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Sara-mago: 'É · ·
importante que
se intensifiqué o
proce.$0 das
nacional id ad es~
As culturas do s'ul de Europa
teran que loitar Por defender a
sua identidade nun Mercado
Comuún que José ·Saramago ve
como un gran consello de
administración dominado polos
do Norde. Desde o tempo no ·
que ANT o entrevistase no 1985,
Saramago é o primeiro prosista
portugués vivo e está a ser
traducido a todos os idiomas do
mundo.
(Páx. 11)
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Allariz:
'Caciques
·nunca máis',
berraban
os viciños
O compromiso de dous
integrantes das listas da CPG e
dun de AP-CdG de formar parte
da corporación, xunto con un
novo concelleiro do PSOE) que
sustituirá a un tránsfugadimisionário, permitirá que Allariz
conte cunha nova corporación
municipal sen recorrer a noves
comícios munlcipais. Agora hai
que facer un pleno para
efectivizar a demisión. (Páx. 5]

O Buró Europeu
advirte sobre
os custes
sociais
das·celulosas
·O documento do Buró do Meio
Ambente situa a extensión
masiva do eucalipto no norde da
Península no médio dunha .
profunda crise rural que se ten
agravado co recente ingreso de
España no Mercado Común. "O
eucalipto ten efectos negativos
sobre o terreo no que se asenta,
xa que altera o ciclo hidrolóxico
e a composición química da
terra".
(Páx. 9)

· González
Mariñas:
- ~Hai· que ~ _
simplifica .t;,Ó'k¡¡.nl}),~
o ·mapa·político'
·. Pablo González Mariñas, ·
candidato do PNG-PG á
- Presidéncia da Xunta, analisa
nesta entrevista a situación do
.. seu partido despois dos recentes
reveses eleitorais, a,labor no .
Governo Laxe, marcando, ·
ademais, uriha liña a seguir para
"simplificar mapa político · .,_
galega", pero sen chegar a unha
única forza política nacionalista.

o

. . (Páx. 7)

CXTG E INTG
SUMAN HOXE
.
. CASE O DOBLE DE. . AFILIADOS
. QUE ANTES DA RUPTURA
.

AJNTERSINDICAL NON SERÁ
A.QUE--ERA
'
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· CXTG .- e INTG suman .hoxe 9 doble-de afiliación da ostentada .pola lntersin.dical ·· antes dá sua ruptura en ·19.BS.. O acordo de apresentar unha candidatura
.nacionalista única ás eleicións sindicais _a celebrar na segunda metade do próximo
. . ano, nucleada maio~mente ao redor destas duas centrais, per.o tamén de sindicatos
· ·galega~ dé rama e mesmo colectivos desvinculados das centrais· estatais, está a
, ·
· producir xa un~a ampla espectativ~.
·
·
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O aseritamento dos ·sindicatos autóctonos pode consider~rse espE?ctacular.pesie á quebrá de 1985

A converxéncia .CXTG-INTG dar~ lugar a ·unha forza '.
supe·r ior á represerltad8 con anterioridade,
.

-

.
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.
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M. VEIGA-X. CARBALLA
I

O ~edre- de afiliación que·-~fecta a todas as oentrais nos últimos anos non escurece 6crec~mento espectacular
· -. . · dásindicalismo n~cionalista. Por .separado e nunhas cond_icións :económicas difíceis,
.
tras· perder a categoria( de máís reprf;Jsenff:Jfívos, o crecementb de INTG e CXTG supóri unha.preséncia
·
no mundo laboral noiabelm(3nte superior ao da lntersíndícal anterior á grave tuptura de 1985.
Pesie ao serpenteante camiño_seguido, as bases do sindicalismo nacionalista parecen ser sólidas. O acordo
.
eleitoral pará 1990 e a posíbel unificación cara
91 abren .un has amplas espectativas.

. ·_

ªº

Setembro do 198<?. Congreso da unidade entre a ING e a CTG.

UNHA ft¡RRENDIZAXENEOESÁRIA
No 1_978 o sindi¿alismo ila~ionalista . obtiñá . · participadón das organizacións de masas.
calquera corsé e, ainda máis, se ese corse
. unha répresentatividade do 10% escaso de
Unha leción para quen queira que se?<an os imposibilita a próoria liberdade de expresión
tentados a ,interpretar· a política
delegados nas eleicións daquel ano. En
e o imprescindíbel contraste de pareceres.
1980.a pdrcentaxe superaba o 15%, dous ·
exclusivamente desde os cumes ou desde
Non convén achacar estes erras a
anos despois alcanzábase o 17%. Pm ·
as institucións. e non desde as raices.
factores étnicos, psicolóxicos ou calquer
·último en 1986, -con sólidos motivos pa~a
Tomando, en concreto, 0 acordo entre a
outro tipo de mistificación. o sindicalismo
agardar u_
nha ?ebacle (a_~NTG rompera o
'GXT.G e a INTG -a piques de aSínar-d~
galega, ·como o nacionalismo .en conxunto,
a~o .ant~nor e a ~XT<? vina de n~scer), o
concorrer xunto's ás vindeiras eleicións
·xurdiu dun tronco comun moi homoxéneo e
s1nd1calrsm_
o nac1onal1~ta acada, sumando
sindicáis, ·acorde que abre, sen dúbida, 0
disciplinado, .o cal serviu sen dúbida para
resul~ados, case .un 2_3 Yo de representantes.
camiño da unificación das duas centrais,
acadar unha gran extensión -case unha
O incremento so::;t1do -e abonqa, ~mno .
convén mencionar que non se produce nas
revolución social- no1 curto periodo 75-79,
~e~os, con ob~e~ar os ~ados obxet_1voscon.dicións da ruptura, polo tamaño (ó
pero estas circunstáncias tamén trouxeron
? ten ~en~as. A 1sto ha.1 que engad1r a~ .
número de afiliados que agora se reunen
consigó l!nha óp·i:ica escasamente tolerante
circunst~nc.1as nas que ~ste me~fre _se . ,
, será case 0 doble .do dado anteriormente,
- e plur~lista.
produce. at1tude con:1bat1va das ~h~t1tu~!ons,
ampliando a espectativa para outros
·
-Na ruptura do 85 a maior
da ~atronal, dos me1~s ~e c~murnc~c10~,
sectores) pero tampouco polo contido. · .
responsabilidade pareceu corresponder ao
notabel fe_bleza econom1ca, 1nexpenencia. ..
· '
·
· ·
sector r:naioritário -vinculado ao Bloque e
En igual periodo, ademais, as organizacións ·
Seria un ac~rdo cangado de riséos ·aquel
á UPG-, pero non era quizá diferente a
políticas sofriron ún notábel ·estancamento.
que non fose froito :dunha anál_
ise da história .
c.ultura política que signaba á maioria dos
A.leitura destes feito~ hai qu~ facela
recente. Unha boa dose de autocr!tica x..a
demais me'!lbros. O adianto en comprender
recurrindo a €)xpliqacións mói diversas fói reaHzada e convén non esquecela, pero
necesidade 'd o pluralismo, probabelmente
con~retadas en parye n_a cróhica que
ainda máis .é preciso deixar él~ro pórque.se
se teria dado á inversa de ser a· outra parte
acompaña estas mesmas páxinasdeu o suceso _e_
soandaloso e lamentábe! da
·
tirando unha conclusión que nos parece ,
violenta ruptura do 85, cal)dO a central se 1 . ·a que ficase en minoria.
evidente: desde os pr0blemas concretos as encontraba.nunt:ia perspectiva de ascenso
O tecén anunciado acbrdo sindkal amasa ·
alternativas aportadas polas orgariizacións · óptima, tan óptima· que nen tantos
o fin de rencores e revanchismos. A
deyasas nacionalistas son, m,áis entendidas desacertos poideron co1.,1tala. ..
.liberdade qebe.ocupar un lug.ar na ·norte
e aceitadas pala povoación. E o caso do
O esquema partido-fren'te-sindicato estivo
ideolóx1co, xunto aos intereses de Galiza e
sin~icalismo, pero tamén ·poderia ser o dos
na ·raiz daquela. ruptura. O pluralismo, ,. qu~
. dos traballadores. ,
_
concellos . governado~ polo nacionalismo,
as circunstáncias aconsellaban xa
·
En ~odo caso non é frívolo'-lembrar. que a
_se valoramos a sua .cercania dq. povoación
claramente asumir sobre o papel, nurica
rµptura da INTG coincidiu .coa morte. de
e dos ·s,eus probl~mas concretos . .-.
seria interiorizado de non cambiar o
~
Ghernienko e o éomezo dunha onda
. Do dita conclúese. de novo nunha das
esquema prévió que o impedía. Tanto ás ·
democrática· que trata de vertebrar ·un novo
liñas ·directrices, xa históricas, po .
ideoloxias, como a própria sociedade son o
socialismo.
O
nacionalismo: non hai medre do mesmo,
· suficientemente fragmentárias e
senón é através do medre de conciéncia e
estratificadas como para facer inviábel
A llOSA TIBIA

