian fir- ven a rememorar a apoteose coaga dos últimos redado que pode estar na clave qa sua decisión.
estar no Governo" rernontanao
mando as actas das distintas sultados ao Parlamento galego, ou 1amén unha trisDe . ser o · primeiro dos supostos o que está na os resultádos das eleición~ xemesas eleit'ora.is das grandes vi- te manifestación ch.ea de ·voluntariedade "patriótibase ·do razonamento marfanista, as reper'cusións rais. A Ca!llilo Nogueira acompáca" por parte do ex-presidente ·da Deputaciqn colas.
podían ser mui outras para o partido da piña. Lago ñano nos ·primeiros postas, FerOs resultados interpoñianse ruñesa, quen neutras ocasións rexeifou a fusión co
das ·incorpo@cións dos (l.lcaldes de Lugo e Ponte- nando' ~artínez Randulfe, desasi entre as intencións do apara- núcleo rnral ourensán que se via vir cunha piñ_a envedra, esta pica coruñesa de Barreiro pode estar prazado a Ourense, Xan López
to, controlado por Antolín Sán- tre as mans.
· Ao máximo que Enrique Marfany :-Ganes tiña cheen consonánCia -cunha operación máis de longo al; · Faca! por A Coruña e· En:iílio
chez P.r~sedo, que pretendia deicanee na que tamén entren os Centristas de Galicia Gónzález Legazpi por ,Lugo (an.te
xar fóra dos pastos que dan ac- gado con Coalición Galega fc;)ra a. for~ar a Coalide Victorino _Núñéz e, indo Uf1 poüco máis lonxe, a· negativa de concorrer. de Xeceso . á acta de deputado, aos - ción ·Progresista Galega, un grupo que resultou a
alguns sectores "pópular~s'! non demasiado cómo- sus- Arrizado, como tiñan ·anun-:contestatários, e as expectativas ser a claye para a governabilidade da .Deputación
coruñesa e hoxe -atópase sumida nun profundo
dos no PP despois de que F.raga demostre calque- ciado).
_
eleitorais.
ra dos seguintes supostos: que diga quén é quén
O BNG fáille unha invitación ao
Ao .final os · descalabros de prantexamentO e~istencial, ·daoabalo entre un nos'desde o sillón principal dó pazo de Raxoi, ou que eleitor~do: Participa no Proxecto
Compostela e Vigo, d.éronlle en- tálxico centrismo de marca ·ucedista e dún recente
se desinfle o furacán que, axudado até -por Juan Comun, cun charnamento-slótrada a Ceferino Díaz e a Miguel e-sinceiro galeguismo que estivo a piques de rema- Barros, mália ao rechazo da can-. tar tamén en CG.
. Par~o. non logre ac;adar un~a· maioria c0moda para gan, Ábrete a Galiza, ao tempo
Desas duas posibilidades, parece ser a segunda
did.atura deste último par parte
governar con ou sen ·apoios de Madrid remitidos que, por primeira vez, apresenta
.
canaidato a·presidéncia, na perde Manuel ·sote. Omedo fixo au- a quemáis visos ten de-se converter en realidade. · por correo ducal.
nar posturas incluindo tamén -re- O noutrora todopoderosu._home do centrismo coru~
residente soa de X.M. Beiras, número un ·
lnterpretar as reviravoltas dun ex.:.vicep_
. presentantes da ala de Abel Ca.: ñés, que abandeirara os experimentos democristia.,.· que xoga a poder ser o número 2 de Frága ou de por A Coruña. Por Lugo _o primei~ .
nos do POP con deslumbrante éxito, ·ten agora o ; ·Laxe pode ser o máis morboso que dé de si a poli- ro pasto ocupar,ao AlberteR F~i- ballero, como Pedro Mar:iño.
tica galega nós próximos meses; claro que para iso ·xoo, en Pontevedra Bautista Al- Os . incéndios e o a:ugardente seu capital político. un tantó minguado~ dos 28 al· relegaron a FrancisGo Sine1ro, · caldes :rurais qu.e conseguira a CPG nas últimas
lería que "arrincar" a posjbilidade de que a esquer- , varez e en ·Ourense Alfredo SuáConselleiro de Agricultura,_ao ·se- -: .eleicións municipais, unha aproxima<;:la metade ató- , da,naciónalista se convirta en bisagra 1 coque sus-_ rez Canal,_nunhas listas na..s que
p~nse hoxe· en filas "populares", a ·outra continua
tancialmente baixaria a cotización da piña _
no mer- · están presentes a maioria dos ·'
. gundo lugar p9r ·Lugo,, lpgo de
· andar de vagamundo palas· pis- fiel ·ao sector d~ CPG que lidera o voceiro provincial .· cado poljtico centrista·.
·
O seüs alcaldes.
O
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Para comezar a xogar, ollemos para -a realidade
Xa' foron ·as eleccións: Xa hai resultados. Ta'mén valoracións. Pará todos os gestos. A
dos resultados . electorais. A inmediatez do .
xogar cos n(lmeros, como se esas cifras tratasen de ovelliñas e non de persoas, vou
fai. que partamos dos datos provisorios.
xogo _
facer _untias poucas combinacións de núm_eros. aen sei que o militante de moitos anos
~ Os definitivos sempre poderían mudar algq o
pode consideralo ofensivo, d~turpador da realidade, gr~tuito ou irrespetuoso. ·Pode
noso cálculo, sobre todo alá nas hipótesés
.
selo. Ademaís, tampouco hai por que crer nas eleccións: información• manipulada,
onde cbegamos a modificar un · resultado por
ataduras· legais, gañan os que teñen cartos ou poder. Democracia formal. Por outra
rroi escasa d.iferencia. Mais moito non importa ..
par:te, dous partidos en coalición non teñen por ql!e sumar mecanicamente os seus
E todo un xogo.
votos: poden lncrementalos moito máis alá ou poden, pola contra, reducir esa suma, se
ACORUÑA
PONTEV.
LUGO· OURENSE
pp
un deles ten-a negra, se é mal visto por sectores de votantes do outro ou se _fixo algo
165.805
76.366
163.546
92.076
mau. Así que non tomemos. en serio os números que seguen. Tomémolos o que ~on, un
4deput.
4deput.
3deput.
3dep¡J!.
. 189.520
PSOE
65.063
136.420
xogo. Un xogo _contra o bipartidismo. No seu transf?.ndo, case só late~an as siglas
62.594
4 deput. ·
2deput.
4deput.
2deput.
galegas.
CDS
46.489
1deput.
Número mínimo de votos para obter en cada
Total de esca nos por partidos: doce para o
de Ourense, precisamente ali onde 'o ·aparello
circunscripción: A Coruña, 46.452; Lugo·,
30.692; Ourense, 25.456; Poritevedra, 34.1 OS.
de Coalición Galega está mais consolidado. · PP. once para o PSOE, tres de GGG e un do
lntr0duzamos ago~a ·as diversas, ainda qL:Je' · Mais é claramente ir:-isuficiente.
.
, CDS.
arbitrarias, hipóteses de asociación de partiA hipótese seg4inte é· moito mais fantástica
Dentrd desta mera especulación, é para facer
dos:
que calquera das anteriores, e mínimas as suas
notar que nen sequer o PSOE chegaría a ter
Hlpótese 1: súmanse os ' votos de BNG e . posibilidades de realizarse. Falo da suma dos . maioria absoluta no parlamento do estado,
votos conxuntos de Bloque, Coalición Galega,
mais PSG-EG, o séu resultado por provincias é'
contar cun escano menos en Pontevedra. No
o segui~te: A coruña: 36.920; Lugo: 8.023; OuPSG-EG, FPG e PNG_;PG. Mesmo no caso de
momento de escribir estas liñas esa maioria esrense: 7.157; Pontevedra:' 29.232. '
levarse a cabo ficción tal, é seguro que repugtaba provisoriamente establecida, á falta de
naria a votantes e mili~antes de calquera dos
Como pode vérse, a-suma de votos .fica aíncertos axustes noutros lugares do Estado espa. , d~ lonxe de chegar a un escano, e moi lonxe
partidos implicaéios. e resulta fácil. é°goirar á hi~ol. Só os resultados provinoiais de Lugo perpatética suma unha baixa sobre os votos ind,ivi. nas der:nar.Cacións de Lugo e Ourense. Se a esmanecen inamovibeis .
tes votos sumásemos aínda os da ·FPG, tam- · duais dos partidos. Claro que. por oütra banda,
Acabaremos con outra hipótese non menos
pouco non se obter.ía un só deputado, porque
semellante panaché ideolóxico ·ben podería
ousada. e que se dúbida repugnara a moitos
o incremento de votos non chegaría en ningun- ·. distraer votos a outras ·organizacións políticas
militantes e votantes dos grupos políticos implimenos "unitarias". Só ·por xogar, calculemos
·ha provincia .aos mil. Por iso, sen desprezar ou
cados. Se hai que p0ñerlle un nome, sería algo
esas sumas. Hipótese 4: reparto por demarca· valorar a ninguen, parece innecesario individuaUzar esa hipótese.
cións da suma dos votos de BNG , PSG-EG, .· · asi como "a esquerda do PSOE, na~ionalistas
ou non". mais limifarémolo ao acto de agregar
Como outra das pretensións de coaligación
PNG-PG FPG e mais CG: A Coruña: 48.442;
BNG, PSG-EG e EU, ainda arriscándonos aboLugo: 23.571; Ourense: 25.689; Pon.tevedra:
para estas eleccións ·co.r:isistiu en presentpr
tar mais lunÍe á. vella acusación do Bloque sox.untos ao Bloque, PSG-EG e PNG-E;G, irnos
45.808. '
·
bre tonteas amorosos entre EG e ·PCG . acusaconsiderar asi a Hipótese 2: .suma dos votos
Eis, a resultas . desa imposíbel alianza · que
ción esq~_encida nos últimos anos. Non toma·de .BNG, PSG-EG e mais PNG-PG. Por demar- · móitos calificarán de con.tra natura, a' primeira
mos en consideración outros partidos comuniscacións:
· ·
'
· · ocasión en que chegariamos a obter un cambio
tas e trotskistas, tais como PTE-UC, PCPG ou
-:-serio- na situación de reparto de escanos
A Coroña: · 42.476; Lugo: 9.401 ;. burense:
PST. sobre todo porque. cínicamente. o que
10.684; Pontevedra: 33.242.
·
parlamentares. A etérea coaligación --á _que, por
·pretendo é analisar o posibel aproveitamento
· Nen ainda asi chega a obterse escano nenchan'larlle algo, chamaremos.-GGG, obtén tres
da evidente suba dos votos galegas de EU. E
deputados; e 0 de Ourense.r por certo, rascadigun de deputado, se ben. nas duas provincias
mais tamér:i porque eu estou persoalmente
occidentais e mals populosas a diferencia é xa
simo. Tan rascado que no~ seria posibel sen 0
cenvencido de c;¡ue. o PST obtén os. seus votos
escasa, mínima en Pontevedra.
. concurso dos votos emitidps nesa provincia a
da confusión de nome co P-SOE e, daque1a,
Agora vou mudar radicalmente ás miñas grafavor .da FPG. Tamén a diferencia na Coruña
dentro dunha coalición. sen facer uso da denotuitas e arbitrarias asociacións, para entrarmos · entre -0 último peputado conseguido polo _PP e
minación, aportaría escasos votos. Hipótese
no campo do centro/centro-dereita: o.seguinte
0 único do CDS é tan minguada que. sempre a
5:· A Coruña: 57.230; Lugo: 12.156; Ourense:
suposto axéitase ás propostas de fusión ianzaimaxinar, seria verosímil intercambiar 0 escano
10.812: Pontevedta: 44.770.
das por Coalición ~al~ga ao PNG-PG. l:lipóteperdido entre estes dous. Para o cómputo dos_
A situación que obtemos nesta hipótese é sese 3: reparto provincial da suma_dos votos de · · votos da FPG cómpre referirse á anÓtacióh me"
mellante á da anterior, salvando a provincia de
CG mais do PNG-PG: A Coruña: 10.651; Lugo:- todolóxica que consta ao final deste traballo
Ourense. na que non hai cambio en relación co
15.217;-ourense: 17.985; Pontevedra: 15.984.
xogo. A imaxinativa distribución de actas pasa
que· pasou realmente . Os dous ·deputados que
Mesmo un idiota profundo decát~se de que
á ser esta:
·
aparecen nas provincias .occidentais consétampoúco esta suposta coalición ou fusión, que
PONTEV. - guense por ampla maí)(e, a expensas dun es.ACORUÑA
OURENSE
tanto ten, cheg_a a· escano nengun para o parlaLUGO
PP
4dep.
3dep.
? dep.
- 3dep.
cano do PP -e outro do PSOE, senda repetí beis mento español, polo meros mentres nos limitePSOE
4dep.
os comentarios do caso anterior: na Coruña é
2dep.
3deP.
mos a adxudicarlle a suma mecánica dos votos
2dep.
.
GGG
1 dep.
1dep.
fácil que a perda pase do PP ao CDS, e a disde dous elementos por separado. A única cir1 dep.
1dep. .
CDS
cunscripción territorial na que se aproxima ·é na
minución dun asento do PSOE en Pontevedra

ªº

0

AXENDAS AGA
/

relaciónase coa sua ma1ona no conxunto do
'.Congreso. Porque os ·resultados efecto~ do suposto son estes:

ACORUÑA
3dep.
4dep.

LUGO
3dep.
2dep.

PONTEV.

OURENSE
3dep.
2dep.

4dep.
3dep.
1dep.

1dep.
1dep.

Total escanos por partidos: trece para o PP,
once do PSOE, dóus para a "coaligación de es. querdas" e un para o CDS.
E deixemos xa de' xogar gratuitamente con
números de persoas. Poderíamos facer varias
outras hipóteses, mais eu creo que chega ben.
Nota metodolóxica sobre o computo do número de votantes: Para .traballar os números
que aparecen neste xogo procurei servirme dos
duplicados en edición única polos dous diarios
da cidade da Coruña ao dia seguinte das eleccións. Mais, se ben 0s referidos ás provincias
da Coruña, Lugo e Ourense eran case completos, os de Pontevedra aparecían moi parcialmente, con mais de vinte concellos sen computar. Por mor da premura fixen os meus cálculos
con eses datos deficientes, na pretensión de ·
actualizalos ao dia seguinte. Mais o 31 de Outubro eses mesmos xomais omítiron toda información numérica que completase as cifras,
polo menos nas edicións ás que tiven acceso.
Por tanto, os datos referidos aos nove principais partidos obtívenos o día 31 dun diario de
Madrid. Asi de maravilloso. E tiven de refacer
todos os cáculos , ainda que as conclusións foron as mesmas. Como nese diario non constataban resultados para a FPG, sumei os aparecidos nun xornal coruñés do 30, que son inex~c
tos, levemente inflados para a circunscripción
de Ourense e minguados para as outras tres,
en especial para a de Pontevedra. Estou persuadido de que esas pequenas inexactitudes
non modifican as pretensións de resultados finais deste xogo.
· Amarga -e persoal conclusión ideolóxica.
E, como xa tantas veces dixen, isto non é
mais que Ufl xogo. Na medida en que os xogos
representan parcialmente e en pequeno a realidade, puidera ser qúe algo nos ensinase. Só
puidera ser. Non creo que haxa que darlle moita importancia, non.
Agora, iso si: para finais de Decembro moito
temo que chegue a ser presidente da Xunta o
ministro da dictadura fascista, persecutor da
"" lingua galega, da liberdade humana e do nome
de Castelao, Manuel Fraga. E iso non é xogo .
Nen vexo moitas posibilidades de modificar ese
futuro. Non, polo menos, por via electoral. Só
me queda confiar na miña recoñecida incapacidade para agoiros, premonicións, barruntos e
profecias.
O

~
1

'

No '90 non lacemos

il ·primciriíUCndil .dillCdil.
'•

.Eso xo o fixernos o ano pasado
Qbrindo así camiño.
.
.
.
Atrevímo"nos porque criamos firmemente que er·a unha necesidade.
A expe·riencia déuno-la rdzón.
No '90 é tempo .de saltar de novo ...