e

a.

1

Fernando Acuña fai números sobre a mesa e sinala "cos dados
do 86 e o medre que tivemos
desde aquela non nos custaria
alcanzar o 15% de sindicato
máis representativo para o ano
que ven. Pero iso é facer minifúndio. Unidos podemos ser os
primeiros. Que o sindicalismo
galega gañe as eleicións é posíbel e isa é o que importa".
"A experiéncia dinos, sinala
pola sua parte Manuel Mera, que
pésie ao que medramos por separado as duas centrais, iso non
nós chega para consolidar unha
gran opción hexemónica do sindicalismo nacionalista".
- "Non pretendemos, afirma
Mera, e supoñemos que a GXTG
tampouco, esquecer o que pasou, nen facer borrón e canta
nova, non podemos facer desaparecer un periodo histórico, .
mesmo con todas as- connotaciór:is negativ-as que teña, pero
.está claro que a situación non é
a de hai ·catro ou 'cinco anos, .

·'Q SINDICALISMO .
.(NACIONALISTA
CONSEGUl.U QUE NA
GALIZA TIVESEN
EXITO TRES FOLGAS
XERAIS, MENTRES . ·
NO ESTAOQ ,NON
TIÑA LUGAR
----·.NENGUNHA'
-T

CRECIMENTO PORCENTUAL
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9.558
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ceron prever eses pasos e só s·e e lograr mesmo - unha meirande
atreverian a dar o salto no estado participación . dos , afectados,
un ·ano ·despois, tomando. pro- conseguindo así sol_ucións positiCENTRAIS ESTATAIS:
b~belmerite; como . banco de
vas". A conclusión seria, a resuENTRE O QUE DIN E
proba~. o caso galego.
mo de cantas, ·que a conflitividaO QUE PAN HAI UN
de é arriscadá se non se lle enNesta terceira etapa, e no tocontra unha saida apropriada.
cante á negociación colectiva,
ABISMO'
·,
·- - - M. Mera non dubida en recoñePara Fernando Acuña o medre
cer qye "aí si o sindicalismo nahoxe sabemos máis e ternos que
concreto da CXTG viria influido
cionalista perdeu pes9 a respeito
tirar as ensinanzas sindicais
tamén ·"polo carácter pluraílsta
oportunas".
0 da primeira etapa, porque ao
éentral, non sumida ao papel
§ aparecer divididos a nosa pre- da
A. situación global é tamén node correa de transmisión de par, o séncia nas mesas de negocia- tidÓs, e disposta sémpre á intetabelmente diferente, con aspec~ ción foi moi inferiór".
tos negativos e positivos. O Esgración e convivéncia éle pontos
tado español atópase máis lexiti· · ~ Tanto .Fernando Acuñá com;
de vista diferentes. Creo que ese
mado a diferentes níve4S, ao
.:i ~ Manuel Mera destacan, sen em- foi un gran atractivo e a diferéntempo que se ten producido un
··~: g bargo, o acerto e a importánda
cia entre ·a CXTG e calquer outra
xiro na prática das centrais estact.i outorgada ~ loita polo emprego,
organizaci.óri". "Nós; por outra
tais que as conduciu a un enfren~ "de aí viñeron moitas das última
parte, concordamos coa necesitamento co governb -máis no§ mobilizacións, ante un tema crudade de criar unha centrat sinditório no caso da ~GT- e que
~___.~-._. ~ cial para Galiza que viu o seu xa
cal galega única, ainda tendo en ·
sen dúbida repercutiu nun medre
As mobilizacións contra a reconversión foron dinamizadas, en moitos casos, po- . feble tecido industrial extraórdicohta que moitos - traballadores
los sindicatos nacionalistas.
·
nariamente afectadb poi a recen- . están hoxe afilíados a centrais
da sua influéncia entre os traballadores -o medre de afiliación
versión".
estatais, é poló tanto' absurdo
tiva decaeñ en gran medida e o
non afectou só ás centrais nacioprimeira etapa, e abanción,
"Se este tema non dá lugar a
pensar que isto se poda consetraballo sindical céhtrase na renalistas, ainda que estas se bedeirar as reivind(cacións de em- unha nova folga _xeral, sinala
guir, nun país con g·ran pluralida-.
conversión, a regulación e o peneficiasen en maior proporciónpresas ameazadas de desmante- Mera, -non será tanto pala. visión , de ideolóxica entre os traballache de empresas. Pero a partir
A situación internacional é talamen_to (Astano, Sidegasa, Tela- das centrais nacionalistas, sehón . dores, sen que ese xér~olo _de.
do ano 86-87 as centrais naciomén cualitativamente distinta
nosa, · Ascón ... ), na segunda, pola pasividade de UGT e
central única sexa pluralista".
nalistas comprenden que a situa..:
coa característica de que os proconseguindo mesmo que Gali~a CCOO, p·o r razóns que van máis
O sindicalismo galega
ción económica estaba a millorar
blemas nacionais, lonxe de escuse significase lanzando tres fol- alá das estritamente · sindicais".
e, que isto cónseguiase a costa gas xerais.. inentr~s a n ível · de "Destaco ñeste senso,- engade · frente ao estatal
recerse no universalismo, cobrados traballadores (problemas de
ron un maior auxe.
estado non se tiña realizado nen- Mera, que tanto nas mesas de
Para o secretário xeral da C):CTG,
contratación e perda do poder
estivemos,
gunha. QCOO e UGT non pare- negociación ·que
outra das claves do éxito do sinUn crecemento sostido
adquisitivo), dándose polo tanto
como no, tema do emprego. a
dicalismo nacionalista "é o seu
Polo feito de ter que iniciar unha
condicións económicas e matecoiricidéncia entre a CXTG ·e a
carácter reivindica~iyo ·desde as
nova 'andaina, máis difícil no
riais para que, de novo, a loita
INTG foi total".
primeiras negociacións colecti- .
caso dunha estrutura complexa
reivindicativa na negociación coPara.os dirixentes sindicais r:iavas, frente a posturas atempera-1
'EXISTE UNHA
como é un sindicato, resulta
lectiva pasara a ~n primeiro pla:cionalistas
os
últimos
anos
foron
das ou pactistas en moitos caC0MPOSICIÓN---'mesmo surprendente a consolino.
támén un aprendizaxe na práti~a
sos dos sindtcatos estatais. l~to
dación e ascenso da CXTG. Da- _
Nestes periodos, e pesie á
INTERNA QUE ·
sindical nos conflitos en emprefíxonos fnáis chamativos e per- ·
das as suas características o
maior experiéncia e dimensións
sas ameazadas. Mera sinala as
mitiu que fósemos máis fi~is _aos
SUPERA
CON.
MOITO
proceso houbo de realizarse con
das centrais estatais, o sindicaexperiéncias · da- f=lota Car::iária,
intereses dos traballadores. Nós,
escasos médjos económicos, á
O QUE.ERA O
lismo nacionalista ocupará un
- , Telanosa ou Heerema, onde
por ot:Jtra parte, non tiñamos o
marxe das subvencións oficiais.
posto destacado, o que lle per"conseguimos extender o c9nfliXÉRMOLO
DA.CXTG'