I
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voltas, outra cousa
que se
coordine co PCE.
·
Peto voste.d,e cree que as bases ,
do PCG, . de CC.00, esta·rian dispostas a romper os vínc.ulos
~rgánic_os a nível e~tatal?
Estamos. convencidos de que es.tamos en condición$ políticas e
culturais de axudar · a formar
unha conxunción de forzas cuxo _
resultado sexa unha forza soberana, .quer dicer s~n vinculación
orgánica con nitiguén, pero con .
vocación unitária con outras forzas estatais e europeas. Hai que
reformular as nasas estruturas
pero tamén as do nacionalismo ...
non ríos irnos facer nacionalistas ·
co~o o BNGou o P_SG-EG, non.
·Se nos atemos ás suas patábras
a única· diferéncia que marca
vostede é a de relación con outras forzas ..·.
Pero os nadonalistas non teñen
esa relación, nen a piden, nen a
desexan . ·
·
·Pero ese non é . un problema
ideolóxico senóri táctico .
.É unha cuestión estratéxica de
fondo. Non é o mesmo ter ínter~ cambio que afiliarse a unh~ org.a~ nización. Non é- o mesmo que
¡:= · unha forza . galega se vexa co
PSUC ou co PCI ou co Partido
Socialdemócrata Alemán que ir
construindo unha platafo'rma unitária e coordenada. Quero recor<""
dar que o nacionalismo sofreu,
,,. Reste aspecto , un re.troceso desde 1976. B_eiras estaba daq.uelas
na Federación Socialista Ibérica.
Falando de cámbios, tamén an.A. EIRÉ
querda Unida é plenamente aucionalistas deben comprender Precisamente os sindicato·s de tes o PCG era contrário ao frenAnxo Guerreiro, Secretário tónoma para deseñar o progra- que o aillacionismo nas fronteiras ' tendéncia Gomunista _están na tismo, e, hoxe, Esquerda Unida·
ma e aplicar a sua estratéxia cón
pode definirse cómo frente,
do território galega riori é tmha FSM.
Xeral do PCG, é o
plena
soberanía
política.
Iniciatinon?
saida
para
Galiza.
candidato de Esquerda
Unha cousa é ter relacións con
va per Catalunya é unha federa-· Dame a impresión, corríxanie se
Sen
. entrar se. é un ha frente · ou
Unida á Xunta da Galiza,
ción de partidos políticos, onde
é certo, qúe .cando voste- -todos os ·sindicatos do mundo, non, a confluéncia unitária de formación que nos últimos está o PSUC e a Entesa deis Na- non
c·
c
.oo.,
e
outra
é
a
coorcomo
des talan de autoorganización
forzas é unha cóilstante na ºnosa denación cos que actuan na
tempos está a propugnar .
cionalistes de- Esquerra. Nós xa
ou do nacionalismo empregan
política. No seu diq_fumos .6s im- mesma
realidade
socioeconómidixemos moitas veces que na
unha entente entre a
unha doble linguaxe. Polo niépulsares da Xunta Democrática.
Galiza estaríamos dispostos a fanos non empregan estes térmi- · Cq que .queremos mudar todos. Somos cooscentes que- á esesquerda real galega. _
O 18 do mes pasado_hc:>ubo unha ·.
cer unha iniciativa semellante, de
nos no mesmo sentido _que o
querda na Galiza non a pode reNesta entrevista aborda a
concentración de máis de 1O mil
confluéncia das forzas da esainqa
·
que
si
se
nacionalismo,
sumir un só partido político.
sua visión do "problema
delegados sindicais en Bruxequerda real e nacional galega
apróprian deleS'.
las... os sindicatÓ$ gal egos se E a iso, se·nón lle chama frentisnacional galego" e as suas
plenamente soberana, ainda que
Nós estamos dispostos e propoque·ren defender a Galiza debían mo, com9 lle chama logo?
diferéncias co
tivera relaGións co resto das forñemos publicamente a t,mid~de
de estar aí. fsto refrenda o que . Pois chamarase frentismo entón,
zas democráticas do resto dq
nacionalismo, ademais da
das forzas da esquerda.real e na- .decía antes: os sindicatos e os- Ghamarase. Non teno nepgunha
Estado
español
e
europeas.
Pero
posición cara uns pactos
cional galega, que é. unha espartidos galegos, se só actuan reserva mental c:oas palabras. Aí
aqui os nacionalistas non quixequerda plural, política e culturalposteleitorais.
na Gal iza non ·defenden os seus non coincidimos con EG que
ron facer iso.
mente. polo que non pode orga- -intereses.
pensou qúe era o partido que
Coñecidas os resultados das
nizarse nun partido político, polo
Para ser consecuente coa· au- podía resumir a toda a e_squerda
menos hoxe. Propoñemos unha
eleicións xerais, tanto vostede
NACIONALISMO
conxunción, un movimento polí_toorg~nización que propugna, . e equivocouse. ~iso. ten máfs. racomo J . Anguita, anunciaron
.
NON
QUER
TER
~on
disciplina
comun
onde
teria
logo que abandonar o Co- zón o BNG.
tico
que iste participaria activamencada
membro
desa
esquerda
mité
Central
do
PCE,
do
que
.,
RELACIÓNS CON
te na campaña galega. Non
ORGANIZACIÓ_N_S_D_E_ non renúncie a sua identidade, forma parte?
pode ser considerado como
M_O_l_D_l-Fl_G_IL-pero teña un proxeto comun, que
Nós oferecimos un ha cbnxununha inxeréncia sobretodo canFÓRA'
é posibel. E que esa confluéncia
ción de torzas, ptenamenfe so- 'QUE PACTEMOS
do afirman que son unha orgaberana. A terminoloxia está clara. CO PSOE'
de forzas teña plena indepennización autónoma?
Fala da unidade cos nacionalisdéncia política e, desde esa inA condición é que a forza resulNon, sinceirament9, non; porque
dependéncia, en plano de igualtante non quede illada aquí, sea campaña eleitoral imola facer tas pero o tema do nacionalisnón que teña relación ·con outra~
Adentrándonos agora na polítinós e os nasos candídatos son . mo parece que sempre foi pos- · dade, non renúncie á relación
tergado
e
nunca
resalto
no
seo
con
outras
to·
r
zas
do
estado
e
de
forzas
do
estado
e
de
.Europa.
ca máis inmediata, cal ,seria a
os prótagonistas tanto da elabodo PCG. Semella máis un .fatiEuropa. Algo que rion pasa tioxe
Non entendo como o BNG non : postura dos posíbeis deputaración do prograr:na como da sua
co nacionalismo, galega.
.- ten relac.ión cos partidos comu~
dos de.non conseguir nengunha
defensa pública. A preséncia. de guiño ·eleitoral que unha cuestión.afincada na conciéncia dos
Parece esquecer que 0 nacio- · .nistas de ~uropa, nen que os ~inforza a maioria absoluta:
Anguita ten dous motivos fundanalisrifo está en organi~mos
dicatos galegas non teñan solicjNós p'ensamos que o PP e o
mentais; a primeira é respaldar a militantes.
O enfoque do problema nacional
como a CONSEO, e que ten retado entrada na Confederación · PSOE,· co.n Albor e Fraga os prFnosa candidatura, a segunda, regalego, a sua opresión e, por
lación con forzas afiris doutros
Europea de Sindicatos.
meiros .e Laxe O$ segundos, xa·
coller e comprometerse a que as
Non pode deberse á concei.ción
fracasaron .. Os retos que tiña Ganasas propostas van ser defen- · conseguinte, a sua expresión po- · povos do estado e da: Europa.
lítica, non se resolve dunha vez
Penso que sinceiramente para
tradicional que propugna que -liza para os anos noventa non só
didas nos foros nos que Esquerpor todos as. Nós, desde .hai
defender a Galiza hai que retaen cada estado debe háber :Un
non .se resolveron senón que .se
. da Unida ten forza, pois ali tacionarse, non só con esas . pe- _- só partido comunista e que,
agravaron durante ,este periodo \
tempo, ternos a base política
mén se xoga o presente e o futuquenas forzas, senón co conxun- agora; mesmo na URSS, se e~tá do -Governo conservador de .Af- ·
para afrpntar: o problema. Se o
ro da Galiza.
que se pret~nde é que Esqu~rda
to da esquerda transformadora
a revisar.
bor ou ·neo-conservador de Laxe.
Pero no mitin de A Coruña falou
Unida asuma as tesés do nacioeuropea e española. · Non se
Nós, nur:ica 0 dixemos. A proba
Fai. falta, polo tanto, un cámbio
de cousas tam pouco próprias
pode ·marxinar aos.grandes parti- . é que ·no estado .español, ato me·na correlación de forzas no Pár- ,
para Gatiza como a potencia- ·nalismn de esquerdas, tal c~mo
está hoxe · formulado, non : ·as
dos socialdemócratas e comunos, hai dous partidos comunislamento Gal~go. -As'i . as coúsas, -.
ción da cultura mediteffánea.
irnos asumir. Pensamos, pola
nistas e á Confederación Euro- ·tas; 0 P.CE e PSUC, qu~. ainda
o~ nosos posíbeis deputados
Naturalmente, no mítin de A Co-· · contra, que na Galiza fai falla
pea ae Sindi 9 atos.
que_se diga que non, é un p_
artinon votarían nunca, por activa ou
ruña, A_ngu_ita viñ~ !ªc~mcfo unha unha nova esquerda dos anos - .
.
d. 0 independente, non lle demos
por pasiva, de xeito que facilitacampana a . pres1denc1a do Go- · ~ 90. Ea debe ser a con.fluéncia ·As .centrais nacionalistas puxan,
ran a preséncia de Fraga no Go- .
v~rno esp31~ol e en términos xedas forza~ de esquerda tradicioe e;>tano consegui.ndo, por en,
verno. Pero .é moi difícil, co noso
ra1s espano1s; polo tanto talaba . nal e1 as forzas do nacionalismo
trar en organismos internacio· OS OFEAECEMOS
actual proxecfo político· e prado c_oríxunto. ~e F;sp!)ña, non_ se , de esquerdas. Pero para iso fai
nais, e, se hon o logran, a ·culpa· UN HA CONXU NCIÓN
gramático, que nós coincidamos.
refena espec1f1can_ie_nte a Gahz_p.
falta unha doble reflexión, -pota
débese en boa parte_ á atitude
nun proxecto comun co PSOE,
. Falaba da estratex1a_ xeral que sua, banda e pota nosa, naturaldos sin~icatos españois.
DE FORZAS
. nen de maioria ·parlamentáiia esmente. Esa reformulación quer
Na FSM. Irnos ser sensatos e séPLENAMENTE
tábel. Pasadas as eleicións, .se -0.
para o Es~ado espanol ter:i Esquerda Unida.
dicer qüe nós estamos dacordo
rlos, se qúeremos actuar en políSOBERANA
-PSOE modifica sustancialmente
Pero ·o único qüe fixo Izquierda. en facer unha- forza política, ou
tl9~. se as centra~s qu.eren axu- .
· ·
'
o seu proxecto haberia que talar
Unida na Galiza
galeguizar o unha confluéncia de forzas pledar' a mudar a realidade na que . SECADRA ISO
do programa: Non penso que
notne, mentres que en Catalunn,amente 'auoorganizadas na Gaviven teñén que reladonarse cos
CHÁMASE .
eso acorra ecos actúais progra- ya, ou Andalucia a alternativa li?-a, con plena soberanía política• . sindicatos európeus do naso enO
mas tampouco poderiamos fornoméase dé xeito distinto. E~pero, ao ~e~mo tempo, os na- torno político e éconómico.
· ~RENTl.SM · '·
mar Governo.
o

'Esquerda Unida non·vai asumir as.te$es

do na~ionali$mo'

Ánxo G'uerreiro
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AUGARDENTE ARTESANAL .

.O dia 26 n~va ·mobili~ación- do~ aug~rden~eiros -

.

·Facenda·desat1toriza o. decreto·da .Xunta
.A.E.

O decreto da Consellaria
de Ag.ricult.ura polo que. se
permite a destilación
artesanal ·da augardente
para o. auto-consumo, rion
ten validez algunha
despois de que Facenda o
desautorizase. A
Coordinadora para a .
Defensa· da Augardente ·
considérao como unha
manobra eleitoral do .
PSOE.
..
.
O domingo día 25 de Novémbro
os augardenteiros galegas vol~a
rán a manifestarse en.Compostela para ·pedir a ·pervivéncia da augardente artesanal galega. O decreto da Consellaria de Agricultura polo que se permitía a destilación artesanal para o auto-consumo, foi recusado por Facenda,
alegando que a Xunta non ten
competéncia .nesta cuestión, por

.'

máis que esta se. acollerá á sua
. capaddade nos temas artesáf")s,
pero é, precisamente a transit6ria primeira da ~ei de Jmpostos
española a que fai expresa referéncia ao augardente artesanal
galego galego permitindo, temporalmente, a sua. destilación
pero. non . o seu · comércio, por
máis que se seguise a facer. Esta
lei"foi aprobada, preciso é recordalo, por unanimidade de todos
os parlamentários españois.
Segundo a "Cordinadora para .
a Defensa da Aagardente" a promulgación do pecreto Sineiro .foi
. só unha manobra eleitoral, agardando Facenda, pésie as tontínuas chamadas de ·viticultores, a
que pas.asen os comícios· xerais
para dar a coFiecer a ilegalidade
de tal disposición.
Os augardenteiros están dispostos a apoiar a disposición da
Xunta, pero pretenden que non
anden a enganalos, polo que decidiron convocar a Xunta e Facenda ·a unha reunión, á que ,ta-

mén asistiría q Coordenad9ra,
para que se ,aclaren dunha vez.
De momento recoméndanlle aos
agricultores que . non realicen a
petición de destilac;:ión como publicitou a Xunta, por considerar
que non, hai nengunha garantía
legal para poder destilar.
Outras das medidas que acordaron tomar é reunirse cos deputados elexidos nos últimos comícios xerais para que estes ·se
comprometan, . por escrito se
pode ser, a que na primeira sesión posíbel apresenten unha
Proposición de Leí para permitir
a destilación artesanal na Galiza.
Para apoiar todas estas medidas acordaron facer unha nova
mobilización do domingo dia 26
en Compostela.
Como afirmaba un viñateiro da
ribeira miñota "parece que o único que pretende a Xunta é que
andemos todos borrachos; se ternos que beber toda a augardente que tacemos, terán que vir
eles a traballar".
O

TRIBUNA

EIXos·BÁSICOS PARA UNHA LUTA PATRIÓTtCA E REVOLUC'IONÁRIA
-

•

•

<(

SECRETARIADO'POLÍTICO DA A.P.U.

Vimos de celebrar os pasados dias 28 e .formismo h(stórico e na qual se encadram
29 de Outubro a Assembleia Coñstituinte dous corpos organizados concretos (ain- .
de A.P.U. Assembleia . do · Povo Unido, · da que a amplitude·seja maior): o PSG-EG
onde definimos as linhas gerais de actua- : e o BNG. Obviamos nomear ao PCLN por
9om política ·da nossa organiza~om e carecer de · alternativa política definida:
aprovamos a estrutura interna. A expe- Qualificar como reformismo · norn significa
riéncia vivida nos últimos anos no seio do em abs.oluto ánimo de aldragem; senom
nacionalismo obrigou-nos a reflexionar, no que responde á necess.ária defini9om polícaminho de aprender e tirar novas conclu- tica quando o riorde já nom está na revolsons, sobre a constru9om dumha linha ta popul?r e na toma do ·poder, senqm na
patriótica e revolucionária na Galiza.
. "progressiva" conquista dos direitos na. A:P.U. nasce conscente da multiplicida- cíonais (conéepc;om a-histórica e, portande de~dificultades que vai ter que afrontar to, anti-materialista). "Alguém. suprenderaem esta tarefa, mais tamem com aconvic- se de que'fagamos tam categórica afirma9om de que as estratégias debuxadas por gom, . pero podemos dar canta de dous
outrás organizac;ons políticas do.' naciona- aspectos. qüe nos fam chegar a esta reflelismo ou bem· nom persiguem a tranforma- . xom final. Um~ a renúncia expresa a fazer
9om da riossa sociedade ou andam ca-· da ideología arma de combate, substituinminhos já conliecidos do reformismo e a do o enfrentamento p9la conciliac;om. lsto ·
integrayom no sistema: A recente ruptura é ·assim quando se renúncia_a fazer .defen. no que foi a FPG (hoje tam só .cobertura ,5a intransigente de razons fund~mentais, .
eleitoral do PCLN)· empuxo\J ás mul.heres · por um certo complexo de "defensores do
.e ·homes que forma.mas parte fundamental . nom" que, em diferentes etapas desde o
da sua criac;om a retormar o projecto ini- ano 1975, tem caido sobre o nacionaliscial dando-lhe urh contido · mais acaido mo. A hecessidade de avarn;ar na luta
com as neccessidades do momento que · anti-sistema, com tudo o que isso conlevivimos e certos de que as c.ontradicc;qns ' va, é substituida pola "oqriga" de d~r al. que se manifestaron no seu momento ternativas-: des.de dentro do monstro, para
eran .insalváveis e reflexo da nom assum- nom. aparentar JJ.nha oposiqom cerrada e ·
c;orn, na prática, do · salto qúalitativo que irreflexiva, co fim dff dar a im~gem de ·:rasupuxo a apariqom do EG.P.G.C. O zona.dores", como se ás bases fundamenPCLN amosou-se como un projecto estéril tais da luta ·p opulár nom türam razonáveis.
A segunda "está na negativa t~imuda a
e incapaz de estar á altura do tjue ..exigiam
as circunstáncias históricas. O tempo e á fazet um desenho, aind~ que seja mínimo,
prática iram dando conta do .que dizemos. sobre como avanc;:ar na luta pola toma do
Ha_i na (?aliza· diferentes concepc;:ons poder. Qualqaer o'rganiz.a9om revoluciopolíticas sobre o que debe ser o caminho nária que perda na sua ·actividade a pers. daf chamamos-lhe, transformagom social. pectiva da tuta no poder deixa automatiPero o" verdadeitamente importante é ·ana- . car:nente de se-lo. E aqui joga : um papel
lisar e concluir onde estam as contradi- fundamental a definiqom a respeito da
c;pns fundamentais. e onde -as secundá- violencia ·revolucionária, que se convi~e
· rías, para atoparmos as diferenc;as quali-· em elemento clave e . linha divissória em
tativas que permitan apostar com decis- todo este processo. Porque definir-se a
som por umhas ou outras. E hai elemén- respeito' 9a violencia revo(ucionária signifitos claves onde a diferern;:a é palpável a ca, tamén, (Jesentranhar as características
· pouco. que levantemos a vista da. ponta . e dimehsons da violencia opressqra € imdos sapatos. Hoje .existe umha linha defi- peri~lista, da violencia de classe da burnida que nós englobaríamos·dentro do re- guesia e da violéncia imperiali~ta. E a defi0

nigom a respeito disto compre faze-la
dum jeito concreto.e actual, e nom genérico e carente de compromisso.
Hoje, a Asambleia do Pavo Unido quere
configurar-se como um projecto que inícia
·a· sua andadura dentro do Movimento de
Ljbertagom Nacional Galega. PequenQ na
.sua compossic;orn, pero grande na sua
· perspectiva. Na A~sembleia que vimos, de
celebrar reafirmamo-rios nos· princípios
qoe deram origem ao nosso ·nascimento
como siglas a Independencia Nacional , o
- Socialismo·, ·e a luta por umha Sociedade
igualitária e non-patriarcal. Todos eles
precisam dum desenvolvimento coerente
com a práctica que vaiamos ·demostrando, e som em este momento guia fundamental. A linha marcada insiste na necessidade de fazer um trabalho intenso no
seio do pavo, esquecendo o derrotismo
tam geralizado de atapar o atrasso de
con.ciencia como justificac;om para o entreguismo. A confianc;a na resposta popular é clave para um projecto revolucionário. E e$te trabalho significa participar e
dinamizar o fúncionámento das plataformas de masas, levando adiante uns-presup9stos poHticós claros.
Na Galiza o medre da consciencia revolucionária do nosso povo so vai vir dado
do desenvólvimento dialéctico da luta político-militar que tem que levar, adiante o
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nosso Movimento de Liberta9om Nacional. Eis a coni:ep9om fundamental. E a
A.P.U., como organizac;om política, corresponde-lhe ir plasmando o seu protagonismo na parte que lhe é própria, abarcando desde o trabalho ideológico-político até a mobilizac;om popular .ou, quando
assim, se considere oportuno, a luta eleitoral-institucional. E em este último apartado acordamos já fazer umha campaña
de cara ás eleic;:ons autonómicos baseada
na reivindíc'agom da lndependenéia e na
exigencia de liberdade para as presas e
presos independentistas da Galiza.
A jeito de resumo podemos fixar como
critérios de A.P.U . os seguintes:
-A posibilidade de estabelecer acordes com outras organizagons políticas
para fazer frente a p~oblemas concreos
que afectem a seitores ou ao co,njunto do
nosso povo.
-Propugnar a unidade CXTG-INTG,
conscentes das contradi9ons em jogo e
buscando o avarn;o do sindicalismo reivindicátivo frente ao burocrático.
-Apoiar ás Juntas Galegas pola Amnistía, elemento fundamental para a luta antirepressiva e pota amnistía, e como plataforma de solidariedade com as presas e
presos independentistas.
A defensa intransigente da normalización do noso idioma em todos os nrveis
da actividade social, acompanhado isto
da coerente défensa da descoloniza9o·m
a nível normativo, mediante a reintegragom no sistema lingüístico que lhe é próprio, o galega-portugués, conhecido internacionalmente só como portugués .
-A retac;om de solidariedade com os
· Movimentos de Libertac;om Nacional dos
Paises Catalans, Canárias, Castela e Euskádi, ou qualquer foco rupturista e revotu. cionário no resto do Estado espanhol. ·
~ -Aumentar o conhecimento mútuo e as .
relac;ons da Galiza com os países lusófonos, com as nac;ons oprimidas da Europa
Occidental e ,coíTI os países socialistas e
do bloco dos nom-alineados. ·
O
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· 'ACORDO HISTÓRICO NO SINDICA~ISMO NACJONALISTA '·
A proposta do Consello
Confedera! da CXTG foi
recebida positivamente por
amplos sectores. CXTG e
;!"!Tt:; ciuman na actua(idade o
..:~ ,. _ _. . -.!alegados eleitos
·
na Galiza.

O Consello Confedera! da
CXTG aprob.aba, o pasado
. dia 4·, a proposta de acudir
xunto coa INTG e outros
sindicatos .independentes
ou de rama que se
mostrasen dispo~tos, .ás
eleicións sindicais do ano
que ven (a INTG tíñase ·
manifestado hai xa un ano
no mesmo sentido),
consolidando asi unha
opción que reune
actualmente máis de tres
m·il delegados,
aproximadamente os
mesmos que posee CCOO
e non moi lonxe dos que
ostenta UGT. En función
dO$ pasos dados até ese
momento, 1991 é a data
fixada para decidir a
conveniéncia de levar a
cabo a fusión efectiva de
ambas centrais.

a

ANXO IGLÉSiAs

CXTG e INTG acudirán unidas á$ eleicións sindicais do ano" próximo

Converxéncia lntersk1t:jical ·Ga/ega

aspirará a ser_a prin1eir8 forza sindical ·.
peu, superando a representatividade de outras opcións de carácter centr~lista". ·

Comezan, con este paso, a ser
limadas na prática as desavenéncias surxidas no sindicalismo
nacionalista e que neran lugar,
en 19~5 a unha grave fractura
organizativa. Convén sinalar de
todos modos que pésie aos
erras cometidos, tal cerno hoxe
reéoñecen os líderes sindicais, o
peso sindical do nacionalismo
non só non se VLU reducido senón que mesmo deu lugar a un
notório auxe e crecimento constante da central criada a partir da
ruptura (a CXTG) e a unha con solidación e asentamento en
toda Galiza da INTG.