problema de ter que agardar po"Desde o ano 85, sinala Acuña,
mitiria lograr a sua consolida. to a un _s ector social máis amplo
las consignas de Madrid e cheternos un medre sostido e imporgounos sempre con observar a
·'
tante, que xa se evidenciou a un
nosa pr.ópria realidade".
ano vista da criación, nas eleiA respeito da~ centrais estacións sindicais, e hoxe está cotais, segündo Manuel Mera, "terroborado pola integración posrnos que diferenciar o que se di,
terior dunha série de colectivos.
e segundo iso todos seriamos
Estes dias precisamente incoriguai~. da prática. Entre o que
porouse un colectivo do ensino
din e o que tan hai · un abismo.
xa
porque
ainda
que
a
coaliO
anúncio
da
constitución
da
debe
estar
unido
e
iso
é
positiprivado que é maiontário na GaliSon capaces de lanzar unha moción eleito~al é un paso neceConverxéncia lntersindical Gavo. Os campos de acordo son
za, un sindicato independente de
bilización agora con motivo da
acelerasário
hai
que
moverse
lega,
como
paso
inicial
do
que
superiores
aos
de
desacorde
e
transportes e comunicacións da
proposta sindical prioritária, per.o
damente cara a unión e meterno futuro pode ser a reunificaesa unidade ·debe ter incidénCoruña, colectivos como Mega1 permanec~n pasivas ante o prose
na
cabeza
que
as
conducdo
sincialismo
nacionalisción
cia
.no
campo
político.
Eu
son
sa, etc., é dicer que existe unha
blema do emprego ou as discritas das pers9as deben variar. . tamén partidário de que se
ta, tiña despertado grandes
composición interna que supera
minacións nos investimentos.
expectativas
nestes
meses
pasenten
a
dialogar
o
BNG
e
o
con moito o que era o xérmolo
Ese é un proces,o imprescindíSon remisas a reconecer a marsados
en
amplos
sectores.
PSG-EG
para
ver
onde
están
da CXTG".
bel. A ruptura evidenciouse xinación que está a sofrir o NorQuixemos obter as opinións de
as
suas
diferéncias
e
onde
poA INTG, pala sua parte, tivo
para alguns xa ~a evidente
~é. tendo en conta ainda que a
persoas que por unhas ou ouden converxer. Se isto sucede
que capear unha perda de afiliadaquela- sen pés nen cabeza
·Galiza canta con maiores potentras
razóns
poden
recoller
o
antes
no
plario
sindical
mellar,
. ción que rondou o 40% e coa
e é bon que ·aqueta xente que
. ciais que outras zonas. A di~pulso desa expectativa. Asi,
porq!Je a incidér1cia do nacionecesidade de manter unha expropiciou, ou · .propiciamos,
crimnación é tar::ito máis grande, J '
-escritor
Dario
Xohán
Cabana
nalismo
de
esquerdas
é
moi
tensa estrutura, con máis de 30
aquelo debemos rebobinar a
canto máis rico é o lugar onde
e·
ex-sindicalistamanifesta·
superior
no
plano
sindical
que
locais. "Daquela 'non tiñamos
efeitos da nosa conducta futuse exerce".
baque
"era
polo
menos
o
que
no
político,
paradoxicamente
n~ngun local próprio, polo que
·ra. A coalición por sisó non vai
- Fernando Acuña. analisa o mehabia quy facer, non só sobre
co que. sucede neutros luga-.
habia que pagar moitos alugueresolver os problemas todos,
dre do nacionalismo nas empreas
.
.
próximas
.eleicións,
senón
res,
lsto
ten
unha
leitura:
a_
l
go
res, sinala Mera, a situación foi
facia falta que se de~e unha
sas ·de máis fraballadores como
respeito -ao labor sindical de · unidade con critérios sanos,
falla nos partidos políticos,
moi difícil. Ademais desde finais
difícil. "No.paso do sind_
icato verto~os os dias, onde hai ünha
pois
é
maior
a
qase
social
do.
daquel ano e nbs seguintes tres
. sólidos e -perdurábeis. E iso vai
tical aos comités de empresa
coíncidéncia
lóxica
e
normal
nacionalismo
que
o
que
se
anos as subvencións que contiproducir un efeito positivo para
formáronse maiorias de corté) esporque as duas centrais · son
manifesta politicamente. E
nuamos a recebar, víronse moi
o nacionalismo porque non só
tatal, situación que non é doado
en
realidade
o
mesmo.
Esto
é
·
cando
iso
sucede
non
se
.lle
reducidas.
Se
conseguimos
sindicalmente, tarnén no camcambiar en dous dias.- De todos
pode bótar a culpa ao país".
que nunca
porlle remedio
manter a estrutura foi porque
po poi ítico vai aproximar posimodos, se analisamos os resulse
debeu
facer,
que
.foi
o
romdesde o 1987 até hoxe recuperación s. o que: sempre é intereCara ás eleicións sindicais
. tados das eleicións do ano 80 e
Eu
agardo
que
a
pemento.
mos afiliación até situarnos nos
sante e positiyo, e vai permitir , Dario X. Cabana afirmou qtJe
as do 86 observarnos un medre
. coordenadora que. agora se
níveis anteriores. lsto permitiy·cobrir un maior .campo sindical
"daquela · as porcentax~s~ de
D
considerábel e notório".
forme
chegue
a
un
result~o
nos mercar catro locais e abrir
que é algo que está pedindo · representación conseguirianse
·óptimo
que
é
a
reunificación
tre$ máis".
todo o .nundo. A posibilidade
sobradamente e o sindicalismo
das centrais pois dese xeito o
que ten o sindicalismo nacionacionalista . coñformariase en
'INTG: SE ·. ·
sindicalismo
nacionalista
conAs razóns dun crecimento
nalista de ser influinte entre o.;:;
bloque . como a segunda ou
verterase
nunha
forza
podero·
CONSEGUIMOS
traballadores · é tanto · maior
O medre, pesie á ruptura, produterceira central en número de
sa. Por ·separado non deixa de
ciuse, segundo o secretário xe~al
canto máis unioade teñan 'o s
del~ados, pero realmente a
MANTEA A··
.ser poderosa pero non pode · sindicatos." ·
da INTG, "porque :comprendimos
, primeira forza sindical do
I
facer
a
mesma
utilización
desa
ESTRUTURAFOI
· que estabamos nunha riova eta.país.:_: .
poténcia."
Para Xus~o G. Beramendi,
pa". Diferenciarianse asi tres pe- .
PORQUE
Pola sua parte CCOO e UGT
Lois· Rios, que fora · secretá- · hjstoriador, pódese facer unha
riodos: o primeiró desde a caida
RECUPERAMOS
valoración
cunha
certa
extradeclinaron.
facer
unha
valorarío
xeral
da
INTG,
manifesta
a
do ·franqliismo até os anos 8p-.
ción mesmo da incidéncia que
polación pQI ítica e como aviso
sua alegria, "porque o que· me
.AFILIACIÓN ATÉ-81, nos cales a loita fundamental
ás organizacións partidárias, , poda ter no proceso .eleitoral o
parece unha burrada é a desué por millorar as condicióris de
· ~l,TUARNOS NOS
"o sindicalismo . nacionalista
D
acordo nacionalista.
nión ~a daquela. Debian uni.rse
traballo. Nunha segunda etapa,
NIVE1s ·ANTERIORES'
..
as loitas pola negociadón colee-

Amplas

·ia
to

.. 1.113
'109

Outros

No 1987 só son de funcionários .

na

)S
)S

CXTG

( * ) No t 978 . Houbo eleic.ións pero non proclamación. Non hai dadas fidedign9s.

'~ RESPEITO DAS

:>-

' INTG .
1.672
1.646
1.061
103

3%
(1)

( 1) No . 1987 só son eleición.s de funcionários.

ir

N. Trab.
1~5.687
163 .339
189.450
67 .652 ..,..
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DA TOS DE ELECCIONS SINDICAIS LABORAIS/86
(Según a.etas· deéla'radas .compu'tables inicialmente)
Non se inclticn as cleicións a funcionários
POR COMARCAS

[mprrsas
1 275
A. Coruila .............
390
Ferról. ... ... , .. ........ .. .,. .
4~·9
Santiago ....... ..... ·· ····
242
Barbanza ...... . . . -..
374
Lugo ...~ ... ...... . .... . ... . ..
111
A Mariila . ··--····· ····.
..........
100
Sarria ..
576
Ourense .. .. .. .. . ..... . .. .
78
O Barco.:.. .. ······ ·······.·
A· Montaila ....
6-1
224
Pontevedra .. .........
179
O Salnés ... . .. ......... .
Vigo .....
.. .... ......
1216,'
'

~-

..

LGT
793 . 1.11 o
227 .:
' 244
¡ 301
147
135
106
79
222
71
45
7b
52
372
23471
69
35
31
222
102
137
109
869 1 793

((()()

Tr1bll.
CXTG · l'ffG
Dtlti.
172 .
44.849
218
2:640
99
748
99
22.700
780 '
32
13.067
200
4.629.
i1
17
338
168
16 9-.303
638
, 11:
2.595
· 189
20
194
8
35
3.240
182
15.971 . 1.089
16
o·
24
2.965
216
11
1.154
o
83
534
86
9.340
62
,9
77
354
5.388
_1 ,)7
19J
49.419
2.473

Outros
202
15
.27
1
25.

NO!llfil.

92. ·

12
26
8
24
·4
2
124

o
o

153
49

o

o

uso
53
52
2Ó
o
125
32
27
8
3
1
12

38
18
143

5
1'2
4
100

· 38

. 671

413

371

1.

o

...:

Galicia ...

......

5.241

184.600 .· IQ 276

1.087

3. 783

2.890

L061

POR RA~AS
.,..

Rama 1101al Galici11

Activ. diversas ..:........
Admón. púb. (Lab.) .
Alimentación ..
Banca .. ...... .... ... ,..
Comercio .. ... ... .... .. ......
Cons_t~uc / Madeira
Enerxaa ...... ............. .. .
Ensino privado .........
Espectáculo: _.
Hostelería .. ········ ······
Mar .... ..... ·· ·· ······· ··
Metal ······· ········ ····· ···
Minería ... ......... .. .... .
~

'

.~~¡~~·~·.·.·.·.·.·. ·.·. :·.:.:::::: : : ;,
Sa nidade ..........
Seguros ... ... , .. ..
Textil. ... ....... ....
Transportes ···· ······ ·····

-

~mpreS&s .

169
103
405
139
646
1.134
110
177
19
235
419
. 930
8
103 .
151
48
35
165
248

Tr,abll.
5.419
4.233
16.349
11.434
13.578
27.231
7.955
3.935
19:]
3.509
8.937
43 905
1.047
2.'.732
8.344
6.026
480
6.300.
12.953

.·

CXTG

Dtlee.
39Y
285
1.019
607
927
1.878
350
275
19
302
639
1.657
52
185
439
230
42
-383
592-

110 '
22
59
97
58
216
9
18
.1
69
8
188

l~TG

ccoo

30
21
102
90
39
340
23.
9
1
10
8J
180

' 136
54 .
276•
60
248
380
129
8
478
393
505
25
76
137
56
14
- 147
164

4

o

15
23

15
39
8
3
28
40

9~

1
46
92

.

CGT
102
165
392
165
· 405
. 709
. 134
• 106
11
132
141
617
22
54
172 •
95
15
132
214

Unhá péitronal
pouco intelixente

~Oo •fil~
11 .
3
98
35
. 47
56
10
22

Outros

6
20
92
160
130
177
.45
112
.2
11
8
143

o

2
6
26 .
1
18
41
3
6
26
2

o

7
27
15 '
3
4
80

1

,

SEGUN DIMENSION EMPRESAS
. E.tnprew
. TralB05 cit. cemos
4.118
D~ 6 ~ ,30 ....... ....... .....
De 31 a 49 ............ .....
502
oN o a 100.. ... .... ... ...
349
De !'al a 250 .............
193
52
De 25~00 ... ... .. .... .
De 501 a 750 ...... .. .....
12
De 751 en adiante ... ..
19 .

-

Trabll.
51.773
19.107
23.733
29.248
· 18.120
7-.269
35.350

Dtleg.
4.140
1.448
1.698
1·.121618
204
447

,.