"Converxéncia
lntersindical Galega"

Nada máis lonxe que deducir
disto que a ruptura fose positiva,
pero si que, pesie á mesma,
pudo constatarse un crecemento do sindicalismo nacionalista, o
que en tales circunstáncias resulta máis ~igniticativo.
A resolución aprobada pola
CXTG, e que deberá ainda someterse á ratificación da Conferéncia Sindical Nacional, sen visos de que esta faga cambiar
nada .sustancial, declara pretender "oferecer aos traballadores
·galega~;, nas eleicións sindicais
próximas, unha poderosa alternativa de avance que, trascendendo o puro fenómeno éleitoral,
sente as bases para a consecución de coríqüistas importantes
·desde unha posición capaz, superadora de calquer concepción
?U prática marxinal" ..·

A proposta da CXTG inclue a denominación de "Converxéncia-lntersindical Galega" e consistiri.a
"nunha asociación de centrais,
sindicatos e mesmo colectivos
independentes que, sen renunciar á sua própria soberanía,
identidade e funcionamento autónomo, suscreóen un programa
comun a desenvolver antes, durante e posteriormente á convocatória eleitoral do próximo ano". ·

A proposta da CXTG cor:itemtamén ? celebración dun
Congreso Extraordinário en 1991
pl~

"dado que se encontra no marco
"Primeiros nas eleicións
de ·outra prop6sta realizada pola
sind!cais"
INTG hai .un ano e· responc;Je ás
necesidades de Galiza". Tanto
Para Fernando Acuña as especFernando Acuña, secretário xeral tativas serán, a partir d~ agorá,
da ·CXTG, como Manuel Mera; as' de quedar primeiros has eleicojnciden en sinalar que amba.s cións sindicais. Acuña sinal~ que
propqstas responderon a un pro- ségundo os resultados das c;lo
cesó
e a necesidades estrita- ano 86, "nas que a CXTG, recén
Maouel Mera, secretário xeral
mente sindicais, ainda que non criada, apresentábase con enor-: .
da INTG, r11anifestou xa a A Nasa
agachañ a sua opinión persoal mes . condicionantes", o sindicaTerra a coincidéncia da sua cende que contribuen á unha .maior lismo naciona'lista representa xa ·
tral con · este último ~acordo, o
incidéncia política do nacionalis- un éuarto .da representación toque viria a producir, moi probamo, ás portas neste momento .
belmente, para esa data a inte- .. dun novo proceso eleitoral. Ma- · tal. "Con eses dados seriamos
xa, sinala , Acuña, os prfmeiros
gración c;los dous sindicatos nunnÜel Mera constata que esta in- nos sectores de · actividades diha única central.
fluéncia pode darse, sen.ón a versas, ·función pública, b¡;¡nca,
curto si a médio prazo, dado que sanidade, ensino (público e pri- ·
"a expresión política do naciona- vado) e caixas de aforro. lso dá
lismo sempre medrou eri fUnción idea de que non é unha boutade
Recepción positiva da
do traballo das organizacións de o afirmado antes".
- ·
INTG
.
masas, até tal ponto de que hóxe
A INTG ~ celebrará, por outra
Pend~nte ainda da reunión ·dos
o ·peso -do sindicalismo naciona- parte, en Abril o seu congres9 .
organismos de direción, Manüel
lista é. dun 25% aproximada_r:nen- · ordinário, o qu~permitirá, segunMera resoltou a recepGion positL- - te, moi superior ao do nacionalis- do M. Mera, "rafirmar esta Ma de
va da INTG · desta próposta
mo político".
unidade".
o

"para valorar o proceso. eleitoral
en toda a sua ámplítude e decidir
verbo das posibilidades de dar
novas pasos aqiante no carniño
da· verificación da Central Sindical Única Galega".
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O TEMOR .DOS ·EUN.UCO_
S
M,VEIGA

.~

O documento do Consello
Confedera! non deixa de constatar que "a CXTG cál:5elle_"a posibilidade de ·acadar por si r:nesma a
condición de sindicato legalmente m.áis representativo", pero ·
considérase que "o ·fundamental .
é ·. situ9r ao sindicalismo galega
.
eo primeira liña, tanto. [IO m~rco .
gaíego como no estatal .e euro-

Os meios de COfTIUnicación, tan unanimemerite proclives á lamentación en; cada primeiro de Maio -dispostos a repetir ano tras ano o
i:áncio titular: "Os sindicatos celebran desunidos o Día ~dos Traballador.es"- parecerón perder ese afán unitário cando ·de dar a notída.
do acordo eleitoral entre o sindicalisr:no nacionalista se tratou.
Os méios independentes fixeron un só carpo relegando ao infinitesimal unha notícia que o era, con ·própriedade, de primeira páxina. Os
fideles eunucos ofereceron unha perla máis de a quen serven, por .
riba de· calquer consideración periodística ou protisional.
Leitura positiva, sen empargo, que hai que fac,er se desa aetitude
uniforme deducimos o c_hisco de temor que produce ese nacionalismo _
.
que agrama solidamenfe entre.os traballadóres.
O poder aspira a laminar todo o que soe a naci<?r:ialismo na supertí- cie da. nosa terra.
.
_
.
· Non seria de extrañar, segu.indo esa mesma liña, que un ha conver.:.. xéncia a nível polít,co lograse menor presénéi~ ·nos rn_eios da que
· ··~ ' .
teñen xa as alternativas .act!,Jai~ por separado.
Pero non convén preocüparse, .nos cámbios verdadeiros sempre .
sebran.ceou,a.entusiasta e xenerosa información orella a o~~lla, contra .
. 'o previsto polos eunucos (ios seus errip~radores. .. : o

a

Manuel Mera: 'A INTG c~ncorda con que a propostá se amplie a sindicatos de
rama e mesmo colectivos que puidesen estar·descQntentos.caa práctica centralista de UGT e CCOO'
.
-
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NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA

A .formación dun corpo ·xurídico ·galego
·iníciase coa versión ·dos códigos Civil ·e Penal
.)

A Xudicatura e 6 Direito ·
dispoñen derradeiramente
. dos códigos Civil e Penal
en versiqn galega. Despois.
·dunha demorada espera,
. a Dirección Xeral ·de
· Poi ítica -Lingü ísticaasumiu
a iniciatiüa da Asociación
de Funcionários para a · ·
Normalización . ~ingüística
de elaborar unha colecc.ión
de textos . l~ga.is.

.

IN MEMORIAf\71 /"
.-· DE ENRIQÜETA OTERO
BERNARDO MAIZ

Os novos textos füroci presentados na sé do Tribunal Superrbr
de Xustiza: Segundo Xosé de
Cora o sistema xudioial. dispón
con estas versións ··dun instru--mento de capital irnportáncia
para a normalización. Para o ma.,.
xistrado Pablo Sande que se en- . ·
carregara de apresentar os No-_·
. vos códigos, esta iniciati.va fara
apqiaaa por moi distintos sectores sociais, relacionados·coa cultura, a Administración e o ensir:io. ·
O poder autonómico só poderá
ser verdadeiro, segundo a opinión do maxistrado Sande, se se .
da desenvolvido ·un marco-xurídico que atenda as necesidades_ res públicos e a participaciün da . go Penal ·traballaron -Xosé González, Xesus Costas e Mercedes
reais da sociedade ·:galega, e o
Xudrcatura. Estas iniciativas deidioma figura entre as principais.
berán rematar . na consolid.ac::ióí! . Penouco. . Da concordáncia de
·textos e · comentários encarre· Sande entende que a unificación · .dun Tribunal Suprer:nq ·galeg~.
gouse Gonz;!llez Guitián. A egui- .
.social c;fo .Oireito non ten por que
pa que realizou a tradución do
implicar unha uniformaciá'n do
seu ámeto. de aplicación. O ca- · A equipa de trac:fudón
.c ódigo Civif esta constituida por
miño da construcción do Direito · O traballo de tradución ·dos códiXoaqúin Monteagudo .. Maria XeCivil galego terá qué pasar pola
sus Miramón.tes, Xermán Garcia
,gos Civil e_Penal foi responsabiliconstitución dun corpo xurídico
Cancela e Carlos Diaz. Como SlF
dade dunha equipa convocada
pervisor do traballo interviu Papróprio que só se poderá conspola Asociación de Funci'onários.
truir coa ·concurréncia dos pode- - Na r~dacción en galega do códiblo Sande.
O

'

vAzouez

, Entrevistefme con Enriqueta Otero Blanco en várias ocasións co
gallo de recoller materiais· para o que veu ser o meu "Galicia na
Segunda República e .baixo o Franquismo". No "Apéndice Biográfico". escriqin:
"Otero Blanco, ·Enriqueta, "María de los Dolores'', "Quevi":
·nada no 1911 en Castroverde (Lugo), maestra exercente en Madrio cando Xullo do 1936. Miliciana a.rmada nos primeíros días,
pasa a dirixirr o Hospital ·de Carabanchel e a "Miliciana da Cultu- .
ra" na 46ª División. Fuxe cando a caída de Madrid, a Lugn, reorganizando no 1940 as es.truturas do· PCE e formando o Comité
Provincial ata o 18 de Febreiro do 1946, que foi detida e ferida; .
condenada a marte foille conmutada por 30 anos de cadeá. Saida no 1955 fixou a sua residencia en Lugo."
Pero "Quevi:' era (foi) moito máis, durante a Guerra e na guerrilla, na cadea: e retornad~ a Lugo ... Teño entre os meus papeis un
: !'Decálogo tj~I guerrillero" da sua -conxunta- autoría, "Documentos -de usq interno" firma,,dos por ela dando instrucións aos
grupos armados da volta de Viveiro, un "Mundo Obrero" que ela
reqactou; coñezo como foron torturados e mortos os seus compañeiros (Nieto, Vivero, Villares, Castro, Marrofer, Neira,... ) antes
de ser ela condenada, e como continuaron o combate anti-franqu~sta tantos outros.
En "Mujeres .de España" de Antonia Rodrigo conta "María de
los Dolores" como fora a sua detención e feridas de bala, as
torturas psicolóxicas no Hospital, 9 xuício (coa subseguinte aplicación de duas condenas de marte), a sua cadea e a liberdade;
conta todo c~m alegria de vivir, coa mesma que tiña cando tratei
con ela no Lugo ao que retornara, metida no seu ático, pensando
en escreber e escribindo, colaborando co' m-ovimento cidadán,
no feminismo : e sempre lembrarei aquela foto sua, sorrinte e tocada cun gorro adornado cunha estrela de cinco puntas ...·
- Cando a amnistía do 1976 entrou a traballar na Delegación de
Educación de aiñda .fixo maior a sua actividade con "O Carro", e
gosto lembrala nos últimos anos, máis dependente das muletas
cada dia pero sempre inteira, forte e loitadora, sorrindo retranqueiramente cando comentaba que eran monxas quen coidaban
dela, ela a que, como á sua ademirada Dolores lbarruri, tiñan
acusado de comecregos.
Morreu nestes días, o 31 de Outubro do 1989, e todo o devañdito ben qüixera engadido á cativa biografía que dela fixera no
meu libro.
·O
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canta que 'a cada número
corresponde sempre a
mesma letra.
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~ Alfred Nobel- naceu en Estocolmo no ano 1833, e finou en San Remo no
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Os premios nóbelés . f~xon . fundados por ·A~fred ~obel n_
o seu' testamento ·
aberto .en Estocolmo en 1896. Foron. destinados para · recompensar aos.
·· ( ~, <· benteitores 9a _humanidade. A renta divídes~· en cinco partes iguais, e\adxu- ·
· -- -• ) · .dícanse da seguinte maneira: as tres primeiras partes (Físicé;l, Química, 'Fisio."' - logía ou medicina) otórganse ás persoas que fixeron ·o invento e. o descubri-·
.( ·. mento máis irnportant~. A ·coarta parte concedese á persda que escriba a
mellar obra literaria, inspirada polo ideal máis noble e máis sincero. A quinta
parte otórgase á persoa ou er)tidade q~e ·traballe mais pola ·paz e o entendio· . mento dos pobos, á dismirm~ión . ou supresión dos exércitos permanentes,
\ - e a constitución e _programaciQn dos congreso~ da paz.
. .·
)"
Os premios de Física :e Química~ spn corn;édidop pala academia sueca
.o _ ·· das Ciencias; os de Mediciha .e Fisología; polo Instituto Karolín; os .de litera- .
~
turapola Academia Suec~; os da paz por unha comisión de 5 mernbms . No
( ·. . an·o 1969,. o HanGo Central, d~ Sueéi.a, otorgou o dé Ci.'ericias Económicas
~
na memoria de Al.fre~ Nobel: : . .
.
.
_
..
,
. ( ·.
Este ano, o de L1teratu~a, fo1 cbnced1do ao escritor espanol Camilo Jose
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1896. Fixo os seus estudos en S. Petesburgo, onde o seu pai dirixía uns
asteleiros l')avais, voltou a Estocolmo no ano 1859. lntroduciu o emprego da
o
nitroglicerina corno explosivo, no ano 1863 empezou a fabricala en peque~
.a
·(
nas .cantidades ;iun laboratorio que instalou en Helenenborg, pert? de EstoJ colmo,~ que fo1 destruido ao cabo duns meses por unha explos1on, na que D
Q
finou Emil, o·seu ,irmári mais ~ovo:
No ano 1865, instalou unha nova fábrica en Vintervilcuen (Suecia), e
} :. despois outra en Krümel (Hamburgo) .. Mentras tanto estudiou os explosivos ·
l0 -· ·e p'robou a absorción de tres partes· de glicerina· nunha parte de ·materia o
· porosa (carbón pulverizado, trípolo, etc.), e deu a este explosivo o nome de
( . "pólvora dfnamita", moito mais ,manexable ~ mer-JOS perigrosa que a nitrogliu
terina líq~ida. ..
¡
)
·o ,..
No ano 1875 obtuvo a "dinamita goma", e en 1887, propuxo un novo
·_-J.·· . explosivo chamado ''balistita", fbr¡:nado por unha me~cla de nitroglicerina e
o
~· _~ .' nitrocelulosa. Algúns anos mais tarde trasl.adouse a Paris, onde montou un
·_ laboratorio ·para millorar ,as dinamitas. En 1890 trasladouse a -San Remo,
0
onde finóu. No seu testamento dispuxo que toda a sua fortuna se destinara . . o ·
.)
á cüncesión de ciñCo premios anuais.
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Merltres o PSOE coloca- aos membrcis do •Comité ·de ·Erripr8$a pertencentes a UGT

.

-Al9mi_ha-Alumíoio pendente de dous reaxustes .taborais
,

..

• H.N.MVEIRO

milan .reducir a prantilla .' 'UR
80% dos 'aproximadamente 150
9perár:ios que compoñen a· per- .
soal de capacidade disminuida
foi xérado precisarr:iente P<;?r
Electr-olise. ·

Alúmina-Aluminio está
pendente de dous
reaxustes de plantilla:
unha polas .afeccióris
físicas e outra facendo
aos obreiros polivale[Jtes,
. mentres unhas
instalacións pensadas
para 80 mil toneladas
anuais, producen só un
millón co risco de
accidente que isto supón.
Pero agora ninguén
protesta, o Comité de
Empresa agarda a
Strasburgo, ainda que o
PSOE está a colocar aos
afiliados a UGT.
Como adiantaba este semanário
r:io número de hai quince días,
INESPAL, a empresa do INI proprietária da factoría de Alú'minaAlum ínio en San Cibrán, ven de
suscreber a renovación da póliza do séguro da fábrica comesmo grupo americano que aseguraba A.A. antes dos sucesos de
Decembro do 87. Solprende relativamente a decisión se se repara na espira! xudicial de demandas e contra-demandas nas
que uns e outros están inmersos. A.A. denunciou ás mesmas
compañías aseguradoras por
falta de pago, éstas a JNESPAL
por r.iá fe e manipulación de dados na valoración do sinistro na
· fábrica da Mariña. Neste sentido, semella ser ben elocuente seguro se fixese entón coa mesun informe dun gabinete de . ma Marsh Me Lennan. ALCAN
abogados canadianos, instados
polas aseguradoras, que estima
que a série electrolítica B era
ADVOGADOS
perfeitamente recuperábel e que
o arrinque da série A púdose ter DAS ASEGURADORAS
conquerido con menor custe DIN AFIRMAN QUE .A
económico que o finalmente cifrado pola empresa. lsto pudera SECCIÓN DE
ter relación c:>a suposta teima ELECTROLISES ERA
de multinacional ALCAN, tamén
PERFEITAMENTE
canadiana e co-proprietária de
A.A., por que a renovación do RECUPERÁBEL'

'Os

,.-.t

....___ _....__..___
abandoará a sua participación
en iNESPAL en rematanc;jo o
ano.
Pénsase, en fin, que o. grupo
asegurador vai por Monteiro (o
home do machete, en alusión á
sua tradicional atitude de ameazar con cortar o suministro de
enerxia á f<'.Íbrica e deixar aos
operários sen trab~llo cada vez
que istos prantexan un conflito),
a quen se considera un dos
prin~ipais responsábeis, alomenos testaferricar'nente, da actua-

· Todo este proceso reéon:versor, encetado a expensas. do sinistro laboral, deriva neste íntre ·
. nun sério probJema de segurida:·
de nunhas. instalación;:; pensadas para ·a produción do 80.000
toneladas de alumínio. Act.ua1..:·
. mente prodúéese un millón, que
se pretende superar en 200.000
Tm. máis; criándose unha situación de· perigo de graves acidentes· ao forzar de tal 5<eito as
instálacións. ·Ademáis, producindo 800.000 Tm. mantíñase
· unha liña de ·reserva na instalación para usar en caso de roturas importantes, .mantimento .
preveRtivo ·inexistente desde
que se elevou a produción ao millón de·toneladas. Fontes próximas á empresa teñen comentado que en caso de acidente
polos motivos apontados poderian morrer un bó número de tra.balladores.

Strasburgo

O Comité de Empres·a ·de A.A., ·
· de~pedi~o a raiz da paralización
N da .fábrica hai Case· dOUS anOS
1.i:! pola intrqdución nela dos bidóns ·
;; tóxicos do "Casón"; prepara is<i. tos dias o recurso perante o Tri~ bunal de Strasburgo, logo de
"· "h
que o constitucional._español es_..__ _ ..._____.___ ~---.--= . timara procedente o seu despeción da efT!Presa durante o con- dimento. -O recurso apresentáflito e mesmo con anterióridade. ~ao Joaquín Rutz Gimenez en
.
·. .colaboración cun gabinete franPengo de.acidente
cés de abogados . expertos en
A fábrica de San Cibrán está direit0 comunitário.
O
agora pendente de dous reéixus-·
tes de prantilla: u:1 na sección ·
de Electrolise, donde hai tempo- 'TODO O PROCESO
que moitos enipregados come·RECONVERSOR
zaron a apresentar afeccións· física.s cervicais e epidérmicas, e INICIOUSEA
. outra en Alúmina, donde a em- EXPENSAS DO
presa pretende contar · con
.obreiros polivalentes que lle per- SINISTRO LABORAL' ·

g

TAL
COMO ÉRAMOS
.
.

.

HERN~ NAVAL

mo, nen co Constitucional, nen agora
Se Franz Kafka, desde a ultratumba das
nen soñalo, co Tribunal de Strasburgo.
letras, tivera presenciado a alucinante
Triste precend~nte. Tras q. de A.A.,
viaxe por Galiza dós bidóns do "Casón"
cairon representantes sindicais en lbéria,
nas vísperas do Nada! de hai dous anos,
na. Renfe ....
encarregaria ao Ferrín mozo, ao Martínez Oca ou a alguén asi, en secretísima
sesión espiritista, que lle emendase a
DE ALUMINAplana, e entón nen Metamorfose nen farrapo de gaitas: un buque panameño
ALUMÍNIO· FOI O
embarranca en Fisterra e fúndese unha
PRECEDENTE
PRIMEIRO
fÁbrica multinacional.do aluminio na MaDE
.DESPIDO
DE
riña luguesa ... Hai quen se pasa e di que
os bidóns· tevaban augadesolares.:. LeREPRESENTANTES
vaban polos menos duas causas: violenSINDICAIS'
ta excusa para encetar a reconversión
(comur.itária) da factoria meiante susVANDELLÓS
pensión de pagos e regulacipn de em- ·
- prego, e dourada ocasión para largar a '
E.n Vandellós s.alváronse. Prirneiro os -viun comité molesto que non sucambia xa
ciños porque. o reactor aguantou: Logo
ao maéhete de Monteiro. . . _
o Comité porque ficou dentro da e.entra!
O Comité evacua a fábrica· perante a
sen facer uso das suas faculdades .de
perigosa preséncia dos bidóns no peievacuación .. Se non seguro que á rua. E
rao, ao abeiro. do xa célebre artigo. 19/5
se ocorre finalmente unha desgrácia?
do Estatuto dos Traballadores. ParalízaNon seria responsábel o Comité de·vansé a produción ao non respetaren os
dellós das perdas humanas ná central
operários os servícios mínimos ("decrepor han desaloxar? Enriba, o pasad.o. sátados" pola empresa vintecatw horas
bado, en /nforme ,Semanal, un seu repre:despois da parada!), seguindo o critéri<?
sentante dá a cara pola empresa.
do seu Comité. En consecuéncia, cento.::
dezasete traballadores ,despedidos, máis
l.AXE: PILL.ÁRONOS VERDES
logo readmitidos por senténcia da Ma-.
xistratura nº 2 de Lugo. O Comité, "por
Habia pouco . máis de QOUS me.ses que
_ transgredir la buena fe contractual", non
Laxe asumira a presidér;tcia da Xunta tras
. · vai. para dentro como t~I nen co Su prea moción de censura. Entón dixo máis

-,o

ou menos: isto pasa porque-nos coite in.A UGT vai colocando q.os seus.membros
maduros; dentro duns meses isto nori ·despedidos; un en Avilés, outro ~n Maocorreria. H·ai· poucos dias; o recuncante· drid ... E se non o PSOE local mételles
deputaoo sociata lugués Varela Flores,
aos familiares no Hospital da Costa. Hafacendo gala máis unha vez da sua habiqerá ao mellar p;,¡ra todo~ menos para .
tual torpeza vert:?al , lembra case os terAnxel Pérez, preside_nte ·do Comité, con
·mos cos que o· ABC .alcumara daquela
dous expedientes disciplinários· abertos:
áo Comité (terroristas·, gamberros) e di
un por falar eri Reinosa nun mitin nun loque os alumineros celebraban a desfeita.
cal de CC.09. e ·OUtro por se negar á
con viño e empanada. .a. carón da fábrica.
normalización laboral en San Cibrán. É
Un ·e outro, xunto ao deputado autonó-'
improbábel que nengun sindicato esté
mico lsmaer 'Rego, sixilosa compaña do
interesado nunhas eleición~ .sindicais
neste preciso Jnstante en A.A.: os deleGovernador Civil de Lugo cando o foflón,
inauguran sen rubor a .Casa do Concello
gados eleitos non computabilizarian no
proceso xeral da próxima primavera.
de Ce(Vo Q. pasado 9 de outubro e- só o
Fálase de Aegociacións oficiosas cen..: ·
BNG, que apresenta ao abogado do Co-:mité !ls autonómicas por Lugo, se inco- · trais-empre~a para acabar dunha vez.
modá pmque hai dous anos non dabañ
Antón C9sal, ·"Roque", da lNTG, o prea cara asi.
. sidente Anx~I Pérez, ocúpé;inse de que a ·
don Jo~quin Ruiz Gimenez non lle falte
As manifestacións, as barricadas, a
documentadón en Str.asburgo. E Enrique
subida dos sindicalistas á chaminé qe
vapor... O conselleiro Pablo Padin que . Curie!, persona-"idónea", disque,·porque ·
non se explica como se apañaron para · vai próximo ao-PSOE pero ·non se apre- ·
sentou .a .deputado servil, mira a ver se.
levar até o alto da torre uns simbólicos
se pode facer algo en Madrid. Que? :D
bidóns; confÚndindo asi os tubos internos de condución dos gases ... Un xornal
.galega que tala de tolos "encarapetá- ·
dos" no alto da chaminé. Nada fica de
todo aquilo.
DESCOMPOSICIÓN DO

e

.'HoxE A

o·"IDÓNEO" CURIEL

·.