CXTG
463
148
187
189
54 ·
8
38

INTG
5J.9 141
145
151 ,
36
17
41

ccoo

UGT

Outr°"

1.045.
388
491
. 509
221
81
r5s

1.686
625
552
561
196
6.1
102

335
93
190
202
72
. 32
109

Noa afil.
72
53
133
l09
39·
5
2

\

debería obcecar de tal manei"Senda como somos os sindi ra á patronal que non vira que
catos nacionalistas os que
eses cartas que ten que pagar
mf!is pelexamos porque Galide máis -e que son lóxicos
za cante con vias modernas
porque Galiza ten os salários
de comunicación, porque se
máis baixos- estarian comaumenten as subvencións á
pensados se se colocaran,
radic;acjón de empresas e en
como deberian, nunha frente
contra das grandes transnacomun coas centrais sindicais
cionais e os monopólios, é incomprensíbel a atitude da pa- · no que son as reivrndicacións
globais do país".
·tronal. Esta segue a ver o sindicalismo nacionalista como o
"Creo, sinala o secretário
seu piar emnemigo. Creo que
xeral da INTG, que a patronal
isa débese a que ternos unha
está demostrando unha gran
patronal moi pouco intelixencortedade empresarial a nível
te", sinala M. Mera.
global, que o árbol non-lle dei. "O feito de que pelexemos
xa ver o bosque. lsto conduporque se cumpla a negociaciu ·a que na maioria das emción colectiva, porque se
presas non manteñan unha
cumplan as normas de seguriatitude neutral e favorezan a
dade e hixiene ou porque se
determinadas opcións sindinegócien os convénios nas
cais, amarelos, USO en Lugo
mellares condicións para os
. traballadores, que é algo ade_, e mesmo UGT ou CCOO con
tal de que non entremos nós'D
mais lexítimo e positivo , non

• ••

Ainda nom somos conhecidos
na Galiza inteira pola nossa
especializa~om em livros
galegos e portugueses.
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.• Eleicións auton9mi-cas; part.idos gaiegos contra e.s tatafs _(P.áx. 6) ·• A~campo
·reducirá nun 10°/o -as gañáncias do comércio -oure.n sán (Pá~. 8) • Arou.sa.agarda ~Jraxédia (Páx~ 10)
ROA (f?áx. 17)
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O compromiso de tres integrantes das listas de PP~CdG e CPG de acudir
desbarata a manobra de Victorino -Núñez

.

~.

acorporacióh,

Allariz: 'caciquismo nunca máis', b0rraron os .viciños a
.

• A. E.

O compromiso de dous
intregantes das listas.da
CPG e de un de AP- CdG
de formar parte da
corporación, xunto con un
novo. concelleiro do PSOE,
que sustituirá a un
trásfuga-dimisionário,
permitirá que Allariz cante
cunha nova corporación
municipal sen recorrer a
novas com ícios
municipais, segundo a
estratéxia deseñada por
Victorino Núñez. O
problema estriba na
convocatória dun pleno
municipal no que o alcalde
Pérez Camba e a sua
equipa, fagan efectiva a
sua dimisión. Coa sarda
dos catro detidos e co
cámbio de alcalde, a paz
voltará á vila alaricana. "O
pavo é quen máis ordena'~
canta Zeca Afonso no
local-bar do BNG, situado
perta da 'Praza. Maíor.

~

r..
••

.~

"Caciquismo nunca máis, caciquismo nunca máis", berraban
os viciños de Allariz entre efusivos abrazos, apertas, saltos e todas as mostras imaxinábeis de
ledícia, ao coñecerse o anúncio
de dimisión do ainda alcalde, Pérez Camba, e o seu grupo de govemo.
A tensión acumulada en tres
meses e tres días de peche nas
dependéncias consistoriais desapareceu de súpeto. As caras
fruncidas, cheas de arrugas, os
malos encaramentos, sobretodo
cos xornalistas, até a garda impasíbel e' impecábel do "home
do caxato", batizado polos informadores como o "Garda Roxo'',
relaxouse ao momento, pero sen
deixarse á bartola dunha celebración anticipada. "A loita continua", afirmaban cando pasaba o
· momento de eufória. Escaldados
como están co Zorro, nome co
que coñecen ao alcalde, non
pretenden versó a comunicación
oficial da dimisión, senón sentar
a . un novo . fnandatário no seu
.posta para deixar de estar alerta.
As bágoas humedecían os
ollos de homes curtidos na guerra dunha .vi.d a que dura·xa máis
de 60 anos, en tres meses de
, ·asédio até tomar a "libertade e a
dignidade que lle tiñan secuestrada ao povo", de mulleres ,que
fixeron garda · permanente "no
bastión democrático instalado no
concello", · cando ao mediodia
apareceu Anxo Quintana, entre
berros de "alcalde, alcalde, alcal· ·
de"!, na asamblea.
. A fúria do dia .anterlor nunha
asamblea na que decidiran "ir
por todas'.' para ·conseguir· a di, misión, deixara xa· paso ao apaciguado ·ánimó ·da. victória e a
unha convinción enraizada nestes .tres meses: xa nada voltará

a

.

.

,.,

.