....Hoxe a descomposición do Comité é total e a vida sindical Dª fac~oria un ermo. ,
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EXPLOSIÓNS EN HOLANDA· - .

-A holándesa desminte as implicacións. de mariñeiros g~legos
.

;

I

.

.

.

As insinuacións de terrorismo contra os despedidos dé Heerema
procéderi da.policia española
· ·
·
.

~

..

tratados como man de obra con
res ·de poñer bombas é algo in-. mentar opinión contra os ·despesalários de competéncia .non
sólito cando o fio de .evidéncias . didos e evitar que se tale do xu·ípermitia operar plataformas e
é tan feble e indiretito -como o · cio que teñen pendente 25 deles
na Audiéncia de Pontevedra por
frota. O resto dos despedidos
que quer comprometer aos mariestán no paro ou empregados
ñeiros _galegos das plataformas e tersé .encadeado hai agora un
neutras frotas.
buques de asisténcia dEl Heere- . ano no gover.no Civil., As únicas
--Desde que aparecera á notícia
ma. Estes indícios serian a ciase_ . fontes utilizadas para acusar aos
traballadores galegos, son as da · do recámbio previsto polos emde explosivo empregado e a sipresários holandeses para . os
militude co atentado contra do · policia- española" .
mariñeiros galegas, as 111~nifes- ·
O destino dos traballadores
Governo Civil de Póntevedra hai
tacións dos afectados sucedéun ano. Para Xabier Abo.i, da ln- despedidos por Heerema (ver
tersindical Nacional de Traballa-· ANT número 350) non é obxecto . ronse en- toda Galiza. A explo-sión dun artefacto no Governo
A crise provocada pola proprieca aos mariñeiros despedidos dores Galegos (INTG), que desde de interese ··para as informacións
Civil de Pon~evedra dera ILmar a
dade da empresa Heerema· que
nunha presunta trama que saltao verán de 1988 asumira a de- que queren. responsabilizalos
unhas declaracións frívolas de
'no mes de Xullo de 1988 anunra polos aires coct:ie do cónsul . fensa dos traballadores de Hee- dos atentados de Holanda. De
Parada Mejuto nas que relacio. ciaba· o despido de oitocentos . Javier Gil e colocara xelamonita
réma, a noticia forma- parte dun- feito unha parte dos mariñeiros
naba o sucedido coa situación
mariñeiros.-galegos, volta nestes ' nas agregad:urias laborais e co- · ha campaña para desprestixiar . despedidos volveu a embarcar
dos traballadores dé Heerema e
merciais da embaixada española
dias ás primeiras páxinas dos
aos desp~didQs. "O que preten- asi que a empresa comprobou
acus·aba de terrorismo á direcdiários. · Unha · opinión que cita na H01anda. Responsabilizar a
den -comentou Aboi á redac- · que a capacitación profisional de
O
ción da INTG.
fontes da policia española impli- ·todo un colectivo de tra,ballado- . 'ción de .A .NOSA TERRA- é fo- .coreanos do Sul e filipinos r.nn-

Hai un ario os leitores dos diários non comprendian ·c omo
un armador holandés podia despedir pelas lei· de Panam_
á
· _a oitocéntos _ ma~iñeiros galegos, cidadáns da CEE, q0e .
traballaban nos pozos de petróleo dos Paises Baixos.
Agora, o caso da empresa- .Heerema· sae de novo a luz
cun esquema i_g ualmente ingireito e extraño_: atribúenlle
aos ·despedidos a colocación de bombas contra da . _.
representación española en Holanda. A policia holandesa
. desmeritiu ter- implicada aos-mariñeir<?s gale~os '.
·
r

o

•

'
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REPRESIÓN LABORAL

Exrh_ir-iesaAen un . fyJturo incerto e·_P?de pechar no futuro

Apesar do precedente de Al(lmina os traballadores Qa mina
·s9lidarÍzanse cuñ .compañeiró expedientado
·
·
ahonda para pagar os gastos de
aproximaba ás teses dos trabaRubiáis.
lladores. Exminesa segue nas
Volvendo ao problema, recor- " suas e o 27 de Outubro ábrelle
damos que José López Librán
un ñovo expedente. O Comité de
viuse expedientado (día once de
Empresa, visto que Exminesa faOutubro pasado) p·or denunciar o
cía ouvidos xordos, solicitou
mesmo que el lle achacaba a
unha reunión coa Xefatura de MiEmpresa: _"incump!iménto das
nas_ Asistiron cargos de responNormas de Seguridade". O prasabilidade. O único claro da -xunblema radicaba. na mala instalatanza foi que, inda recoñecendo
ción de cables-eléctricos no inteas competéncias dita Xefatura,
rior da mina. Houbo xuntanza
íanllas pasar a unha empresa
Comité.-Empresa. Esta mantívonova. Neste caso a Norcontrol,
se nos seus "incumplim~ntos de
radicada na Coruña, que colaboRegulamento. Desobediencia". O
ra coa Xunta en cuestións de setraballador tiña pedido as · ordes
guranza nas instalacións eléctricas. O Comité quedóu conforme
Jose Lóperz Librán tiña denun- oficiosos, -non lle fica móita 'vida. outras partes.· A maiores destes por escrit0 facer os cometidos. A
sempre e cando puideran eles
ciado que certas instalacións ·De feito os S"Ondeos á percura de· e outros minerais, fálase dunha empresa negóuse e ... de aí ven
asistir, tamén, a dita inspeción e
eléctricas de Exminesa non eran novos filóns.. están parados. Os porcentaxe · de pirita . de plata, ~ todo.
Mentres, unha empresa de
non tora cousa só de Exminesa
conforme~» ás Normas. Este tra- · últimos· non deran resultados pó- bastante grande, que, segundo
e mais Narcontrol, coma asi paballador, afiliado .a CCOO, é sitiyos. De seguir asi .a causa, a - se-chegara a sentir tempo atrás, · Madrid, fixo un informe que ·se
'
sou.
A plantilla de Exminesa decidira por maioria, paros parciais de
duas horas, á entrada de cada
relevo, para todo este mes de
Novembro. Até que se interrom\ peron tras acordalo, a maioria da
asamblea, o luns dia seis. Antes
.
diso, no último relevo de mina,
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL
entraron ao tallo 6 ou 7 traballadores. e foi cando empezou o
(Poro remitir a A-N_osa Terra unha vez cuberto en MAIÚSCULAS)
desconcerto do resto. Parece ser
i.
que habia xente, metida polo
NOME ........_. ..................... :..... :.: ..... ~-~ ..'....,........·.·.... .. .......... .... .~ ...............:
médio da plantilla, con interese,
~.,, "i;;·~~ ,Ji• ~ . . . . ~.& . . '
A·PELIDOS .. :................:........... :..........., .............. :... ..... :............. :.... .... .
"non se sabe se mandada por
Exminesa ou por quén", en que
•
. . . ... ~ ....,.A A·R~~LA TRAS AS ELEICI~~
houbese negociacións con Exmi.PQVOACION ................ :.................... _. ....... :................... :..... :···· .. ,..... .
nesa. Crían que, negociando, se
Sus~rébome oo periódico A Noso Terro por un ano/semestre, ao pr"écio. de :
/•
amañaria o expedente do traba'• Golizo/Estodo/Porlugal ..... ...... .
........~ ........ ..:... .... . 4,500 pta./ano. 2.300/ semestre
llador.
.
Europa ............. :.... .. ..........".............. :
' ·· ·
·
.. ..... .... 6.200
· Nalguns ambientes sindicáis
Américo e' resto do m·ur¡do .. .. ......................
.... 8.000 ·
a) SubScriclóns para o Estado español.
razónase que, desde o da AlúmiO Tolón boncório· adxunto.
'
na; a xente mobilízase con máis
O Re~mbolso (mais de 130 pta.)
facilidade por un incremento
'1.
b} Para o resto do mu11do.
económico que por calquera oúO Cheque bancario. adxunto.
tra cuestión, coma seguridade,
O Xiro_ lnternoóonol ~ nome de A Nosa Terra. Apartado 1371 - Yigo.
por moi · importante que- poida
' PAGO DOMICILIADO,
.
ser. No· momento de facer , esta
NESTE CASO COB~IR OS DADOS DO· BOLETÍN AOXUNTO.
. crónica estaba convq_cado o C'oBANCO/ CAIXA DE AFORROS ......................... .-.................... .
. mité, pola Direción de Exminesa,
CONTA LIBRETA ........ ..........................._............. .........................'. ..... ."..,....... :..................... ..
para .negociar. Logo desto, ~iria
TITULAR CONTA OU LIBRETA .......... :............ ................ .................. .............:.: .. ...... :......... .
a asamblea cos traballadores
NÚMERO DA SUCURS'AL ..........................·........................ .'........ :................. :...... ................. .
POVOACIÓN ..................... .............................................................(. ............... ........... ~....... .
para comentar as · propostas e
PROVINCIA..................................
.............................................
debatelas. Sospéitase que.a EmSérvonse tomar rioto de otende~ olé novo oviso, e con. cargo ó miño canto, os
presa poida propor retirar a de'"
rei::ibos que oo meu nome lles se:xon opresentodos por Promocións Culturo is Galemanda, posta.polo sindicato que
gas S.A. (A Naso Terro).
·
·
·
·
asesora ao expedientado, que
DATA
ATENTAMENTE (ASINATURA)
poderia desembocar nun ~espi
do improceridente, no máis optimista dos ' casos~ a ·cámbio dunha sanción_, que lle ·imJi>orj~ Exmine$a 'polo resa.rcimento:·AA.~am
blea de traballadores ten a palabra.
O
• FRANCISCO ARRIZADO/LUGO

-membro do Comité de Segurida-

vida de ·Rubiáis seria quizais, de

de ' e Hixiene- ' nesta mina que menos ·de cinco anos segundo
De novo a conflitividade·
conta
con 380 , traballadores· de ·certas apreciacióris . Pol·o menos
.laboral na miná Exminesa
planti11a. No Comité 'de Empres.a, . con toda a plantilla actual. Rede R!-Jbiás (Pedrafita do
son 4 da .CXTG (un deles é o pre-: cardemos que entr:e ún 60 e o 70
Cebreiro).- Apesar de que,
por' cento dos traballadores prosidente); 4 da UGT e 5 de q:~oo.
máxime desde o que pasou . As galerías de Exminesa teñen · ceden da zona do Bierzo maiorna Alúmina, os
mente. Nos anos 85 e 86 levouse
· unha fondura duns 600 metros.
·traballadores, segundo se
Aparte das humidades que hai,
un ritmo acelerado na extración
·comenta en ·.ambientes
sempre perxudiciais para a sau:...
do mineral. Hoxe, segundo apre~
.sindicais, só se moven por · de, houbo xa uns qitro traballa- ciacións sindicais, estase a f.acer
dores, retirados por problemas unha produción normal. Sobre as' cuestióos económicas~ en
de
xordeN"a, a ·causa dos ruidos
750 mil toneladas, de produción
-Exminesa conseguiran ·
de maquinária, · ventiladores· e média, ao ano. Mineral de ·chum- .
mobilizalos por un
- milis ·das éxplosións.
bo e zinc que sae para Villafran·compañeiro expedientado.
'.A Exminesa, segundo · dados · Gª (León) de onde se reexpide a

s··u ·s-c R· É s· As E
..AllO&AtlBBA .
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_E.COLOXIA EVIAS DE COMUNICACIÓN..

Solchaga xa ·anunciou·medidas ·
~OflQíl IÍCaS_sen estár confirmado_ ílÓ cargo ·

O~ _-cá~bios

no Góvemo·
prevén .· contiñuidade na·
poi í~ica anterior -,

~A~s.:;: ..

.~b ...¿ ::.:

~v.e--f.t~:
";~j
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• TERESA TODA/MADRID

Cando cesa o ruido do
recento de papeletas,
comenza o rumor das
listas de "ministrábeis".
Xunto as críticas a Rosa
Conde e á aparentemente
má organización da noite
eleitoral , xunto ás queixas
e denúncias de posíbeis
irregularidades, os días
inmediatamente
posteriores ao 29-0
comezou en Madrid o
xogo do novo Governo.

rq::_. ~ ..... .

consigan unicamente · afianzala
no seu pasto.
.
- O incidente das sigias dos par- .
tídos do Arquipiél~go C~nário · · ·
·non é achacábel só a Rosa Con- ·
de. Reflexa os modos e nianeiras
do PSOE no seu quefacer púpli~
co, a sua falta de delicadeza e ·
respeito aos demais. Alguén ti_ña
que terlle - dado a Rosa Conde
unha lista coas siglas desglosa-'
das; alguén tiña que ter pensado
que os meios de comunicación
podían ter fnt-ersese en coñecer ·
algo máis que os resultados das·
catro " gr~ndes ".

.,..,h

\<, ·>»·;•

Y1-i :Ji;fi1
$%:V.Pi
~fg':;,

Todo tipo de indicios ou dados
intuidos serven para apontalar
hipóteses, todas elas máis ou
.
.
menos plausíbeis. Desde que se
Felipe estivo moito con este ou
aquel, ou fulano viaxou a non sei
onde con mengano, até afinidades persoais, c¡:¡lquer cousa serve para intentar penetrar nos ar.
canos da Moncloa. Afinal, porén ,
será Felipe González quen dicta-.
mine e decida, coa fiel colaboraPolítica económica .e
ción de Alfonso Guerra.
control
parlamentário
Se efectivamente F,elipe Gonde comunic_
abi'ón intér-p.rovincial, . proxecto de autovia sofreu diver• JOSEBA LEIZARÁN
zález decide non apresentarse ás
sos. intentos de criminalización ·a
Constituido o novo Governo. desenón o tipo de proxecto a -deAs
comunicacións
por
seguintes eleicións xerais --prepartir da cadea de -acontecimensenrolar e ·o -custe ecolóxico que
berá afrontar de inmedrato os
carretera entre Nafarr.oa e_
~ rstas para o 93, ano da Acta
tos que se se desenrolou o.pasacoAlevaria. -·
problemas económicos que se
Unica e da resaca do 92-, o . agravaron no Estado ao longo . Gipuzkoa-, províntias
do verán. A organización armada
Coordenadora antimáis seguro é que, promediada . deste ano. Hai que apresentar, · condenadas a unha
ETA colocou alguns explosivos
autovia
a lexislatura, haxa cámbio de
que non cheg.aron a explotar eri
debater e aprobar os Orzamenartificial división en
presidente do Governo. Léxico,
instalacións de empresas que
tos Xerais do Estado. Hai que tocomunidades difereofés,
-En Abril do ·1986 criouse a Coorporque así o sucesor vai collenmar. medidas de axuste, recoñédenadora Anti-Autovía, un orga- . - traballan no proxecto. E en'plena
adolecen
dalgunhas
. do os intríngu lis do cárrego e vai
cámpaña ' eleitoral publicou un
zase ou non publicamente.
nismo popular que agiutinou en
dificuldades orixinadas .
tendo unha imaxe pública que
comunicado no que facia sabet
Son aspectos duros para botar
Nafarroa
e
Gipuzkoa
a
oposición
asegure a victória eleitoral.
a andar. Son razóris para que · po_la orografía, o clima e-0
ao proxecto,- agrup~ndo a técni.,. . a técnicos, er.:npresas resporiintrincado do trazado. O
Dous no mes "sanan " ne se
poda darse agora un simples resábeis da constrcción da autovía
cos, eé:oloxistas, · baseritarras senso: Narcis Serra e Xavier Sotoque ao actual gabinete, deique poderian ~er blanco da sua
Governo Foral de N~farroa
persoas que viven nos caseríos
1ana, ministros de Defensa e
xando para máis tarde a remodeactividade militar senón se aceie a Deputación de
rurais- e outros afectados. Des.:
Educación, respeitivamente. Selación a fondo , cando a solución
tába a moratória ~ol.icitada pola· ·
de entón a Coordenadora desenGipuzkoa
proxectaroD
a
rra leva no cárrego desde 1982
dos problemas estexa máis enrolou .un labor divulgador que- Coordenadora.
construcción dunha
e está canso, ademais, parece
Esta insistiu no seu carácter de
carreirada. Que se queimen definon se limitou ás 'habituais charautovía "que facilitará a
ser que os militares tamén están
organismo popular, aberto e denitivamente os que agora están,
las, debates, comunicados.e macomunicación entre ambas
cansos del. A Solana gostarialle
mocrático, que agrupa a persoas
e den paso a xente sen lastres.
nifestacións, senón qµe estudou
ter out ro cárrego. e é home de
de m,oi diversas .ideoloxias, pero
Paralelamente ao axuste, é poprovincias", afirman, e que
a fondo o proxe9to. A marxe de
confianza de González. circo no
os partidos chamados .do bloca
síbel que se adopten medidas de
multitudinárias- mobilizacións en
nos uniría á nova Europa
que entran tamén Serra, Joaquin
carácter social, pendentes por. dos 90.
Donostia, ap_elacións á Comisión - democrático rion _deixaron -esc-aAlmunia, Carlos Solchaga, Enripar a oportunidade de acosar, ·
outra banda desde hai anos,
Europea de Meio Ambente e á
que Múgivca, Manuel Chaves e
criminalizar, -emprazar e asediar
como a cobertura especial aos
As causas . . están moí lonxe de
elaboración - dunha maqueta a
José Barrionuevo.
parados maiores de . 45 anos, e
poder apresentarse con . seme- · escala do território _afectado, o ·.. -e _ utilizar eleitoralmente-- a·
Deses íntimos, quen máis,
unha Coordenadora_Ahti-Autovla
algunha outra que_ docifique a· liante candidez e simpleza. O
pasado mes de X1,.1llo solicitouse
quen menos, tivo problemas no
eri nome da democrácia. Granpíldora e proporcione boa imaxe.
controvertido proxecto; cuxas
unha moratória:· de seis meses ao
diosa paradoxa a de quen en
seu ministério. Xa se. sabe cales
Posibelmente desta volta non
obras se iniciaron e permanecen
governo. n.avarro para poder elanome da maioria do povo basco
arrastra Barrionuevo desde que
caiba dicer que todo seguirá paralisadas momentaneamente, .borar un proxecto alternativo,
estivo en Interior pero se lle su~os seus votos--negan a este
igual. No Congreso prevese unha terá un custe superior aos
máis acorde co entorno natural e
maron outros en Transportes.
a posibil_
idade de coñerer, qeba- "marcaxe" máis duro por parte
30.000 millóns de pesétas. E un ·contando coa participacióñ de
Non tan graves como a sombra
da oposición de direitas e esenorme custe ecolóxico. De letécnicos en diyersas matérias e · ter e apresentar proxectos alternativos a · ünha Autovía que se
dos GAL, que é, paradoxicamenquerdas, e o axustado da maioria varse adiante o proxecto destruí-~ \ proced__E3ntes de 'diferentes naciote, a sua "garantia" de continuar
construiría, caso de facerse, en
absoluta socialista vai traer cerríanse máis dun cento" de hectá·
nalidades.
no Governo: estar aí é unha salbase a orza'mentos moi pou"co
tos prÓblemas ao PSOE. Todas
reas· de bosco e a paisaxe e os
Desde o seu p·anto de vista, a
vagarda fren~e aos tribunais.
consensuados popularmente. As
os part!dos van impar unha discimodos de vida dos vales ·de
autovía supón "unha quebra total
palabras dun dirixente político ·
Unha aposta relativamente se- . plina inusual aos seus parlamenlmotz, Lerraun e Leizarán, senda
no · comportamento do território,
oposto ·á mesma son ilustrativas gura é que todos, ou case todos
tários: agora pódese gañar ou
esta última a única zona natural · pois substitue unha rede Yiária
do abismo existente entre quen
estes ministros permanecerán no
perder por pouquísimos votos
impoluta de Gipuzkoa.
diversa, soporte. -d.e · relacións,
interpretan a maioria e a dem<>gabinete. E o que non, sairá .ca(ainda que é improbábel a unáni_O proxe9to consiste na _cons- - tanto sociais como culturais ou
crácia dunha maneira ou doutra: ·
tapultado a un posta de impormidade de toda. a oposiciqn saltrucción da devandita, autovía · económicas forxadas ao long9
"É necesaria unha democracia
táncia política, non a un prémio
va en temas concretísimos).
· con deseño de autovia A-80, de
dos séculos, por unha .única via
de consolación.
,
aproxim.adamente 38 quilómteO PSOE terá 'que ser e.specialrápida que une exclusivamente_ participativa, non simplesmente
· .
·~
representativa".
mente estricto: ao ter vários miros, desde. un ponto distante 2p
as duas capitais".
Mulleres nos ministérios
Tal- vez sexa este o quid da
nistros escano de _deputado, .tequilómetros da capital ·navarra e
cuestión: As ánsias, dunha ban:. ·
outros tantos da Guipuzcoa. O ·As ameaz-as de ETA
Hai duas mulleres no Consello - rán que programar con coidadQ
-da, de acumular asfalto e ceviaxes oficiais e desprazamentos tempo necesário para recorrer os ·
de Ministros: Matilde F~rnández
mento para ·chegar máis rápido
Os ·técnicos da Coordenadora
para non .faltar .en votación,s •mquilómetros situados en b_oa pare Rosa Conde. Se permanece no
Anti-Autovía · teñen elaborado -. non· se sabe moi ben onde e sen
Governo non será tanto por méri-· pbrtantes. Alguns cronistas -coi"" · te do recorrido da actual estrada
l.mha proposta de mellara _de coque importe que zona da nosa
é superior
normal e, por outra
· tos próprios corno ppr unha con- · dan que a actual situaqión fará
munieación vial entre Náfarroa e
esquilmctda xeografia _ quedaría
que Felipe González vaia máis . parte, 9 estado da mesma deixa
cesión de "cuota", lamentabelGipuzkoa, denominada Alternatiarrasada, ou a firme decisión de
veces-· ao Congreso, . ainda que
moito que desexar. Argumentos
mente. Matilde Fernández, nun
va Lurraldea. Unha, alternativa
importantes sectores populares
·
· -estes de· eifícil réplica, dada P
sexa a votar.
Ministério confuso e difuso, non
o mesmo lles sucederá a ·ou- obviedade dos mesmos. Mais o · que propón· unha mellar comuni- ·de non se deixar arrebatar, inneten demasiado "haber" e · criou
cación entre ambas províncias e
cesariamente, nen un palmo
tras absentistas notábeis como
centro da act.ual polémica, que
alguns agrávios.
máis de te_
rra, de auga, de vida,
entre estas e .os demais povós,
De Rosa Conde... hai tanto" ' Adolfo Suárez. Todo iso pode re-_ r:ia última campaña eleitoral foi
sen cando menos ter pc>dido dispero respeitando .a estrutura tedundar nun Congreso máis enrelanzada até extremos inauditos
dito e escrito recentemente qué
rritorial ·de E_uskal Herria.
cutir put;>licamente
quiz?is
c·ase folgan os comentários. Aincori preocupantes doses de de.:.
tretido, máis vivaz, outra. causa é
qué iso supoña .un cámbio de . ' magóxia ·~democrática" ,é a máO amplo movimento popular . · non haberia unha solación meda qúe, quizais, dado o estilo 'so·
que combate o· actu~I e· oficiaf ' llar.
cralista, as críticas sua xestiórl . verdí!ide ria vida po!ítica do paísO _ _nifesta .necesid.ade,de novas vi~s

O · proxec~o de l~rtzun- -Andoain uu a ~ltima -apoloxia do ·cemento _.

A Coordenadora Anti-Autovia ·. ·
elabora un proxecto alternativo e ·
solicita unha moratória
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CAR TÁS
A MARCHA
DOS AUGARDENTEIROS

-

PARDO

Viña da casa; ía p~ra o traballo;
-demoradamente, no meu papel
xubiloso de ·xubilado, cando din
en bater coa cabeceira da enorme manifestación, coa marcha
baril,- garbosa, esforzada e decidida de miles de "augardénteiros ", que enchian a tope a rua ~fa
Senra en ·Santiago cara a San
Gaetano, coa cabeza na Porta
do Camiño e a final na Praza de
Gálicia.

M. BEIRA.S GARCIA
(Compostela)

A ÑOVA ESQUERDA
NA GALIZA

· f;\Jon puideí,1 'remedialo: vexo na
' cabeceira_, coma sempre nestes
casos, a pancarta do "BNG"
máis algunhas caras coñecidas, ·
e· unha fc!"za interior empúxame
a me ·_ incorporar, c0mo-· un
"mozo" máis, entre aqueles
exemplares, . homes e mul_leres,
e·spírito verdadeiro da nosa Terra, f:!Ue moito me emocionaro'n,
porqu..e lémbranme leyantamentos dos nosos irmáns· do rural ,
cando eu neno, que tiñan nom~s
qu8 ,quedaron na nosa História:
Neda, Sofán, Oseira, Sqbredo,
etc. etc. da · "Galicia encadeada
con ferros de Castela'.', e que ·za hai matéria :prima abondo.-e
ainda segue!
de primeira calidade- para poder industrializar e exportar.a cerámica popular, c.onservando'
E xa non digamos as ·alporiza-:das b?tallas car:npesiñas, animaaparentemente as -· suas car=actedas por Basílio Alvarez, o "Capirísticas, c0n técnicas mentireitán" que lle chamou Cabaniílas. ,· · ras .
Agoré;!., algunhas empresa,s Aqueles aplausos de mans fornacionais ou estranxeiras- antes como penedos -saídas das
darán na percura dD bagaz9 das
estampas de · Seoane- , para
pequenas colleitas, para monoacompañar as suas consignas
polizár a produción do augarden- .
rexas, firmes e vibrantes como
te ou ¡país! que tamén lle . ch·a ondas do mar bravio escachánman e quen sabe se, co tempó, .
.dose nos cantís; a sua acordada
ou dentro de pouco, álgunha
disciplina, a bruar como unha só
voz en trono; todo, to'do era tan - grande ·destilería -nacional-estranxeira- acaparará as -pequediferente doutras rnanifestacións,
nas produzóns de bagazo, a p réque nos deixaba estantíos, imcio que ela impoña, para.facer un
. presiónados de ·admiración e
libro de "m~rca", con todas as
, amor a estas auténticas xentes
garantías-, de tal xeito que lle
nosas, esborrallando calquer_
a
permitan un pequeno coefici~nte
dos nioi sobados tópicos, aldrade ·"inofensivo metílico",. do -que _
xantes para o noso povo campeainda gardamos memória -triste
.- siño ou mariñeiro. . .
-na .GaliJ:a, poló grande escándalo .
financeiro~político e mortalmente
Esta si _que foi -unha.manifesta-:
tóxico, que sofrimos no tempo
ción! e non a de "Contra a queido "franquismo".
ma dos montes, que semellou
organizada polos "!Tlandamais",
para agachar responsabilidades.
Eu moito terja que lamentar o
. - Os augardenteiros- hoxe, . manon ·poder convidar a:os meus
ñán os alfareiros artesáhs; por- amigos cur:iha copiña de augarque hai empJesas estranxeíras . tiente, nátural ou de herbas, ·do
Carbal)iño ou Maside, para poder"
que se decata~on de que na Gali-

E.-NR-- ED·os
·

- i Éééé bóó cooño!
Eu rinme festeiro e somentes
engadin:
· ,
¡Si, home!; iXa teño G nome de
"marca" para poñer nas botellas
do meu amigo.
o

-"'~ , .
Este
métOdo
e escrituranas
foi ,
elaborado
..e de1eitura
experimentado
aulas polo S e.pi in ad o
Permanente Cla AS-PG de San-
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A VENDA NAS UBRARÍÁS . . ,

editora
Apartado 1168.

O~SE

Tras as eleicións do 29 de Outubro , Xosé Manuel Beiras expresou novamente o seu desexo de
unir-as forzas nacionalistas nunha coalición eleitoral. Quizais
teña unha certa envexá dos resultados bascos e cataláns, pero
o que é_seguro é que nós non
estamos nen en Catalunya. lsto
é Galiza. Tamén somos unha nacionalidade histórica, pero a
. nosa situación económica. social
e ideolóxica é radicalmente distinta. Levamos máis dun século
de retraso con respecto a eses
dous países.

mocrac1a-. Mesmo os independentes galegos progresistas. ~e
.ñen que entrar n~se pu!o pol1t1co
ao que se lle pode b~t1zar como
se queira, pero que ten qu~ nacer xa. Hai tempo por d1ante
· para comezar as conversa~, na
que todas as forzas progres1s~as
de Galiza deben lixar as suas superficies de contacto ~ unir-se
nun compacto e homoxeneo bloca.
O
DAVID BARREIRO
(Compostela)

AO DELEGADO DE FACENOA

Non pode ser que de cara á galería diga vostede. que o local da
Delegación estará aberto ó público palas tardes, de catro a seis,
e resulta que está aberto pero .
non se atende á xente.

Non pode ser que chegue un
al í ás cinco e dez, e se atope con
que "Ya no hay más núméros
hasta mañana". O último número
' era o 93, e xa estaba atendido
Para a elaboración do · comuantes das·cinco e media, pero-os
nismo científico, Marx partiu da
kmcionarios, xa sen teren que fasua teoría histórica: a super-es- · cer, insistían en que "Hay que
frutura ideolóxica ven dada pola
venir mañana", deixando marescoitar, feliz, a sua demostrainfra-estrutura económica. Que
char á xente sen atender. O rolo
. ción de admiración e respeto,
ideoloxia nacionalista hai na Gados números non foi reposto no
corño escoitei, por primeira vez
aparatexo que os expende, pero
de recén casado cando os _eba- · liza?: A'do mundo universitário e
nada máis. E nunca vai sair dese
a un grupo de · permanecíamos
nistas, nuti domingo, de mañán,
ámbito mentres non haxa unha
al í por se acaso en calada e re·no inverno, viñeron a lle dar un
eqonómia -sólida. E esta .. . podesignada espera (calado e resigrepaso de ·" muñeca" no barnizarase estabelecer cun estatuto
nado eu non estaba, pero os dedo dos móbeis do comedor, noigualitárjo ou mesmo coa inde- - mais si) déronnos por fin como
viño do rrinque.
pendéncia? Si; pero iso, hoxenunha esmola de caridade os coAo remataren quíxenos convi- - dra, é impraticábel. Hai unha rebizados numeriños, a min tocoudar; nunha botelliña moi historialación de causa-efecto. A liberme o 96, e logramos ser (mal)
- ~~· .de vidro tallado de Bohemia, dade poi ítica e social virá coa atendidos como corresponde.
tina eu -como ouro en pano-- económica, e non ao contrário.
o augardente de herbas, cunha
Sen unha forte economia, os gaNon pode ser que os funcionacór moi atractiva. Servin tres colegas s~nten-se inferiores.
rios da Facenda se manifesten
pas; duas para eles e outra para
O centralismo democrático é·"o "tan queixumeiros como sober· min; er.a un bon aperitivo, p.ensei.
bios diante do público que se ne· Os amigos ebanistas, miráron- _primeiro ponto na verdadeira loi- gan a atender, alegando como
ta
nacionalista
galega.
Entariase, con certa- sorna, un para o
mos entón nunha etapa de de- disculpa, a autocompasiva máoutro, corno dicindo: ·
senvolvimento económico que goa, que "Es que, también, esta. -Calquer pijada doce de semos aquí desde las ocho de la
cónlevaria un progresivo aumenñoritos.
·
mañana, con sólo tres cuartos de
to da toma de conciéncia dos
-iSaude! --dixen eu empihora para comer". E tampouco é
galegas
como
nación,
ao
tempo
nando o vaso dun grolo.
de
aturar que supuñan ós deque se iran eliminando, con ten-¡Saude!, contestaron eles,
mais tan miserables coma eles,
to, os tíos que formasen ese cormoqueándqse ao seu modo.
cando replican ás protestas afirdón umbilical.
mando que "Si usted estuviera
. Colleunos de sólpr~sa, confiade este lado del mostrador, penUn exemplo instru~tivo temodos clo meu "golpe", que tamén
saría igual que nosotros".
lo na Unión Soviética. Ali , os poquixeron imitar.
vos ·que formaron a URSS nos
Non pode ser que a mala inPuxéror.ise vermellos a rebenanos vinte medraron social e cu1.:.
tar, acorando, sen poder tomar · turalmente até chegar ao motención chegue ó punto de que,
ante o concreto pedido dos imalento, e ar:nbos · dous, exclamamento a(¡;tual , ,no que, conscenron con dificultade:
presos para unha declaración
tes da sua própria identidade nasimplificada, se queira marear á
cional, reclaman maior liberdade
"cliente" con preguntas tan cappolítica, a que a dirección soviética non lle deu cando debía. E . ciosas como "¿Con el programa
padre? Ay! pues si usted no lo ·
agora enfrentan a explosiób, nun
sabe, yo tampoco. Tiene que deprob.lema político moi grave.
cirme cual quiere", saboteando a
Ainda nom somos conhecidos ' En resume, o camiño que pol- olios vistos a boa marcha do negocio. Un negocio que, segundo
da tomar a liberdade de Galiza
n,a Galiza·inteiia pola nossa
vai ser novo. Somos un caso úni- · proclama o Goberno a cotío, é
especializa~om em livros ·
de tod-')s nós.
· co, e nón dispoñemos de símiles
que nos qleccionen. Hai que forgal~gos e portugueses.
Con semellantes actitudes,
mar xa unha alternativa séria de
Señor Delegado, estase mallangpverno, tanto na Autonorñla
do á maíltenta na paciencia dos
- c;;omo no Estado. Aí ternos a Inicontribuíntes. Teña en conta que
ciativa per Catalunya ou a éonos seus funcionarios están a dar'
.vocatoria por Andalucía, que seunha imaxe de parásitos inmunplantexa nos mesmos termos . .
dos,' indignos dun país mepian?- ·mente civílizaqo. Mire que os feíCon todo isto só pretendo ·ditos que aquí menciono acontecer que todos os ·esquerdistas
ceron na súa Pélegación da ca:..
galegos,
tal')to
nacionalistas
clistribui~ons
ruña, no cerne mesmo dos seus
' maioritários co"mo - minoritários
dominios burocráticos~ o día .
deben tomar o camiño correcto.
dous de Novembro, primeiro día
·Non é unha coalición naciónalisCastrorn de Ouro; 16-1° dto.
para -a presentación da declarata · o _que .fai ·falta, senrni - unha
,15703' Compostelá ,
ción· da renda. E repítolle ·unh~ .
coaiicipn esquerdista, qüe · asu-relf.: (981) '57· 56 34
vez máis que esto non pode ser O
ma toda a forza que · pos~e esa
nova esquerda europea; -que
.MANOEL RIVEIRO _LOUREIRO
.,
·· ·
(A Corufia)
alguns confunden. coa social-de-
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• .L Qís Tobio á presidéncia do Seminario de Estudos Galegos. Os membros

numerários do Semnário de Es-.
tudos Galegas elexiron en asarnbl~a a Luis . Tobio como presidénte da institución no lugar do
recentenJ.enta falecitjo Ramón
Martinez ·López . Na reunión resolveuse igualmente norriear
qomo membros vitalicios co
Consello a Francisco Ogando e
a Luciano Fariña. en sustitución
de Va!entin Paz-Andrade e Xaqu in Lourenzo . O escritor e di. plomático Luis Tobio foi un dos .,
nove . mémbros fundadores do
Instituto 'no ario,.1923 . Tobio di. r.ixíra a secci ón de Estudos Xurídicos Políticos e Económicos.
do Seminário . . este departamento foi o que redacto u o primeiro proxecto de E~ tatuto de
Autpnomia de Galiza .
No exílio, Luis Tobio viveu
nos -~stados Unidos, Cuba e
México antes de se establecer
na República Oriental do Urugua i. A Luis Tobio débese a prirneira recuperación da fi gura
histórica de Diego Sarmiento ,
Conde de Gondomar, embaixador perant~ Xacobe I de Inglate- .
rra .

Raquel Vlllanueva e Gonzalo Navaza

de

Mondo e outras histonas
Le Clezio
en versión galega obtivo o Prémio Nacion81 qe ttadución

'Non se recoñece como labor ·
de criació.n literário o labor dós·tradiltores'.
.

.

• XAN CARBALLA

Tras a conéesión a
semana pasada dos
prérnios "Ramón
Cabanillas" de
tradución, que recairon
nas obras "Mondo e
outras histórias" de
Jean Marie Le Clezio,
en versión de Raquel
Villanueva e Valentin
Arias, e "O can dos
Baskerville" de Conan
Doyle, en versión de
Gonzalo N avaza e
Marisa Méndez, o
Ministério de Cultura
español ven de anunciar
que a prirneira desta
obras ten sido
galardonada có
denominado Premio
Nacional de Literatura,
compartindo a homa
c0n obras doutras
línguas peninsulares.
. Desde o ano 1980, canáo a entrada do galego no ensino se
f~o r.ealidade, os editores galegas viron o ceo aberto para poder abordar, máis alá da vonta:de romántica, a necesárip. tarefa
de pór no noso 'idioma os clásicos de todo tipo da literatura
universal. Despois de nove anos
o naso idioma vai contando cun
elenco importante de traductores e as próprias _·institU:cións
criaron prémios para . recoñecer
e estimular este labor. O reparto
do "Prémio Ramón CalJan.illas",
compartido por , catro persoas,
inclue ao ·secretário da Asocia·eión de Trad~ctores , ·Valentin
· Arias e a Gonzalo Navaza queñ nos comezos da colección ·
Xabarin. de .Xerais fixo a versión
. de "A Chamada d~ Selva.... de

~

respe1to do francés ·"Coido que
Jack London que xa leva má1s
de nove edicións vendidas-.
a predominánc1a do 1ríglés déxunto con dous nomes. aLé:agobese á sua poténc1a económica .
ra, menos coñecidos pero que
po1s agás do fraQcés que se
sinalan a diversidade presente
abre paso. outras língµas son
no mundo da traduc1ón · Raquel
Célse test1muña1s nas vers1óns
ao galP.go E un contrnste gran Vlllanueva e Mansa Méndez
de cando hm unha ma1or prox1Anta .
m1dade entre fré.Ulcés e _ga,lego e
Gonzalo Navaza lembrn aque·
les comezos "que sempre nos
cando os escritores galegas
sempre tenen recoñec1do inremiten á incorporación do gale ga ne ensino . Agora xa pode·
fluénc1as da literatura francesa
Penso que 'ese fenómeno · non é
mos dicer que contamos cun
só íl respe1to do galego. tamén
importante fondo de clásicos da
do castellano " Raquel V11lqnueliteratu-ra universal no naso idioma . Nós xa tiñamos unha im va Len aderna1s traducido obras
de Prosper Mer.1méé. de Anne
portante tradición pe autores
Ph11Ippe ou Jacqu~s Prevert.
galegas consagrados que tiñan
1pero lembra en particular a re- ·
traducido : desde Ramón CabaniUas e Celso Emilio . ·o que sucepción que tivo de Luis· Mariño
á sua proposta de facer a vercede co galega é que ten difisión galega do agora-. premiado
culdades engadidas ao xa comLe Clezio.
plexo labor da tradución literária. Ademáis da falla . de mate Autores vivos e mortos ·
riais, e de que cada tradutor ten
que facer acópio de entre o que.
,Le Clezio e o seu "Mondo e ou hai, parécerne qµe nos enfrenta-·
tras histórías" foi a segunda
mos a unha situagi.óp que non é
obra do autor francés que se
exclusiva da tradución. senon
puxo en circulación no Estado
tamén da criación literária en
-espal)ol -cando se p.ublicou. a .
galego: a falla dun standard lin- · fins do 1987 . Normalmente' es ~
güístico estabilizado. Vaina hatanse facerido traducións .de au ~
bendo pero ainda non é cotidiatores mortos xa "porque asi os
no. Asi por exemplo, carido traproblemas cos direitos de autor
ducimos a Sherlock Holmes , ·no
son menores. Hai causas fermoinglés está ben distinguida a
sas -conta Gonzalo Navazaforma de falar dun gentleman e
como a de Roald Dahl que candm1 cabreiro, pero cando ·a dapdo soupo da versión
galega
tas áo galego non hai hábito de
cedeu a obra sen cobrar direidistinguir todos os.níveis, e diso tos, por sii:npatia cunha língua
se trata élO traducir : r~criar e pór
minorizada. Pero ·tamen se dan
o feíto nun idioma na música e
casos de obras ·xa· traducidas,
no rexisto, do teu .".
. como "O home . invisíbel'' de
H.G. Wells, que xa·está ti-aduciOs casos parecen indistintos ·
da e non se publica · porque . os
para o fi..a ncés' ou para o i.Ilglés .
direitos de autor son moi caros.
Curiosamente, Gonzalo Navaza
e Raquel Villanue~a están traba- ' E tamén hai unha práctica por
algunhas ·editaríais, como é o ·
llando na elaboración en eqúipa
caso de Planeta, que bloqliean
de diferentes diccionários. Peras edicións en línguas peninsuguntámoslle ?- ela sobre unha
lares que ncm sexan o castellano.
maior preséncia das ver.sións do
porque compran, e sáelle moi
inglés -noutros idiomas lembarato, qireitos para os catr9
bramos as traducións do cltii:iés
idiomas. Sei dalgun editor galede Pérez Barreiro, ou a · italiana
ga que cando quixo comprar os
premiada o pasado aho de Andireitos pára o- ·g alega a un
tón SantaJ.11arina dó Pinocho-- a·

ªº

-axente literário topouse _con esa
obstáculo· insalvábel. "/

-Condicións de traballo
O gal.ego segue a ser a língua

Na t eunión plenária do Seminári-o criticouse a falla de vontade política · das -xerarquias do
poder para restituir o patrímónio
da institución . expoliado polo
fasci smo a partir do golpe.de estado de J 936. Esta pasividade
por recuperar o que desde a an.. .terior Administración se rouba. ra ao $eminário contrasta e.o volume de axudas destinadaS" a
O
outros in t.e re~es .