Péréz Camba e
todo a sua .
equipa de goverf]o, pero tamén
aos integrantes das listas de APCdC e CPG, está dirixida a logr-ar
un vacío de poder en Allariz pór
vár'ios meses, deteriorando tanto
a- situación que puderan nunha
convocatória eleitoral, recuperar
a alcaldía, ao tempo que preten- de culpabilizar da situación ao
Govemador.
- - As verbas do Presidente da
Deputación e de Centristas de
Galicia na roda de prensa foron
claras: "veremos como resolve
.agora a · complicada situación",
apostillando, mmfla aclaración
non pedida, que "isto non· é unha
astúcia para que non se poda
tramitar a dimisión". · ·
-Precisamente o escrito de re..:
~ núncia foi apresentado no ~ró
~ prio Governo Civil quen llo remes;? sará a Xunta Eleitoral de zona e ·
ao ax-untamento de Allariz.
~
O problema legal viria dado se
Anxo Quintana é aclamado polos viciños -como futuro alcalde, á chegada a Allari~ · despois de sair da prisión."
Pérez Camba e os tenentes de·
alcalde se negan -a convocar ese
rosas personalidades galegas firpleno no que farian efectiva a rea ser como antes. Anxo QÚinta- ,, non tivese os dous tércios de inmando un escrito neste senso.
núncia. lncorrerian un delito de
tegrantes precisos.
na, Quin, anuncioulles que ence"abandono de funcións", segunA celebración pospoñerase até
tarian un novo camiño "con esHai solución .
do· o Concelleiro do BNG, Ftanforzo, con pasos firmes, pouco a que "esteñan aqui todos os que
cisco Garcja, secretário de axun"Se non ven, iréniolo buscar pafaltan para celebralo", agardandó
pouco".
Xa non hai presa, nen dúbida a resolución do recurso interpos- · las ar.ellas", afirman os viciños, · tamento de profesión-, criándose
un "estado de necesidade" que
con rotunda determinación, canno resultado do desenlace final, · to ante a xuiz. De non ser ·aceitalles _permitiría convocar o pleno .
d_o se -tala de lograr a dimisión
do elevarán óutro a instáncias
ainda que persistían duas inteao"s outros concelleiros. Segunef-ectiva de Leopoldo Pérez
rrogantes: cando serán postas superiores. As· mobilizacións
do o dirixente do BNG "o gran
"con máis forza e moral qu~ rn,m- . Camba, que deberá producirse
en . liberdade os catro viciños
problema radica en que a lei foi ,
·
ca", seguirán até logralo. A peti- . nun _pleno.
presos, e como resolver a tramfeíta para persoas normais, p·ero
A manobra, urdida por Victoripa que tentou pór Victorino Nu- ción de libertade para os encanon para tarabelos", perguntánno Núñez,- abrigando a dimitir a
deados sumáronse tamén numeñéz, ao tentar que a corporación
dose "que lle importará saltarse ·
·. a lei máis unha vez, a unha persoa que xa o fixo tantas veces".
A convocatória do pleno é a
maior dificultade para que a normalidade volte ao consistório
~
alaricano.
As pretensión de VicA. EIRE
.torino Núñez de que renúncien
A tensión en Allariz foi medrando tendo o número
meios de comunicación apresentándo o · desaloxo
os membros das duas candidatres como cabalístico: tres alcaldes en tres anos, ·do alcalde como "froito da barbáríe".
turas que hoxe controla -el, AP e
tres tristes tránsfugas, tres meses e tres días de
CPG {siglas pota que se presen· O aumento da tensión formab_a parte da estratépeche, tres intentos de desaloxe, tres grandes maxia do alcalde, que contribuía a acrecentala sobretou Pérez Camba}, víronse tronnifestacións, tres culpábeis directos (Pérez Camba,
maneira coas suas declaracións, e o seu grupo.
chadas ao cqnseguir- os viciños
Pretendían obligar a que o Governador ordease a· que dous candidatos a concelleiVictorino Núñez e Manuel Montero) ...
E son tamén tres integrantes das listas de APrepresión veciñal; sen ser requeridos por eles. ros -nas listas da CPG e un por
CDG e PCP, os que seguindo coa triloxia, non van
AP-CdG se comprometesen por
Por ·iso, precisamente, Pérez Camba non retirou
permitir que Camba, Núñez e Montero se · salgan -. as denúncias contra os viciños até o mércores dia
escrito a formar parte da corpocoa sua, ao decidir formar parte da nova corporaración. O mesmo fará o integran15, cando tiñan acordado PP e BNG qué o faria
·
ción. te das listas do PSOE, partido ao
todo o máis tardar o luns. Permitíu. asi a detención
Só a xuiz, Ánxela Domínguez, rompeu as troiké]S d~s cinco ·persoas.
que pertenecía' un dos ·membros
.
ao mandar deter a 5 viciños.
·
da equipa de Victorino. Núñez.
Pouco a pouco foi tecendo a sua própria trampa.
Foi ésta decisión xudicial, que non se pode a<;haConseguirían oeste xeito os
O aumento da tensión ~ chego.u até tal ponto que
car a cegueira da Xustiza, a que leyou máis tensión .Pérez Camba se deu carita que corría un 'sério peri- · dous tércios de concelleiros cona vita, teméndose, por .momentos, que a violénoia - go, optando pola dimisión.
templados polo artigo 182 da Leí
incontrolada desvirtuase un modélico exem.plo de
Orgánlca de Réxime Eleitoral XePerá-a estr'atéxia, deseñada por Victórino Núñez,
loita popular., As denúncias por prevaricación conque até ·ese momento se mantiveréi na sombra, e ral. Constituiriase asi unha Comitra o alcalde, os insultos, os ataques desde a sua polo presidente provincial do PP, Manuel Montero,
sión Xestora na que entrarian ·
ca-sa contra os viciños, foron esquecidos por unhá seguía os seus pasós.
'.'persqas idóneas" até completar_
~
xuiz só presorosa á. hora ·de mandar deter e encao número de trece concellais que
Coa. dimisión de todos os .concelleiros e integrande~.r, seri fianza, a 4 viciñps. As suas probas baseá.te11 asignado· Allariz.
tes das listas de populares e centristas pretenden
. banse nas imáxes da TV, esquecendo mesmo de- que sex& o governador quen resolva a "complicada
Os viciños rinse agora das pa- .
claracións do alcalde que manifestaba áo sair,
labras de Pérez Camba anunsituación", en Péilabras do Presi<;iente da Qeputaenarbolando . signo da vícto~ia, que "eu, medo ción. Pretenderon levar, ao mesmo tempo, o confliciando a sua dimisión "pola-paz,
.
.
ningun, a que~".
to a un estáncamento de .meses qu~ deterioraria a r:i seguriqac,ie e a convivéncia'~.
O delito maior gue puderof1· cometer alguns dos administración local, o que lles serviría para actJsar "Os favores fá'nse a tem~o" . ._ afircinco cidadáns detidos· foi empuxar ao· alcalde. O ao BNG de levar aos ~iciños a unha situación caótiman con r~tranca.
.
Portavoz do BNG, Anxo Quintana, ·sequer -estivo ca e sen saida. Logo virian as e.leicións anticipadas,
Tr:es meses de loita, de crispa. , perto de Pérez Camba, polo ,que se viu o~ligada a · nas que tentarían recuperar a alcaldia. ·
ción, de momentos de evidente
poñelo en libertade. Estes feitos, e a act1,.1aci_ón xu.: · Pero equivocáronse comp!etamente. pois a loita tensión nos que os membros do
dicial contrastan co ·aconteeido en Cangas, sen que do povo de ,Allariz ,tiña moito máis calado do que
BNG tiveron que ·que enipregars·e a fondo, mesmo fisicamente, .
ainda houbese nengun detido, ou., mesmo coas dipensaban. E, en palabras de Francisco García,
lixéncias levadas no xulgado ourensán contra as
"unha loita social, que trascende mesmo o ámbito - para que os viciños non se tomasen "a xustícia pota .man", danos
persoas que impediron o arranxo ·da Rua do Paseo.
local; exemplo de como se pode combatir ao caciagora_por ben empregados. O
A antesá da decisión xudicial puxérana alguns . quismo,, e vencelo".

e

TRES MESES
QUE CAMBIARON UNHA VILA'
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EL~ICIÓNS AUTONÓMICAS O.17 DE DECEMBRO

·M-ínimos
prógramát,icos
para un '
·. govern·o
·de forzas
galegas
\

A consecución dun
Governo integrado por
. forzas ·poi ític.as galegas é
a arela dos diversos
partidos autóctonos, por
máis que· sexan
conscientes da dificultade
que entraña conquerir u.ns
resultados que o permitan.
Dentro desta proposta de
unidade o Bloque
Na~ionali~ta Galega deu a
canecer. doce pontos .que
apresentan os míhirnos
para unha acción conxuntá
de governo, ou, no seu
defecto', de entente
parlanientária.