do Estado español onde as tari-fas seguen a ser ·máis baixas e
sempre falando · do mundo da
1.
Lradución liLerária porque a explotación ciase como unha cons• Ca~paña de Teatro Estante na versión de filmes e tecolar.
A Escola de Expresión
lef1lmes Hoxe pódeñse pagar
Dramática
Kalandraka dirixe en ·
unhas 1.200 pesetas por fólio , e
. Vigo i.mha campaña efe Teatro
·· as axudas da Consellaria de Culpara alumnos de EXB desde o
tura veñen sendo á publicaciór.i
10 de Novembrc aó 25 de fyfaio .
e non ao traduetor , - "Normal As sesións déste curso serán tomente non se recoñece como un
.dos os venres _ás catro da tarde
traballo de - criación literária, ·
no auditorio do ·Centro Cultural
como realn] ente é. o labor dos
CaixavigQ. O .c urso é prolonga~ ·
traductores . Pero ademais desa
ción dunha experiéñcia realizafalla de recoñecimento · non é o
da en 1988, que conseguira a
noso labor o que ·subvencionan
participación ~de cinco mil aluas institucións . Ti _para poder
nas de básica . A Escola Kalan· traducir un ha obra e que sé
draka produciu para ·.este curso
conceda unha subvénción tes ·
o espectáculo Lisquemos, Mar- que ter previamente garantia de ·
qués, Jisquemos . As reservas
publicación. Entón a axuda real- ·
para grupos escolare·s deben so- ·
rr1ente é para 'él editorial, que é
licitarse con duas semanas de .
-quen che paga a ti., E ademais
antelación •ao teléfono de Vigo ,.
· desenvolyes riormalmente ese
43113~. extensión· 2317..
o w~
traballo presionado pola premura de tempo con que se quer ter
na rua un libro".
•Cultura
subvenciona
'Unha
reivindicació.1 . que
plant~xaron no seu dia , e non
un trab.a llo sobr~ a narrafoi ainda rec.ollida por ninguén,
ttva · de Cond~. A narrativa
é que cando non qai que pagar ·
de · Alfredo Conde será o tema
dir~itos de autor -porque este
· dun traballo ·proposto por .car-mom~ra e xa prescribiran- dar
men Estévez que contará c'u.nha
unha porcentaxe · "ainda · que
· subvención de medio millón~se. fos_e mehor que a autor. léxica·
gundo a mde de concesión que
mente, .ao traductor" ..
asina Alfredo Conde, como
Tense dita sempre esa f(as_e
celleiro de Cultura eDeport-es. A
reconente de que traducir é un
bolsa e parte dunha convocató~
pouco traicfonar. Gonzalo Nava-.
íia realizada o 22 de Febreiro de ·
za, lembra unha frase de Italo
1989 para a.· forinaci6n, criación
Calvino. cando .coñeceu a vere investigación cultural ·'p8ra o
sión de Esthe~ Benítez ao baste~
-ano de 1989. Na resolución indi· lán das suas obras, dicia- 1'non
case que a outra rrietáde das
recoñezo como -miñas .a:Igunhas
subvención,_ será para Pedro
. cousas, · pero góf?tanme igualHernández poder investigar a
mente. Eu recolleria para a .t raobra de Carlos Casares. Ambo8'
du<.:ión algo que outros din das
traballos serán cliri?dd6s por éar· mulleres: poden ser bonitas e
men Mejia Ruiz. A orden de
.. non ser ti.e.les e poden ser fieles
concesión está asinada con data
-~ pero non ~er bonitas." ,
, O
29 de Setembro pasado.
O
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P:fUMEIRO LIBRO
-DE ÁNXEL FOLE

A guerra civil non só dificultou.
~ que se publicaran- novos libros.
·.en galego, · senÓn que. mesmó
ocasionou a perda dalgún .que
estaba a ··punto -de editarse. Tal
ocorriu en Lugo ·co libro Auga
Lizgaira - de Anxel Fole, .colección de cantos que desapareceu
durante a contenda na Imprenta
Villamarin, ' segu.r;i.dó o propio
autor, .ciínda que Ramón Piñeiro
ten le_m brado qqe agardaba turno na Imprenta Nós de San.tiago
de Compostela. onde tarríéri se
perdeu.
·
. Do libro en ·cuestión . que ía
ser · o p(irp.eiro do narrador lu gués, 'só se salvaron dO\JS rel a-tos publicados _na revista Nós. '
en _Ourel'lse .- durante a Republi ··'
ca : "Eu i-o -meu cora zón . Elexía.
ao xeito romántego" (n'· iJ3, Xél~.
neiio; 1935) e "Tcjilio_ na fnsua "
"(nº 137~ maio-xuño. 1935), pqlél
s.ua banda, Piñeiro lembra o tí ·tulo dun terceiro relato dos sete ·
pertencentes ao nonnato libro :
·"Treboada na "pe_'.ledía" Acaso

fose un. éJ nlecede nté do co nlü
treboacl é1''. - qu~ fiqu ra-'enlrPas "T r~s. h(storías · QD. ·pazo de
Luccnc·ia'·
libro TNm Brava·
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vil (Madr'id .: 1987) que ~n Lugo
se publicaron en total vinteduas
obras no per'íodo bélico. igual
que en Santiago de Compostela .
mentres _.q ue 9pareGeron perto
de cuarenta na Coruña-. duas no
Ferro!. . unha en Vilagarda de
A ~ou sa . outra en Pontevedra .
dezanove en Vigo e ·oito· en. Ourense . esquecendo así Fa/a d'as ·
Musas de Daniel Pernas Nieto.
que se imprentou en Santa Marta de Ortigueira. en- decembro
de 1936. Pero. ·i ndependentemente dos seus ·erros á hora dé
· citar títulos . autores e con'tidos.
6 meritorio balance establecidQ
por Escolar debe ser considerado como bastante aproximéldo á
real1 d<lde No Cé.'ISO de Lugo. <lfirma que a ma1orié1 das obras for.on editadas Pn 1938. abundan do os títulos ciP 1ned1c1na. formé1c1ón rrnl1lélr. IPx1slaclón e d1 déiét1céi. butro prol;>IP!llél dP ubi rnc1ón cronolóx.1Cél é o plantexacio polos t it u los que c~11 ect->n de
pi> Pciilonal. ·comll /\/ SPIVICIO dt->
·1a p.11111 dt->I ftt->ntP dt-> l\sturn
.il c/.P "A.1<1d1 ni. pc1sdndo por t>I
qu11otá110 de Enrique López
Sélnchez

presencia galego-portugaesa no
vo.l ume correspondente a Tercer
Curso. pero este foi xa editado
·na · Imprenta Moret da Coruña,
. con colofón do 8 de decembro
de 1936. Todos eles tiveron reedicións dura'nte a guerra. aparte
de que na citada impresa coru. ñesa aparece~on índependentemente , a· "Arte Métrica" de Canea . que na pi:imejra edición do
volume de terceiro figurou como
·Las leyes de ia . Poética", e · a
edición escolar de El Licenciado
Vidriera de Cervantes· e a Flo. resta de cinco siglos. Selección
de Líricos Castellanos d.e FiJgueira. tamén inxeridas no citado Ilbro de téxto. Os tres opúsculos saíron en plena guerra formando parte da Colección Áula,
á que pertencian Lamén os libros de texto citados que se im prenta-ron na Coruña .
Non obstante. existen dous libros cunha notoria presencia da
lingua galega editados en Lugo
durante o conílito : Galicia por la
Esµaria Nu va de Esther Gallo
LatnélS e Cursillo Práctico de
l\picultwa de Benigno Ledo
Oonzález Pero como do p1 imeiro. ed i Lado en 1937 por La Voz
dt> la Verdad . xa nos Lemas ocu pado con certa extensión nestas
mesmas páxinas no artigo "Pu bl1cismo fem1n'ino na Oallza bélica" (9 -2- 1989). 1mas considerar
agora _o caso do segundo

O CREGO DAS
ABELLAS

O Cursillo práctico de Apicultura adaptado a la región gallega
por Benigno Ledo Oonzález, párroco de Argozón en coñecido
popularmente como o Crego das
Abellas, publicouno a Deputación Provincial en seglinda edición no ano 1938, senda a priEn Célnto ás supostas Memomeira en 1929 e sucedendo logo
rn1s do entón avogudo franquisunha terceira er) 1947, da que
Lél ., aínda que nos anos dez
Edicións do Castro fixo edición
· membru· das Irmandades da
facsímil en 1982. A segunda
Pala . Julio Pérez de Oüerra. que
edición que aquí . se comenta,
. Escolar cita como publicadas no
" notablemente corregida y auperiod<? bélico . cómpre dicir que
mentada" con respecto á prise trata . en realidade . dunhé.1
meira . cantiña un "Prólogo" de
Memorm do l\yuntamienlo . de
Antonio López Acuña asinado
Lugo redactada polo devandito
en decembro de 1937 e incorposecretéúto do Concello. pero darada a datación franquista de "II
tada o 30 de xuño de 1939 e
Año Triunfal" . Ambas incorpo aprobada o 8 de xullo do mesmo
racións desapareceron na terano. fóra . por . tanto, do Lempo
ceira ed1c1ón. na que o "Prólode · guerra oficial. Por certo . o
go" foi do apicultor e discípulo
mesmo avogado reco!leu diverdo autor Isaac Correa Calderón.
sos traballos publicísticos dados
Na "Relación de las principaa coñecer nos últimos anos trin les plantas melíferas de Galicia"
. ta no folleto Horas de Hispanique figura ao final do libro. Ledo
dad. Hist.orias. hechos y problereune máis de douscentos no-,
mas. editado en 1940. Ambas
· mes galegas á beira doutros
obras foron imprentadas por La
científicos e casteláns dos refeVoz de la Verdad.
ridos vexetais . Así o explica o
escritor : "En primer lugar, apaPor suposto, as máis das
·obras imprentadas en Lugo du rece el nombre científico y el del
rante ·a guerra non conteñen
naturalista; en el segundo, el
pres8ncia algunha da lingua gacastellano; en tercero, el ,, vulfega . Así ocorré. por ·exemplo,
gar". Deste xeito, aínda que tan
coa Historia .da Biblioteca Provulgar o termo castelán como
vincial de Antonio López Acuo .g alega, o crego identifica
ña, edita.d a pela Deputación en
aquel ca!jfiéativo co segundo,
1938 ou ·coa Ortografía en verso
acaso por razón da sua diglosia,
de Antonio Barreira Suátez, puutil~zando para o ordenamento
alfabético· as denominacións
blicad~ pola Imprenta Andrade
casteláns ; ·. Diríase , pots, que ' o
no mesmo ano ~ . que tiña o seu
famoso apicultor ·considera máis
ant~cedente noutra Ortografía
"vulga_
r " a térmir:ioloxía galega
española en prosa y verso ím·prsntada en 1935.
que a castelá, apreciación tan
Tainpouco c::onteñen · ingre-· .
só correcta se entendese por tal.
dientes galegas os libros de tex-o fei.to de 'ser máis coñecida
to prE?parados por Xosé 'Filgueira
en Galicia.
Valverde e Evaristo Correa CalPero independentemente desd~rón, profesores no Instituto de
.. ta·s consj deraci óns, d caso é que
. l'...ugo, correspondentes a Len· q crego Ledo reeditou o unico
gua Española ·y Literatúra de
vocábulario galega que !:¡e publiPrimer Curso e de Segundo Cur-cou · amante a guerra civil en
Galicia, recollendo deceas · de
so, rematados .O.e irnprentar en
.denominacións· e. variantes ·de · .
El Progreso 11 de novembto e
árvores, arvustos, herbáceas ·e ·
o 2~ de decembro de 193.6, res- ·
pec tivarnente . Pola cpntra, · hai,
'. out_
ras plan~as meliferas: /
D·

e

a

Á R-e·a· R .E
n(\()~l'!há~N~l11nonnnn

Colección
de literatura infantil
·exuvenil

.Á .R. -B o. ·R E
.n(\()~,-,t,n~hníllnn.nn(] n

o

·

Sodoma diVinizada
. Un d r¡ 'j !'lí'TTlP.S do prirrie~o modernisrr,:o portugués (aqµel que
se . expresou atrávés da revista
Orpheu) máis descoñecido --qu
menos coñecido- é · o de Raul
Leal (Henoch) . Autor de poemas
en francés e de traballos vários
en portugués cuxo cúmió e Sin di calismo p ersonalista (aparecida en 1969) foi obxecto de árduas polémiqas alá ·polos anos
vinte, cando unha série de poetas. e escrit ores (os de "Orpheu"
e arredores) i ntentaban desligar
arte (ou poesía) e moral no máis
CUI\O sentido d a palabra . Todo
comezou e n 1922. coa pu blicación, na Contemp oránea, do artigo "António Botto e· o ideal estético en Portugal", asina do por
Fernando Pessoa . Seguiu-lle
unha resposta por parte de certo
escritor-periodista chamado Álvaro Maia . Pessoa non contesta ,
si o fai Raul Leal, mais non fica
contento e torna ao ·ataque . .e
publica, sob a chancela de Olisipo, a editora de Fernando Pessoa. Sodoma Divinizada. Leves reflexoes teometafísicas
sobre un artigo. Aqui Raul
Leal ataca ao Álvaro Maia e dá
via livre ás suas teorías , dicendo
causas que os guardadores da
moral non podian permeter. Sobretodo porque era unha gaban-za da pederástia , e porque daba
a entender que a pederástia era
o ideal do home para chegar a
Deus. A reacción contra-ataca
por man da .. L~·ga da Ac9ao
dos Estudantes de Lisboa á
cuxa cabeza está Pedro TeCÍtónio Pereira (futuro ministro de
Salazaí e axente de Franco, segundo Aníbal Fernandes, quen
preparou o presente volome). E
lago de visitar ás autoridades e
--como sernpre- ameazar ao
mensaxeiro (quer dicer , aos Livreiros) dan un manifesto á opi nión pública , pedindo que cer tos livros sexan retirados por
ofensas e por blasfemos. etc ..
Entón, perante este manifesto ,
Pessoa e Rau: Leal actuan . Un
escreve : Avjso por causa moral.
Pessoa O outro, Leal : Uma li9ao
0

de moral aos estudantes de Lisboa e o descaramento da lgreja
Católica, no que intenta - vana-

mente- convence r aos estudantes e onde ataca á sua grande inimiga : a Igreja Católica.
Parece ser que os estudantes
fan un rnanifesto onde se rin e
tratan de louco a Raul Leal. Pes soa toma e escreve un texto
"com urna serenidade e urna
qualidade que o destacam dos
demais in_tervenientes nesta refregada moral" . Trata-se do texto Sobre um manifesto de estu dantes.

Todos estes textos veñen reproducidos no volume Sodoma
divinizada (uma polémica iniciada por Feman do Pessoa a
prop ósito de A n tóni o Bottó, e
também por ele determinada.
c9m a ajuda de Álvaro Maiá e
-Pedro Teotóni o _Pereira (da Liga
de Ac9ao dos Estudantes de
Li sboa). publicado por Hiena

Editora (Lisboa, 1989, 157 pax.)
Col. Mernória do Abismo nº 23',
ao coidado de A'níbal Femandes.
~on quera aqui chamar. aó
le,i tor a· antención sobre os textos dos autores reseñados (sobretodo os de Raul Leal, por. ser
máis descoñecido), senón facer
especial mención do prólogo 'e
a cronoloxia . Feítos por Aníbal
Fernandes, uh dos grandes tradutares .- portugueses actuais·
(ten . traducidos .·autores como
Bréton, Nabokóv, Éataille, · Céli~
·ne , Proust, Michaux; Genet,
etc.): A__cronol.o xia do presente
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Fedra en casa nova
Oue n q ue ra reconstr u ir -un ha fachada tea tra l de outro te mpo.
pode coller por do us ca m1ños ·
monta r o vello texto a pli ca ndo o
método a rqu eolóx1co ou salvar
ele me nLos bási cos da armazón
da casa a nte rga pa ra a poñerlle
nova fe1 tu ra . Esta segunda for mula é a que propón Vice nle
Montoto co seu grupo Teatro
Uvegá.

'

O a utor qu1xo mellar apelidar
a obra P!'Ha que flOn qu edase ao
a caso a sua intención . A Fedra
non lle queda máis que o esq uelete arqueolóxico deste norne
que tanto quixo visitar a drámatúrxia en todos os tempos .· O
asunto espi_d o é que unha mu ller anda namorada do seu fi li as~
tro e que a paixón está metida
nela con máis. forza ca medo lle
puidese poñer a opinión da $Óciedade . Tese') está ausE)nte na
guerra pero o seu nome e Tomás e a sua batalla está na folga
que d irixe e que o mantén desde hai dias pechado na fábrica.
Susana Dans no papel de Fedra
e MaJiajÓ Mosteiro no de Rosa
fornían a esfera da intimidade e
o nível de discusión confidencial do conflito. Os outros dous
mundos, nos que residen as forzas GOntrárias ao amor de Fedra,
son o próprio triárigulo de Hipólito (Poro) que representa · Luis
Zahera ·. Xavier Picallo (Pepe) e
. Xavier Estévez (Rizos) , definidos pela idade. E o de Tomás e
a gu_§rra da fábrica . ·
,
Meter a ~Teséo (Tomás) de líder da CXTG pode ser unha ma- '
neira- de ·vestir ·o arquetipo ·que ·
alcanza .a m.esma raiz do clási- .

·.17

ANOSA TEBBA ·

dore~ de entre-séculas: N'o gra~
vado ten desenvolvído unha técnica
orixinal _ perfeitamente
identificada co seu orixinal expresionismo .
Conde Carbal ten mostrado
sempre unha -fonda desconfian.. za pala espécialización_· xenérica
e. é un raro caso de pintor que
traballa p1eo e augadas con distintas- técnicas pero tarnén o .
·gravado. Esta falla de confiffi1za
nos xéneros a tinxe -tarñén á for ma de -comunicación co púb1ic6 · .
pois Conde fai principio de non
·limitar o seu traba1lo aes·lugares
de exposición habitu.ais . Deste
propósito proceden as ·SUaS Sé- .
ríes ·publicadas en diários , boa
. parte delas recollidas despois e~
edicións . Destacan entre estas
O Fardel
GueIIa. coa memória da guerra do 36 na · Galiza ;
Ourense Perdurable . con téxtos
de . Vicente Risco; Pon tevedra .
con notas d e Alfredo Garcia
Alén e Ourense Mpn umental.
con textos de· Xesus Ferro Couselo . Son tamé rí ben coñecidasaS- sé ries consagradas ás ártes
·da m9r e á fauna terrestre. . O -

volume pode ser considerada
· como -unha revisitación á literatura lusa do século XX. Tomando, cerfos anos -do p:r;esente . século, e os seus feitO$ máis importanté~ en Portugal; tanto políticos como culturais, . Aníbal
Fernandes non fái só un traballo
cronolóXÍco áxil, divertido, documentado, senón que vai dei-.
tanda opinións que poden conformar unha nova maneira de
ver. a literatura e a poesía portugu~sa do séoulo XX . Unha liter~tura que Aníbal Fernandes demostra coñecer como poucos,
sobretodo momentos estelares.
Unh? história da literatura non
a base de personalidadés , senón
unha . história do espíritó quea rrodea a publicación de tal ou
cual t exto.- Que aquí, nesta cronoloxia, está en fu nción de Raul
Leal.
Esta nova edición de Sodoma
Di vinizada deb erá s ervir. para
que xa, d unha vez por todas,
Raul Leal deixe d e ser o g rande
descoñecido de Orp h eu e debe rá servir, esperamos . para que
Aníbal Fernandes recolla n un
volume as suas introducións a
escritores portugueses e c1s s uas
tradu9ións: e s e vexa ne! un dos
grandes ensaístas literários portugueses de hoxe; in compre ndido e minusvalorizado por non
ter recollidos os seus te ~os 11 >_ O
1) O le1tor interesado Í>ode ver a mtroduc ión de A .F a_A Fome de Camóes. de
Gomes Leal. a que puxo á ,sua recente
traduc1ón de- A Ra¡;a Maldita. de Proust
(& etc . 1979. e Hiena . 1989. respectiva mente)_ Como mostra tea -se algo do que
escreve na cronolox1a de Sodoma. .. "Su ·
rreahstas e afms andam por ah. 'p erta. no
Café Gelo. mas- a ma1or parte do grupo
amda na9 deu aqullo que va1 dar. e só
Cesa n ny (com ob~a fe1ta nas letras e na
polic1a . po1s Vive en regime de 'hberdade
v1g1ada '. por suspe1ta de ·vagabunda ·
gem ' 1a é grande poeta " ou "Marre Sou ·
sa Costa . autor de romances 1legive1s"
Etc

_
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Luis Zahera (Poro) e Susana Dans (Fedra), dóus .actores para un clásico
revisado.

co ComprométPse 21s1 u11 p1t-!
xuicm que é.1cornpañou -semprp
ao entorno de Feclrti . como_·P o
d<1 pm-t1c:u lariedélde !\ ri<m1orC1
dél do SPll f11lé1stro !' f i l SPn-1 ¡> lf·"
Ullhél éHISlÓC:í é.ll i l . <1hCH!f'Cld;1 ;'f
qLÍP llf• Cülllpílélrl JlOVOS c;im ir-io~
de i lÍPC:t o PPro i1 FPdr<1 .de V1
cPnte MontoLo P 11101to m ~1 1 s so
Cl ü~ÓXICé l lH O VOCélllV<I po1s C!llf-'
quere co11t<11r1os que o part 1c:u
lar . ex cepc:1011a·1 e é111ornwl 11011
est<i 110 SPU éllllüf. SPl1Óll 110 pre
xu1zo do rrn~d10 e 11 que vive O
se11t1rne11to de Feclrn P. o du nha
rnuller proleLÚrlél m1 que él étK:a
Vlléli P.StéÍ Inüllü 111é.llS él VISl él C.:; 1
os adx~ct1vus rnora1s que se ·
qu1xesen élpoñe r ao seu compor léimenlo
Vicente Montoto utll~za o seu'
xa Ior.igo -ofíc1ci de teatro para
e xplicar en 1maxes dramáticas
esta pre fe ré nc1a pala ética coma
categor 1a. superior nor ma Pa ra
consegu 1!0 uultzo u a art8sa n ia
do banal.- das imaxes di reítas e
realistas e da clave coloquial..
Tal vez este é o risco gra nde da
-sua proposta e da obra ·toda Os
a centos Lrascenden~es están repartidos co n ma n peque na no
texto e só se es.traga n na parte
cor.al (a menos afortun ada ). O
realismo pon en pe rigo a ·traxéd ia . Pero nón tanto pala traduc-·
ción p~oletária 'de Fed ra se non
polo cativo que nos pode parecer hoxe o pretexto dra mático :
q-ue. un ha mu ller que.ira levar ao
· millo a un seu fillas tro xa non é
(e menos mal) pa.ra se botar ás
rodas dun tren .
Esta obxección é de importáncia fundam ental e se retire
texto a concepción éi~ au- "
tor. No traballo de ac~ores -com
pre destacar o que realiza Luis
Zahera . : Deste. norrie teremos
que esc:oitar e lér moito ·máis os
que amamos o teatro de noso .
O tra,ballo de Susana Dans é de
calidade . Susana Dans ten a ca~
pac:ldade de nos convencer dun '
estado de ánimo: Seguramente
todo o que_se pode pe<;i~r dunha
actriz , á que neste caso non
axuda q. escrita e a concepción
básica da .obra .
A proposta de Vicente M0ntoto- e~tá nas antípodas das ·
troulas cos clásicos ás _qué tanta
queréncla lle t.e ñeri . collicfo al- ·
guris nemes teatrais_galegos. A·
exposición aos perigos certos

De· ca ndo e n vez o prolifico Bla- du11ha pro posta P-'> Pt9a . se r:i
ke Edwa rds ten a ben regalaraxudas e xleriú res éÍ ling ué1 tea :
·nos co n algun que outro bódrin.
tral. é ·o cam iño méí is d ifi c il.
a pe nas sal_ferido cos escasos
/\"q u1 déJÚde SI. sob r eto d o. ~ ó br i- .
ch ispazos da sua maestría .
llo da lg uns acto re_s .' te sou ro qu e
Unha c-aña ao ar é un dos máis
pode co mpe nsar ao espectad or
notórios exemjJlos de tan pouco
_ben m<í1 s profu ndé! e hon rn da- · - estimu lan te a c ti victade. supqnse
- rne nte que él te1mé1 a 11 tes -alu di q ue simplesme nte al i m ~ htí.cia,
dél 0e_querer di ve rtilo ao p ~écio ~ ·
dun d os poucos autores que
que sexé1 _
·
~ O
ainda c::onse rván un certo posiG.L.T.
bilismo no seu facer .
Re ce nle mente afirmaba. a falecida Bette Davi~s nuQ.ha en. trevista . a derradeira concedida.
_que ºos males do' cine actual resum ianse r::iunha frase :-.·"non hai
gu ións .. . ". Asertµ, comÓ o resto
das suas respostas. ch~o de lucidez e que se fa f -palpexábel
nesta -, fita. na que a definición
- de persoaxes e o desenrolo .da
maioria das cenas resulta <;iunha
pre ca riedade intolerábel para
unha éomédla que se précie. .

a
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Unha de Blake
~ Eqwards

-O piar é que a -alguns diálogos nada áxiles . e portadores
dun dubidoso senso do humor
unimos ,un casting · absoluta~ente inatractivo. ·a PE2lícula
pouco pode aterecer- a onde se
agarrar. Con efeito , o protago.nista Tom Ritter , résulta un cara
de hamburguesa qü e dificilmerite desperta algunha simpatía bu se fai increíbel co seu sorriso de calcaberzas para o pa• pe! do cuarentón ainda de bon
ver que encandila' a canta moza
ou señora se pon por diante, o
c·al , nop se pense, repórtalle un
grave problema vital e unhas
-non menos grasas tarifas no seo
psicanalis~a . a xul_gat po1o número de cenas que consumen
as imas consultas no diván.

e

Antolóxica de
·C onde Carbal
Xosé Conde Carbal reune na
sua primeira exposición antoló. xica no Museo de Pontevedra 70
· obras de distintas époéas e técni9as asi como a sua série de
_ gravados sobre a obra de Valle
Incléiln,
· A · obra de · Conde Corbal
abrangué xéneros e estilos ben
diferentes. Tr~tase do único
.Pintor galego que continua a
. rica trad~ción galega dos ilustra-

_R eincidindo , rnáis -unha ·vez ,·
na crise dun varón enfrentado
co paso ao~ 40, autor d~ éxito e·
con mulle:c adorábel que afinal
acabará acolléndoo nci seu seo :
r.e sµlta que o tal Ritter non é Dudley Moore, quen teria arranxado algo da desfeita. O filme , que
émpeza_ coa floxedade indicada , ·
vai evoluindo cara ao final oferecendo alguns dos gags típicos
de Edwards . Ainda asi resulta
. moi 'pouco bagaxe_ corno· para
qµe compense ·o pag0 da entrada.
O
GONZALO .VILAS
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PESSOANDO _
MIGUEL ·VÁZQUEZ FREIRE

Po~ segunda vez en non moi· longo espáéio d~ tempo , teño
. lido uns comentários descalificadores para'· a poesia de Fernando Ressoa, á.sinados polO
mestre · Ferrín . Tras o ano co
·c entenário, coas inevitábeis homenaxes e as suas secuelas en
forma de estudos fiáis ou menos académicos, panexírico's. e
· haxiomafias , unha: voz discordante sempre i;esulta un positi-·
reactivo . Non neceriarrÍente
·para concordar coas suas ra zóns , pero si, cando menos , .
para abrigarnos - a:os que sufrí. mos do vicio pessoano-- a non
nos conformar co coro dos louvadores habituais .

vo

Dous son os aspectos que na
arremetida antf-pessoan~ .de Ferrín pa:récenme d~fere n c i ábeis.
O ·primeiro · fa i. referéncia á actual "moda" · pessoana coa .sua
incidencia sobre ·as novas corren.tes poéticas . O segundo aos
.valores i n trínseco~," c;i ob'ra do
poeta portugués.
Falernos do prirneiro . Sen pretensións de diagnóstiCo fondo ,
só cómo impresións ·dun leitor
que ten o atrévemento de ·as pór
por escrito, paré ceme que Pés soa compárte o lugar -de figÚra
de "moda" con outros dous ou
quizais tres poetas : Cavafis ..
T.S . Eliot, e (este ·é o quizais)
Ezra Pound . Que hai qe cornun'
er..tre os tres? catro? Non moito
se miramos no plano estricto da
linguaxe. Máis dunJJ.a-- cousa en
planos que, en ptíncip~
maria.mos extra-poéticos : :o comun individualis,mo. certo· des-

somos coñecidos
.na Galiza inteira,
--- pola nós.a
especialización
én iibros galegos
e portugueses

mula de Cavafis : "completando
a vida/ .. combinando_ impresións .I combinando os dias",
porqu e "o arte ,sabe como/ dar
forma á beleza". Ouizais, d espois de todo : este repregue no
mundo da s ubxectivida de, este
cha ntarse na pu ra 'fo rma, n o
achádego verbal nuo , im pe'netrábel :por veces, é tamé n sino
dun tempo corno dou tro o foi a
sa ída destemida aos ágoras.
cando a poesía ainda se cría (e'.
porque o cría, érao) "un arma
cargada de futuro".

'précio pola "contaminación" co
presente , unido a unha nostálxia por un pasado mítico, a evo- .
cación dun clasicismo idealizado (ideál que nalguns se reflexa
tarnén nas formas· poéticas, pero
non sempre en todos , a excep. ción principal é · xustamente
Pessoa) , o 'compromiso. máis ou
menos explícito con opcións polít icas. reaccionárias.
.
A sorpresa reside en , que a
atracción des tes poetas indivi:
dualistas , mitoloxizantes e reaccionérios ·a dvértese h oxe mesmo en poetas que non se moven
. nas . mesmas ·- coord(::nadas ~deo
lóxicas. O caso, se ·se me perm)te a analoxia, é cornparábel. $o
que acontece en filosofia coa figura de Heidegger: nazi con f~
so; quen reivi ndicaban hoxe o·
seu pe ns.a mén to fa nno desde
· posidóns· manifestamente anti:
tota litárias .

Agora os tempos están ateigados de presente. Ouizais por
iso as voces cios poetas que mellar se escoitan mira cara ó pasado. E non hai '.un povo onde
ecoe n e poden renacer tranformadas en memória ou qrnción .
Porque, quen son que falan destes poetas de hxoe e dos que
hoxe son poetas de moda? A
penas os proprios poetas e poucos máís. Algun lector que,
coma min. Len logo o atrevemento de poñer as suas impres16ns por 1 escrito.

É ·lícito procurar alg unha fór~
mula explicativa ' para este {enó.me no? Uí_cito. qu izais. Personal-

- -'KLEN DA MINA
NOSTÁLXIA POLÁ
GRANDE POESIA
CIVIL REAFIRMO
TAMÉN O MEU .
VÍCIO, QUE NON .1'/IE
' IMPORTA SEXA
---pt)BLICO, .POR
PESSOA '

Femando Pessoa

mente . .non a teño Teño. si. a
miña ri ostéi l;<ia pri vada polo ve rso forte : cé.lpm-: de ec0ar nas voces e na· mem ória do pavo. Semella como se hoxe. · cando
. aqu í. por exe mplo. na Galiza. to.dos concorda n e n q ue ~ ' po es ia
vive uns dos seus - momentos

doces. só. os "vellos" poetas, ás
veces. lembran o consello de
Célso Emilio :
a poesía é un. arma .
di sf)aremos.
.

. Os "novas". os máis. semellan
proc::ura r a beleza segundo a fór:.

·-

artes gráficas
Praza do Libro
.Tel. 26 63 77
A CORUÑA

Repúbfü;a
de El Salvador, 9'
Tel. 56 58 12
··· SANTIAGO

·1

deseño, composición electrónica,
·
.· laboratór.i o, o.ffset, ·
enc.adern.ación
;

MONUMENTO, 16-8-.15960-RIVEIRA-TEL. 87 32 01

Clinic-a Médico ·De.niiil
N·. Alvarez Santamarina ·/
. E. de Frutos Martínez
(Medicas Estomatólogas)

·P.ROTESIS-PERIODONCIA-ODONTOPEDIATRIA
ONDONTOLOXÍA PARA A SAUDE
Asistencia por .Seguros Privados~ .. IMECOSA, SANITA~, et~ ...
Consulta Diaria: 10-2 e 4-~
í

Avda. da Florida, 9-3 ~ - Teléf. 20,?~ 85 : 3621? Vi~o

E, sen·embargo, debo engadir
algo máis.· Para alén da miña
nostálx1a privada pala grande
poésia civil (por grande. por
poesía e por civil : este é o ano
de Machado e de Celso EmiliÓ,
dous bos exemplos), reafirmo tamén o meu vício. que non me
importa sexa público, por Pessoa . E seria aqui ponto de falar
do anunciado como segundo : os
valores intrínsecos do poeta portugués . Ferrin denunciaba a pobreza da sua linguaxe, o seu
prosaísmo, o escaso interese da
sua filosofía e a falsa diversidade d;:is voces dos seu heterónimos ...
Eu non son quen para contrarrestar estes argumentos. que.
en máis dun caso, superan os limites do meu coñecemento da
prápria obra pessoana e da Jíngua portuguesa . Pero, como
simples leitor. si estou en condicións de reinvidicar o enriquecemento que coido ter encontrado nos versos do soñador da
rua dos Douradores. Poderia,
por exemplo, lembrar a forma en
que soubo expresar a conciéncia escindida do home contemporáneo, en versos moito máis
precisos do que a ficción. certamente esaxerada, da diferenciación entre os heterónimos . Poderia salientar que o prosaísmo
é un recurso buscado. un certo
conceptualismo que renúncia á
sonori.d ade inmediata dos ritmos e as metáforas .
Poderia, sen deixar de recoñecer as razóns de Ferrin, expór
eu as miñas razóns _ Pero só exporei u nha. aquela que roáis me·
fai tornar sobre o ve rso pessoano. Ese encontrar . xunguidos o
conformismo
fatalista
roáis
reacc10nário.
"Aceito a ihjustiga corno a ceito urna 'pedr~ nao' ser. redonda"
cos ve rsos .satíricos anticlericais, e mesmo blasfemos, m áis
explícitos, como nese divertido
poéma no que fai dicer ao Menino Jesus qur
·

"Tuda no céu . é estúpido como a
Igreja C ~tólica"
Os dous poemas baixo a ~ina. tura de Alberto Caeiro . Non hai
pois, .que acreditar .no artificio
dos het~rónirnos para advertir a
' _phiralidade dos pes so as. En
· roáis _dun deles eu ·en:tol).tro as
.. (rniñas) razóhs para seguir pes- .
.
o
. soando.

. l
(
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ACTOS
•

CONVOCATORIAS

EXPOSICIONS

Portugal Hoxe

•

Actos organiza dos pols Aula
Castelao de Filosofia e a. J3i
11;. ·
"' •. , · i: .-~ 'ir Pontevedra e que t 81<..1i;
u os días
10 e 11' de Novembr·o no Salón de Actos des ta última en tidade.
·
Dia 10. Economía e Sociedade. Intervirá ás 18 horas o pro fesor Mario Murteira . Socieda de e Política, ás 20 horas An tónio Teixeira ·Fernándes.
Día 11 Ás 19 horas, José Saramag_o desenvolverá o tema da
"Situación culttlral" e ás 12 os
tres ponentes intervirán nun
ha mesa-redonda sobre ·.. o fu turo de Portugal" moderada
polo profesor de Filosofía José
Fernandes da Silva . ·
· Até o 25 d e Novembro perma necerá aberta unha exposición
de Fondos BibJjográficos Por
tug\leses na Bibhoteca Púbhca
de Pontevedra

iuy .

•

Este colecüvó feminista radi ·
cado en Vigo convoca por segunda vez este certame que
se celebrará bab<o as S"eguin ·
tes.bases

Manuel Toharia

Charla sobre "Climatoloxia actual en Gahcia'', no Ateneo de
Ferro! o venres 10 ás 20 horas

•

Extensión do
Festival
Iberoamericano
de Teatro

No Teatro PrinCJpal de Santia
go e como exte:isión do certa
me· que se celebra todos os
anos en Cadiz poñeranse en
cena as segumtes obras.
Dia 10 Teatro Mio de Cuba .
"Pas'l.ón malmche"
·
::Jia 11 Cuatro Balas de Pe ru
"Los clásicos, la tnbu cjue desciende de la noche". sobre
textos de Brecht, Shakespearc
e Sófocles '
Dia 12 ·Clu de Claun· Ja Ar
xePtina "La hlStona del te..a
tro"

•

Cadro de Conde Corbal

•

•

•

Laxeiro

Mostra antolóxica nti sá de ex
pos1ctón do Auditono Nacio
na! de GahCla en Comµostda

•

Teatro francés

José...Luis GarciaBoente

Mostra de Pmtur-a na Galena
Sargadelos de Compostela

O cila 13 representación no
Aud1tono do Centro cultural
da Cruxa Vigo da obra de
Georges Feydeau "Le Dmdon"

•

Margarita Brunet

Expos1c1ón aberta na Caixa
Postal de Santrngo

Dentro dunha campaña de
teatro escolar o grupo "Kalan draka" porá en cena o venres
cila 10. no Centro Cultural Cai
xa Vigo, a obra "Lisquemos.
marqués. lisquemos"

PUBLICACIONS

Conde Corbal

Mostra Antolóx1ca de mnta
anos no Edificio Padre Sar
miento do Museu de Pontovc
dra

Kalandraka

•

•

Pintura Catalan·a

Na Galena Tanta de Campos

tela moc:tT., d" Virrrn M,r -¡
Tapies e Ríera i Aragón ·· 11á
peis e gráfica recento"

• - Pintura alemana
Na sá "/.u " da rua V1inlba d<)
Lugo obras de Karl Hcmz Bo
yer. Wolfang Pau[ik o Mmqan
ta Taug

•

Tono, Carba jo

Na Galena V1ctor · Marm (Hua. .
Caracas :1 de Madnd) Mostrn
"Espínn.1 y matena "
. Vic~nte

•

Quintana Martelo

Expos1c1ón na Galena "Abel
Lepma" de Vigo .

·.

Agradeceriase o envío d.m debuxo de mostra, .que en todo
caso seria devolto. S. Leví. Av.
Can Serra; H-28 7° 1ª. 08906
HOSPITALET (Barcelona)
Dam-se aulas particulares
de todo o EGB, assi como de
latim, língua galega e espanhola de BUP. Interessados/as
chamar ao telefone (981) 58 43
48 de Compostela.

Intérprete xurado de galega e
portugués, díplomado · en lingua portuguesa· e ldb .. en :FiloA Asociación España-Urss
loxía Hi!;>pánica 'oferece-se ··
.· amplia a matrícul~ ~o curpara todo tipo de traduso de ruso. Inteiiesados chacións. José Luis (91) 409 11
mar ao (986) 22 54 57.

57"

ChtJIU}E;!ta Teatro. Espectácu-

los de rua para todos os pú-:.
bllco.a. Os interesados poden . ·
.contactar co teléfono (986) 78
08 73 ou no Apartado 1.85 -ae

!.alin_;

' .

<'lllpn l[lll'Uillilll-

t~lf

¡i1 ·c;

JJ!ll•tf¡¡lf¡ • d;l. ilSOC:JilCIÓll

_Fs ¡¡IJl'i{'CC'llSt'

prémios
1 Prr;m 10

os

Sl'U\l'lllWS

·
/!i 000 . 'jJ1 ~sPt;1s

'l'P111;·1 ·M1lil1·r"·
!?• r"m1n '.iO 000 p1~sPt;.1s
/.
'1'1;11m ·· 1.11Jrc· ..
~ :i1 W~JillólSí' o .M.. d<' ·· Mullm

•

Gravtiras na novél Grile nri Sic.
na rua do Prínc1µe de Vigo
(L1brana ~e~trand)

Ith

A Mesa pola Normalización Lingüística de A Coruña reúnese todas as semanas
(Mércores ás 20 .30 h .) nos locais da rua Eladio Rodrtguez ,
15 - babeo (A Coruña) . As persoas que queiran contactar
coa MNL ou colaborar poden
aqhegarse ao local nese dia e
hora cando o desexen,

1·src'

Isaac Pérez

.

ANUNCIOS DE BALDE

Poderán concorrer todas as
mulleres que-o desexen. maiores de idade .
As obras apresentadas debe rán reunir os seguintes requi ·
sitos
a) Tema A Mullér e ·Libre
b) Branco·e Negro ou Cor
c) Tamái'to · 35x40 cms .
O prazo .de adÍmsió'n rematará
o 15.de Novembro
Os uaballos env1aranse a .. Mu
lleres Prngres1sras'" . Rua Poh ·
carpo Sanz. 12 3 Tfno 43 48
?4. de Vigo
Cada
concursante poderéÍ
a¡5resemar cantos onxma1s
desexe
Os trabcillos <-1s111arnnse no rev_er-so con seudón11110_.·
Todos os uaballos vJri'm acom
pañados dun sobre µechado
onde f1gurnr;in <is seüas da au ·
tora. fotocópm do c-arnet de
1dent1dade e teléfono.
As totogrnfla5 ¡)rem1adas que
drtrán on prop11edade de .. Mu
llmf'S ¡ ;IO~JH'S!Stas .. qllt' µoderé'Í
\ltllJzaJas; do Xl 'ito ({U<' eStlll1f'
, m¡"ns o¡.lor tt11.10 ~
Qi,; l<'Sti11Ht•s t1<1li;11los pod1 ~ r{111
.SPr 1nurndo·.; p1t°'v1:1 pnt1 c1nn
do conc\11s<111 ¡• t' m111 pr;i-zo
· m:1x;¡¡ ¡., , l\111 lllt'S . ¡¡ )JiHtllt'S
d;i d¡¡t:1 rln c:n11t·t11sn P;1s;11lo .

l'TOUH'SlStél"

•

Novo número d sta publica
c16n da Irmandade Célt1ga da
Caliza . Nesta ntr ga, recen
temente apresentad na Fa ·
culdade de Füolox:ia de Compostela. traballos de Alonso
Romero "O ritual manñeuo de
cambiar a tella" : de Micha el
McClam. "Música celta hepta·
tómca ou pentatómca" ; Xosé
Carlos Comesaña. "Yeats· pecar contra o 4° Mandamento"
de do druida de Kemperle. Dibleger Kernev, "Drmdas : pasado e presente" .

Eséritor neurótico busca desefiadora romántic~· iht9resada
. en ilustrar conto infantil.
Oferécese a cámbio . cea baixo
lua de papel, ou, en casos excéntriqos, inclu~0 real .