Á esquerda o candidato do BNG, Xosé M. Belras. Á direita, ca brazo extendido, Manuel Fraga

Co recurs6 _á absolución de X.L.. Barreiro . P~~téndese favo~ecer o bipartidismo

As eleicións apre,Séntanse en duas ~re. ntes:
partidos estatais, part~dos galegas

A primeira proposta do BNG é a
ordenación integral do território
en Madrid prefire bipartldismo _ mar Governo.
.
gaJego e a comarcalización da · •A:EIRÉ
administración territorial da GaliAinda que a pre-campaña ainda que perda na Galiza".
O xogo das alianzas
Mália á "instrumentalización",
za.
está centrada ·
O Centro Democrático e Social é
en CG consideran que non van
A continuación propón a conprincipalmente nas
o único partido que comeza'_ a
romper
agora
o·
Governo
tripar
tísecución dun "Plan. Galega de
posíbeis alianzas postcampaña facendo esp~cial mento "deixando o paí~ ingobe~nábel
Emprego", tradicional reivindicación na auséncia de posíbeis
eleitorais, aceitando de- ainda que sexa por dous meses",
ción das centrais nacionalistas; a
pactos co PP, por riiáis que deciao tempo que se mostran parti~ntemán que non vai obt~r
criación do Instituto Galega de
da manter os firmados no resto .
dários
de
.
governar
conxuntamaioria
absoluta
nengunhá
..
Economía Pública, organismo·
·estado (nos que se afirma ian "
das 20 formacións que se mente co PSOE na próxima le- do
empresarial público autónomo
incluidos 9s galegas), ainda que
xislatura.
que permitise o desenvolvimento
apreséntan aos comícios
recoñeée que foi precisamente
O pac~o cos socialistas é a
autocentrado da economía galeautonómicos, a campaña
esta alianza a que lle fixo perder
.arela de CG, por ·máis que non
ga; a oriación dun Banco Púbrico
votos . .
eleitoral apreséntase·
descarten, de ~ntemán, un posíGalega ou Institución Galega de
bel
acordo
con
M.
Fraga.
X.L.
cunha
frente
nídia:
dun
Crédito.
Pero o partido do Duque, que
lado están o PSOE .e AP, . Barreiro fai especial fincapé · en
Tamén se contempla a elabosituarse como bisagra de batenestá · a ser contestado desde
ración dun. plan de vías de comu- . do outro os partidos
te, que pode abrir para os dous
dentro, semella . xa descartado
nic<:,1.ción. rápidas· co Estado .e
contrários ao bi_partidismo. lados, máis por estratéxfa nego- como posíbel aliado na Galiza.
Portugal, para· o lanzamento do
ciadora post-eleitoral que por
As suas posibilidades de conse· potencial económico da Galiza .. O recur.so ·da Fiscalia do -Estado · posición poi ítica.
guir escano son remotas non só
nos mercados exteriores e mecontra a absolución de X.L. sa:.
Negar a posibilidade de pactar
por comparecer con candidatos
llara
da
accesibilidade
interna.
rreiro, candidato de CG á Presi- co PP déixaria a CG -aos pés do
'
.
.
case descoñecidos, senón tadéncia da X_
Únta, precisamente o PSOE en calquer futura negociaPeden a inmediata transferéti-.
mén polas liortas internas que lemesmo dia que apresentaba as ción, que teria que facer x_a sem:- - varon consigo a configuración
.. cia do. INSALUD e ISM ~oá
listas eleitorais do seu partido pre á baixa. Barallan tamén por
xusta cor'npensadón da débida
das listas, até o ponto de que
púbricamente, é interpretado en iso os .coagas outra opción, ainhistórica en níveis de dotación.Nona lnes Vilariño, ex-parlamendistintos ·meios nacionalistas da_que non g0sten nada dela: a
e .remodeláción ·do mapa sanitátária e portavoz do concello do
,·
rio.
como un intento máis de consoli- de permanecer fóra da Xunta.
Ferrol as impugnou e son vários
. Contemplan .a Leí do Patrimó- · dar o bipartid1smo na Galiza, . Ainda cor:itemplan outra posibilios concelleiros, entre eles Maachuchando ás formadóns · au .. dade, non explicitada: pactar
·.nio Forestal da Galiia tendente á
nuel Balseiro, de Compostela,
tóctonas. G;mido Valen.zuela, ex- con alguns deputadps do PP que
racionalización e rendabilización
que decidiron abandonar o partideputado coaga era · él aro . nas se aprestarían a abandonar a un
da explotación do nionte, así
do. Nen a presenza de X.R. Caso
suas manifestacións: "o PSOE M. Fraga imposibilitado de for-,
como garantir o p~pel básico no
puido apaciguar os ánimos.
.equílibrio ecolóxico do méio na.tural e no lecer da povoación.
·Esixir a participa,9ión da Galiza
na ~egocjadón e re- negociación
dos tratados pesqueiros. A defens.a e - promoción das
empresas galegas frente á penetración do gran Qapitai trasnacio_nal, tant.o ho a_gro· como .na pesca, a indústrla ·e -o comércio. ·
Precisamente' a recomposición
o 17-D. Eliminar a M. Fraga da
i:IRÉ
da direita para .despois ·dos copresidéncia seria o ponto d.e par- ·
Programa de lanzamento da
O mapa político ·galega muc;1ou. mícios está senda tratada en di.viticultura e horticultura do País.
tida, tentando lago a alcaldes,
sustancialmente na anterior le- versas conversas nas que partíconcelleiros e até deputados auDef~nsa da expansión da econoxil;ilátur:a: abanpono de Barreiro.e cipan tanto persoas afiliadas, · . tonómicos do PP.
mía gandeira e do sector lácteo.
os seus AP, ruptura de,CG, naci- principalmente a CG ·e PP, como . . O papel dos diri'ientes hoxe en
Ex~cución dunha política de
impulso real da normalización . m~nto do PNG, pasé de Barreiro políticos que andan por libre.
CG, viria dado tamén en cona CG, abandonos de Amadiós e
lingüística.
.A entrada de Enriqoe. Marfany
soáncia cos votos obtidos ·e coa
Atrio do PSOE ... · Pero este baile e Miñones Trillo, entre outras inPQr último contempla que as
pr.eséncia nun futuro Governo
pode repetirse outravoltá. Fraga corporacións ql}e van ir anuripropostas pe reforma do Estatu(condicion que Bárrelro .consideto da Galiza que propugnen a. lribarne xa adoptou as máximas · ciando ·gota a gota até o 17 de
ra irriprescindíbel para o bon fin
precaucións posíbeis exluindo Decembro; formarían parte dunelevación de nível competencia!
da manobra).
das listas a· todos aqueles que ha estratéxia~· na" qu~ estar,an a
serán ha constancia de que isa
puderan ·ser propensos ao tras- maioria dos alcaldes e concellei·Se os resultados son satisfacreq4eriria unhq reforma constitu. fuguistno, ainda que, como reco- ros da CPG, incluidos os Tres· - tórios Coalición Galega seria a
cional.
.
ñecia un ex- deputado aliancista Marweles da Deputación_coruñebase da reorganización, pero de
Como se pode comprobar., a
sofrer un descalabro seriañ oumaioria destes temas foron xa . "poda que os que.- abqndonen sa.
logo sexan os. cabeceira de lista,
O ·xeito de reorganizar a direita _tros dirixentes os que pasarían a -:
debatidos na ~nterior lexislatura,
primeiro plano. Con persoas
senda ·rechazados pola rnaioria · como xa pasou con X.L. Barrei- . galega vai depender, principalgovernante.
o ro".
como Marfany, Arüfe, Quiroga
mente, dos resulta~os acadados

a

Fraga olla asi as suas aspiracións presidenciais cimbreadas,
cunhas expectativas que sofreron outro recorte cando a abella
de Ruiz Mateas deaide pausar
nas papeletas autonómicas.
Como aguillón situa a Maria do
Carmo Lovelle, ex- parlamentária
aliancista, e que, xa desde hai
catro _anos, baseou toda a sua estratéxia en sacarlle votos a M.
Fraga lribarne. Uns sufráxios que
lle poden facer perder algun que
outro deputado.
González Laxe apreséntase
como a outra opción para governar en solitário, en competéncia
con M. Fraga, nunha estratéxia
eleitoral tendente a bipolarizar os
comícíos conseguindo ao tempo
a implantación do bipartidismo
perfeito, segundo tiñan pactado
xa M. Fraga e Felipe González no
1985. A uns e outros importalle
máis pecharlle o paso a opcións
autóctonas que conquerir un Governo autonómico, algo qye queda moi afastqdo das prioridades
do estado a que xogan ambos
partidos. As estratéxias do PP e
do PSOE son coincidentes na
Galiza. Alistarse nun ou noutro
bando contribuirá, igualmente, á
derrota dos intereses galegos. O