Concurs·o
Fotog.ráfico_. ·
de Mulleres
Progresistas

._

•

Material deOfici~a en Galega

Ampliando a sua oferta , AGA
· produccións, a prirneira empresa galega que se atreveu a
pór no rnercc.C:0 ;,liha Axenda
íntegramente nb naso idioma.·
apreserita a· sua nova garriá de
productos para o 1990 ó xoves
9 de Novembro. · Desta volta , á
axenda semaria á vista 'incorpc'iranse tainén a axenda dietário. o calendário de sobremesa e unha axenda de peto.
A a presentación ·para profisionaís, o mundo da .administración e a cq.ltura e a prensa,
terá lugar· ás 20 h. ·no ·Hotel .
Araguaney de' Compostela coa
intervención de Xaqwn Marin
e Siro :López ...

PréÍnio Eusébio _
Lorenzo Baleirón· ·

Convocado polo Concello de
Dodro convócase .a segunda
ed1c1ón destc certame de poe ·
s 1á ba1xo -élS segumtes bases ·
1 O Concello de boctr~. pare
contnbun á reatirmación da lí·
Tica galega. tan importante na
h1stóna cultural de Galiz.a , di ·
cide crear con csarácter anual
o Premio de Poesía ·.. Eusebio
Lorenzo Baleirón" .

19

.
4. Os concuÍsantes teñen· opción a apreseniarse de forma
opcativa ao Premio Baudoi
(Grupos A-B-C) .·e/ou Pr~mio
Galicia (Grupc · D) .. Poden inscribirse indistintamente no
Premio Batidot ou Pi:emio Ga- .
Jjcia , ou ben concursar en ambos e dou.S a
tempo.
5. - 0$ gañadores· do Prirneiro
Premio do COncurso en ediciÓns anteriores non poderán
5. A dotación do .Premio "Euapresentarse dentro do messebio Lorenzo Baleuón"· será
mo rnvel.
de 125.ÓOO pesetas \Jnic.o .e
6. Os concursant.és interprétaindivisible. Se a faltab de calirán duas obras piariisticas de
dade . dos librós preséntados
libre eleición e unha obrjgada .
asi o requerise .- o XUrado podesiñada pala organización .
derá declarac des,e rto o pre7. A Proba O brigada consistirá
mi-o. ·
·
nun programa que a Cornisióñ
Organ~zadora estabelecé con
6. O xurado será designado
visión divulgadora da música
polo Concello· de Dodro. ¡:¡ntre
. española. para isa, tense elexias persc~alids des de GaJicia
da a obra pianísítca de Isaac
vencelladas á poesía á critica literana Ó Concello de Do- Alberuz .
8 . A Proba Libre consistirá ñá
dro ele.x uá directamente ao
Presidente do Xmado. Un ,-- execución de duas obras de
autores diferentes, unha obra
membrn da Corporación Mude Júan S. Bache unha sonata
mcipal actuará como Secretaelexídas polo coneursante..
rio se·n voz nen voto. A com Este deberá indicai a duración
posición dQ Xurado. faráse pú
en minutos de cada obra elei.bhca ant€S de concJui-io mes
ta n,este apartado de Proba Lide Novembro do_ 1989 . O tallo
bre.
srá dado a coi'lecer mm· acto
9 . Se o númeró de inscrip- _
solemne. qu se celebrará no
cións fara sumamente amplo .e
Salón _d e Ses1óns do Consistosuperara o tempo previsto- de , .
rio de Doclro o 30 de Decem
Concurso. o Xurado realizará
bro du 1989.
· unha proba preselctiva En taí _
7. O Conccllo de Dodro resér
caso, os intérpretes tocarían a
vaso. a µubiicacíón da obra ga .
Obra polifónica e un ou dous
lardonada . A partir da segun
movimentos da _sonata ou parda edición . a obra· µrem1adél
te das varíacións. segundo deprisa a st~r propiedadc do seu
-cisión do xurado. ·Tendo o
autor. : quen. neis sucesivas
concursante libre eleición para
cd1c1óns. deberá frtcN sonsta
interpretar un ou . outro níovilél , coridic1ó11 de Premio- de
mento da sonata ·ou varial ~ocs1a .. r:usub10 l .01enzo 13a
cións.
IP-nón·· do Concdlo de Dooro.
1O. Non -poderá partJ.cipar
As obrns non prrniuadas de
alumnos
receban clases
volvmi1ns<' ós ·st!us . a11tows.
no curso -actual de' membros .
s<'mpm Cflll' élsi o sohcitcn no
do Xuradó. ·
µraza dun mes él contar desde
11 . Para obter o decurnento de
él dat.a do félllo do Xurado · Fórn
inscripción e máis informadese prélzo . procccleráse ó <ir
ción dirUtirse a
qu1vo dos onxmms nón rctna
Concurso de Piano Grego· dos
·
rio Baudot
· 8 · A in 'rprntac1ón das pre
D. Jesus Chic0
sontes 8<1ses corresponde uní
éomisión de Cultura do
crnmmte ó Xurado. Polo -feito
Concello de FerrQl Praza
du part1c1par no Prerrilo de
de Armas sin
Poesía "Ensobio Lorenzo Ba·
15402 ·F errol-Galicia
leirón .. . cada autor compromé .
dernaís especificacións.das
t'ese a ;:icatalas. sen menosca ·
bases tá.mén se poden solíci_.
bo do que ·prescrÍban ·as leís
·tar a este mesmo enderezo ou
.vixentes .
· aó teléfono (981) 35 54 35.
·

TI Premia· de Poesía Eusebio
Lorenzo Baleirón.
As obras concursantes debeti'ln ostPntaJ un lema. CTUP ta ·
· mén figurara no exterior da
plica onde se ·incluirán os datos persoais e un currículum
breve . do autor. O prazo de
apresentación das obras i:ematp. o 30 dé Novembro do
· 1999

un

•

e

que

As

•

VI 'c.oncurso de
Piano "GÍegorio
·Baudot"

•

Curso de Música
Instrumental
-Cidade -de Ferrol

1.- Terá lugar na ddade de FeO grupo de m~táis Santa Ce.no! os dias 3 e 4 ·de Xaneiro
cilia de Ferro!; en colaboración
do 1990.· ·
.
con diferentes.institucións pú2.- O concurso ten dous níveis
blicas e privadas organiza por
de ' participación. Un, suxeto.
cuarto ano consecutivo este
2. Poderán concorrer tódolos
aos giupo ·A-B-C, cos ·condicurso nas especii:i:lidades inspoetas que o desexen . sempre
cionamentos de. Obra Libre ·e
que as· obras coas que partici ·
trumentai.S
de
SaXofón.
Obrigada segundó se des~re
Trompeta.
Trombón.
pen estean escritas en lingua
be nas bases.
' Trompa, Tuba e Piai:to O
galega . segundo ·a normativa
O segundo grupo D dedicaclaustro· de profesore8 compoofiCial vb<ehte. Os poetas dedo exclusivamente á interpreberán' presentatr un -libro dé
tación de música de-' composi- . ñeno José Orti (trompeta); Enrique Ferrando {tronilión); Pe- ~ersos de tema e forma lÍtores galegas dé todos os tem:
dro IturraJde (saxofón~; . FI@- ·
bres . Os P.Oetas quedan abripos en razón dqs pontos esta-·cisco Bruguea (trompa); Migados. por conseguinte. a que _ belecidos no Anexo Bases.
guel Navar_ro (tuba), Cecilia
tales libros de versos posúan
3 -. Estará 8.berto á participaTiefos (Piano). Póde"Se obter
a imprescindible unidade .para
ción ·de · todos os pianistas,
información pormenorizada no
que poidan acadar esa consisexa cal far a sua nacionalidaDepartamentO de Cultura do
deración independentmente
de que non superen os 25
Concello de Ferroi (981-35 54
de que os poemas que os i,nteanos o 31 de Decernbro do
35) de 10 a 14 horas á ·atengren teñan ou non algunha re1989. ·Os concursantes debeción do secretário do. Cmso
lación entre sí. Os libros de
rán encontrarse debidamente
· Jesus Cbico.
versos que se presente ó Preinscriptos nos seu·s grupos coA duración do curso será do
mio "Eusebio Lorenzo ~alei . rrespondente<i tendo en canta
11 ao 16 de Decembro en clarón" -deberán. ser inéditos e
que · paraoptar aos diversos
ses de 17 a 20 horas. Finalizañon teren participado noutros
_grupos. os eursos iniciclis de
rá cun GoÍ?-certo de claUSHI~
cursos .ou certames. O autor
cada deberán estar aprobados.
e~_frega de diplomas e ufanfágarantizará esta circunstancia
Grupo A: 8°, 9o·· e· 10". Curso
rria" pala cidade.
ria caso . de resultar gañador .
de .Píario .
Non .menos de. 200 versos.
Grupo B: 6º e 7º Curso de Pía- . O número máximo de participantes é de 20 por- mOctahdade
. .
. no.
3. Ningún autor . pÓderá p(einstrumental e .ademitiranse
Grupó C: .4° e 5° Curso de Pía.
sentar máis dun libro. O Xuraas 20 primeiras solicitudes.
no . .
do . deberá apreciar obrigatoA data límte de admisión é o
Grupo D:. 6° a 10º Curso de
riamente as innovacións te7 de Decembro do 1989.
Piano.
máticas e formais, asi como as.
técnicas poéticas que se correspondan - coas tendencias
FALLOS
máis actualizadas da poesía,
sen rexéita-lo herdo da lírica
. nado polo pint.or portugués Pi• · Concurso de
galega desde qs C~ncioneiros
pertencendC? á colección
ata os nasos días. ·
Poesia "Rosalia de · 1 nela,
inédita adícada a Rosalia, Xan
castro".
· Cailos Gómez Alfara. pc)Ia sua ·
4. Os autores dos libros de
· En días pasados tense fallado · obra "Alén".
·
versqs participantes deberán
o certame ·· organizado polá
Segundo prémio. dotado con
enviar tres. exemplares . das
30 ..000 pesetas, ~Desde o teu
A.C. "Rosalia de Castro" de
obras escritas a máquina, sen
· CÜrpo", de·Rafael Vilhar. ·
Coi:nellá resultando eleitos.
remite identificador, ó seguinTerceiro Prémio.
"Feitizo"
Primeíro Prélnio, dotado . con
te enderezo:
Xosé Manuel Díaz Maseda.
50 .000 pes~tas e un cadro doConcello de Dodío:- A Coruña
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éñense de tomar polos órganos de
governo do Concello de Vigo duas
decisións fundamentais cara ,o futuro da cidade. Unha a modificación do
Plan-- Especial e ~atálogo de Edifícios, conxuntos, e elementos a conservar. Outra
a modificación do Plan Xei al de Urbanismo. Mentres que se ·apresentaba a primei. ra, sen miramentos, sen pudor·,· e a cara
descuberta, a se,gunda polo contrário,
aparecia máis quedamente, e como se
fose a Dama Blanca ataviada de disfraz e
luvas negrás. Faise nomear co eufemismo
de ."adaptación" á Lei Galega ·do · Solo.
Non podia ter peores augures o urbanismo local cando irnos estrear a cacarexada
•
década dos rioventa.
fi.,s i_nterrogantes -xµrden, cando hai tan
só vinte mes.es que foi aprobado definiti· vamente _polo Conselleiro ·de Ordenación
· do Território a 8evisión do Plan Xeral de
Vigo, como' culminación dun longo .e complexo itinerário de'oitoanos que ocupou a
sua redación e tramitación.
•.
Como se atreve nestas circunstáncias
unha equipa de governo a desandar en
tan só uns meses todo o· sustancial do .
avanzado; . dito, defendido e debuxado
nestes anos? ·
'
,
Por qué se modifica o Plan Especial de
Protección de edifícios, xusto no momento en que xa se ·aiopa asumido social,
económica, e culturalmente, para redücilo
· a un "Plan de mínimos" a conservar por
· puro decoro?
.
Cómo pode un governo responsábel .
xunguir tal cúmulo de precariedades e falla de transparéncia sen se .decatar que
algo básico dos direitos fundamentais dos
· -cidadá_ns se lesiona irremediabelmente?
Dado que non parece de moita urbariituras) . Primeiro escóitase invocar a flexibidade respostar que tal vez poidese ter · to ordinário. Demasiada tentación para
•sido conseéuéncia , dun súpeto e incont~  - non sucumbir' diante de investimentos . lidade, ·o .que segue e' sortear directa ou
máis tanxíbeis e eleitoralistas. Xa ,non hai_
indirectamente os compromisos do plabel acceso de perversídade dos nosos góplans . ae urbánismo, hai somentes Proneamento- con perdas case sempre i r repa~
vernantes; _f aise obrigado afandar noutro
. xectos de Actuacións. As obras dé;i -Expo
rábeis . A oportunidade dunha adaptación
tipo de cavilacións,
en Sevilla e dos recintos olímpicos de
a Lei Galega do Solo, pode apresentar esA ·estratéxia do· Plan Xeral vixente data
Barcelona eclipsan a reflexión sobre os
timulantes pósibilidades para introducir
do Avance de Planeamento ,aprobado no
correspondentes Rlans efe Ordenación do
cámbios.
ano '1983 onde ·moi esquematicamente
Território. De afrontar con xeneralidade os
tentábase " correxir a sobresaturación do
Unha última reflexión merece a implanproblemas urbanos (planeamento xeral)
centro da cidade e a disemin·ación sobre
tación e valoración social do crecente fea bisbarra: através de .médidas de poten- , pásal5e a afrontar fragmentariamente a ci-.
nómeno da existéncia de persoas que
dade- (diferentes proxectos parciais e illaciación da moi ben distribuida rede de núexercen os seus .b os ofícios para expoñer
dos).
Gleos aritigos das parróquias da _inmediata
· intereses, tanto privados como públicos,
diante de órganos de decisión, tanto ,pú'periféria, actuando como contraponto das
A.-concreción desta teridéncia,. plásmabliéos conío privados. "Lobby" ou "intendéncias conxestión/dispersión tan ·ne- .. se en cada localidade segundo a ·sensibiligativas desde o ponto de vista económico
dade e cultura política da correspondente ;t fluéncia" o certo é que unha administración· do urbanismo xenerosamente ''flexíe social. O enunciado desta estratéxia urequipa~ de. governo. En Vigo o sector servíbel" sementes pode. alimentar as -práctibanística nunca foi cuestionada.nen políti- . cios (Sr. Arca) pasa a dar . forma física á
cas máis negativa~ derivadas deste fen.óca nen tecnicamente polos sucesivos gopolítica u.rbanística do _grupo municipal do
meno.
vemos munidpais. Pero máis difícil é asuPSOE, en co.ñecidas actuacións en ruas.,
Parece pqlos fei.tos que o planeamento
mir a c:Üsciplina das· implicacións orzamen- . praias, e parques. Entre tanto a Revisión·
na cidade de Vigo é molesto, e nen se intárias que de tal suposto se derivan. Che- . -do 'Plan Xerl abócase a un ·crecente des-·
tenta xestionar·: A meinªnde parte das acga un p9nto no que esta estratéxia .topa
crédito e devaluación con tal fana :de intefrontalmente coas prácticas últimas do ur- - · rese que non se produce a sua aproba- · tuacións· municipais fam~e contra ·do previsto nos seus próprios plq.ns e normas:
banismo "posíbel" da equipa muncipal do · ción até o'. pasado a'no : .
estación
de autobuses, túneis nas prazas
PSOE. ·
..
Un segundo fenóme.no ·de _signific·ativa
de América fJ España, campo de golf, acHoubo unha primeira etapa t¡as as 'priproxección é 0 modo en que incide a polítuacións en Cotogrande, · aparcamentos
meiras eleicións democráticas do ano · ti9 a económica do governo nas políticas
sotárregos; actuacións en praias, reforrecén
acadada
a
Constitución
Espa·dé
solo
urbáh
dos
Concellos.
As
dificulta1979,
. ~mas .de rí.Jas, etc.
.
ñola, en que os Concellos s~ adicaron de. des por·remontar.os problemas est~uturais
Non se aceita' unha política rigorosa e
xeito entusiasta a definir en novos Plans
da économia éspañola, con permanentes
moderna de conser.mción do casco anti· Xerais. as suas "cartas constituintés lorebrotés inflacionários, inducen .ao gover.:.
go, · xa ·que 'privaria ofertar terreas e edificais" dun urbanismo democrático, e racio:
no a mañter (até agora) a taxa de crécicación f!O centro da ddade sen complicanal, onde se cerícretaran direitos básicos ' .. meritó económico actual, -recorrindo -entre
cións de xestións, cesións ou gastos de
tales como vivenda, _
médio ambiente, seroutras · medidas a reactiva1• 0 secto·r da
vícios, etc. Foi o·_cúmio da máxima credi- , ponstrucción. Os indicádores son inequí- - urbanización.
Vemos com'o se retroaliment~ a espiral
bi_lidade na planifi~ación ur~ana.
. _vocos~ A tenqéncia da variación a respeito
.de fomento da actividade edificatória no .
O_curria que parellamente aprobábanse - d9 pasado anq é duns incrementos para
casco, e o increme11tQ dos presupo::;tos
todós os an0s uns Presupostos Municio" consumo de cemento de +17,6% para
para combater a maior conxeStión xenerapais que contradecían, sistematicamente
licitación oficia~ +35'3% · para vivencias
da. Mil millóns para túneis.
·
..
os
Pr?gramas
urb~~ísticos.~e
·ífS
previsi.ón~
_
inic_iadas
+11
'5%(·¡
·
..
\ .
·
o
investimento
de_
estratéxias
fai
que
as
plan1f1cadas as ~1s da~ veces a nie10 e
. A demanda sobre .o solo derivada desta
"'> · longo prazo. As inmediateces é Os investí/ situación de cbxuntura atópase no · caso . atencións na periféria traten s,omentes de
desigualdades seri chegar a ser
.....;"'-S ..-... -enJos a cortq prazo mandan e pesan · de Vigo c.unha administración mur:iicipal · -_ aplacar
provocat ivas.
· "
·
·O
.
.'
-"''~
~
i
·s cada dia en prbporción ao incrernenque descoñece como desenvolver e xesrJ
Dados
dó
Servício
de
Estudo~
qo
BBV
<~ t
autonomía e capacidade económica
tionar un Plan. Planeamento que veñcella
"'" do& oncellos, senda o caso de Vigp mula todos, administración . e administrados,
Salvador Fr~g-~ ~ arquitecto e cóncelleiro do PSG-EG
..... ti · ar por 1O en 19 anos o seu Presuposen todo lugar e tempo (inclusive conxl,lp·
no Concello de Vigo.
· ·

e
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O PISO
M ARGARITA LE DO

U

nha ringleira enorme encheu a
beirarua ás catre da tarde.
Desde lonxe semellaba un funeral porque o predomínio do negro,
da cór negra, destaca sobre marquesinas con grandes posters do Festival Internacional de Jazz que ven de
comezar.

~

Na ringleira .escura predomina tamén a xente nova contando cpn que,
segundo o Ministério de Cultura, a
xuventude arestora alóngase até os
trinta. Porque vese que non hai maneira que teñas emprego nen de que
te poidas independizar ainda que teñas emprego. Pola cuestión esa de
marras que se chama piso.
O anúncio do xornal poñia 40.000
-case o salário mínimo- e iso é
-unha ganga. Ainda que sexa cutre,
inabitábel , sen elevador, con b arullos.· No mogollón vexo unha am iga e
asómbrame e abrái ame que esta
. qmiga ande buscando piso porque
xa ten piso. Pero b usca piso para poderse, á fin , independizar da sua parexa actual. E de piso polo de agora
nada. Terá que cont inuar a vida conxugal e meritória coa mesma paciéncifi c,oa que fai a rua á procura de
piso. Coméntamo con total tranquilidade: non podo deixar a fulanito polo
piso. Como se contai:a o argumento
dun filme seriado ou para o programa
de Don Jesus Hermida.
Velaí como o piso se convertiu, xa,
no primeiro estabilizador de matrimó. nio en crise e no síntoma incontestábel de que máais vale que te fagas,
na sociedade da opuléncia, a ver a
-tele no sofá porque aquel tempo no
que aos dazanove anos vivias xa con
outras campas, ias a manifs e a recitais, cociñabas un arroz á cubana
que nin Dios, aquel tempo, por sempre, rematou_
O único problema desta maldita
cotidianidade é correr tras do anuncio clasificado e comprobar que tampouco desta vez saiu ben o do p ~so .O

-VOLVER
,, AO 'REGO
.

F

oron rr .oitas as bágoas vertidas
con motivo de que Galii anon. teñarepresentaciónenMadrid
.
cando ate canários ,. aragoneses e valencianos gozan dela, o que ao parecer demostra. máis unha vez, a nosa
incapaCidade. e dan pé
pe,simismo, .
coma se fósemos un povo especial e
sen remédio (alguns-até buscan explh
xié:as eacións psicolóxicas ou bioló_
coma os nazis, pero en "povo inferior"__:) . ·
Compria pensar, sen émbargo , en
_. por que a TVG, por exemplo, foi aúni-..
ca 1V que' superou, amplamente, á española éD audiéncia o dia das .elei~ .
cións , e. pésie a alguri estrepitoso fraO'
_caso ioformatlvo. ·
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