O PP tentou facer .Unhas Jistas a proba de tránsfugas

O mapa ·político saido das eleicións
pode mudar a .posteriori
.A.
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etc. de aglutinantes e ~.L. Barreiro conducindo os fios . .
Hai -quen pensa en CG que,
ainda que se pacte co PSOE, á
meados de lexislatura se poderia ·
chegar a Lln Governo· galeguista,
baseado en CG (con novas intorporacións)· BNG, PSG-'EG,_así
como . alguns deputados do
PSOE.
Fontes de CG .afirman que o
recurso apresentado polá Fiscalía do Estado contra X.L. Barreiro, débese a unha decisión do.:_
PSOE de impedirlle toda cap~ci
dade de manobra durante dous
anos ·máis, blandindo sobre del
unh_
a espada que lle i!llpida camiñar por libre. _·
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empezar un proceso d.e acerca-:
_ mento entre_os partidos.
Quera ser tamén moi claro
nuntía cousa, os problemas do
nacionalismo .non estriban na
existéncia de várias formacións
políticas . . Contemplemos a EÚskadi -con vários partidos .con representación en. Madrid ou a Catalunya onde o voto está máis
. concentrado; os resultados son
se\Tiellantes. Nós ternos que
· avanzar no noso' próprio modelo,
ternos que decidi~ se ternos que
co_nsolidar o map~- con catro forzas, con duas~ -ou con tres, isa.
hoxe aind~ non o seL
De&de hai_anos· x-a hai un pro~
x~cto unitário, un proxecto frentista que é o do BNG.
O proxecto fre11tist9 pode servir
para situacións · excepcionais ou
conxunturais, pero hai que cami- ·
ñar cara un proceso ·de constitución dé partidos políticos diferencié}dos. O frehtismo responde.,
a etapas nas que non está verdadeiramente consolidado o mapa
=> político. 'Se os partidos naciona-~-"'--"-~~'-'--"~~=--=-~~ x _ listas conseguísernos o 80 ou _
90
por cento dos votos non seria
maduro que se xuntasen os partidos estatais.

'Qs PROBLEMAS DO
NACIONALISMO NON
SON POR EXISTIR
VÁRIAS FORMACIÓNS
POLÍTICAS'

'Hai que simplificar o rilapa político galega,
pero sen .chegar ao pan-nacionalismo'

.A.
Pablo González Mariñas,

.

-

Xunta non lles privou, secadra,
pensar que unha mensaxe naCioesa exclusión, pero nós non te·Esquerda Unida, por exemplo,
dunha maior incidéncia social?
nalista con menos renúncias tiña - rnos nengun moti_
vo para excluir - xa é u.n proxecto frentista.
das
nasas
ª?
mellor,
maior·
éxito
eleitorai'.
listas
a
António
OliPara un partido en formación
candidato do PNG-PG á
ves. Parécenos un home moi vá- 'Si, pero é que o funcionameríto
como o noso entrar no Governo · Amda asi entando que se nunca
Presidéncia da Xunta,·
frentista. .. por exemplo o BNG
levamos o ncionalfsmo ao goverlido para encabezar unha candiimplica algo diso que di. É máis,
analisa nesta entrevista a
· · . datura. funciona como coalición, se non ·
estou afirmando estes dias que no, mal nos iría.
me equivoco, pero é unha unidasituación do seu partido
Falouse moito nos Últimos temdespois das próximas eleicións
Non podemos dicer que o Gode compacta. Cando falo do
despois dos recéntes
haxa unha desconcentración de
pos de acordos entre os partivemo Laxe fose- moi diferente
frentisino non o fago do BNG,
fu ncións, inevitábel nos primeidos autóctonos. Como ve vosdo Governo Albor.
reveses eleitorais, a labor
- que me par:ece unha fórmula in-·
.
te_d~
unha
posíbel
acción
conros
momentos,
pero
hoxe
foi
meno Governo Laxe,
Dis9repo absolutamente. Agardo
telixenté, eu falo do frentismo
xunta no parlamento que saia
drando o partido e xa ten uns
que nestes dias fagamos un bamarcando, ademais, unha
unitarista total.
eleito·
n_
a
s
próximas
eleicións?
.
3.000 militantes.
lanza sério do Goverño de coaliliña a seguir para
Cando"
lle P,_erguntaba ·cal ia ser
ción é , como se poderá compro- ·Penso que · as posicións que .
"simplificar o mapa político
a postura do PNG-PG no próxibar, a super~ción dos logros dos · manti"vo o . noso ·partido e as ·do
galega", pero sen chegar
mo . parlamento fúmonos por
BNG foron as máis . sensíbeis a
'NoN soMos UNHA
que presume Frqga, foi enorme.
outros roteiros preliminares. Rea unha única forza pol ítica
algo
_
que,
evidentemente
está.aí.
Nen sequer a figura do PresiFORZA
tomemos-a perganta.
Nós plantexab·ámolo, ademais
nacionalista.
dente
está mellar considerada
ESPECIALMENTE
cun
senso
·
.
d
e
·
gradualismo
nÓ.
Hai outra cuestión que conecta
continuando como misión prin~
Os últimos resultados eleitorais
perfil qe~initivo do mapa político
tamén .cunba pergunta anterior:
MARXINADA
POLA
cipal
.
as
meren
das
e
inaguratan semellar- que o PNG-PG
galega. E evidente que nós pen- ·Refírome ao balonzo positivo do
cións, sen governar verdadeiraNOSA SOCIEDADE'
pode converterse nun partido
. samas que un mapa político gaactual Governó. Perá hai un tema
rñente.
testemuñaal a imaxe do que foi
_lego consolidado, nacionalista,
que para nós é unha- asinatura
Creo que ese é un xuício verdao Partido Galeguista nos últiNunca consideraron que lles terefírome, é indubidáóel que teria
pendente: a organfzación territodeiramente inxusto 'do Presidenrnos anos. Non temen esta poria sido mellar ter abandonado
unha cor:istitución plural; non se
rial, isto provoca ·que a satisfacte Laxe. Penso que tivo unha
sibilidade?
pode ir a ún unitarismo, a uñ -Ción nasa non poda ser plena·.
o govemo vendo a realidade angran sensibilídade coas forzas · pan-nacionalismo, pois é moi diDesde a nasa perspectiva caretes exposta e o realizado na
Pretendemos traballar arreo,
que compoñen
Governo de
ceria de senso algun. A fusión do
Xunta?
fícil xuntar realmente a todo o
desde o Governo, Parlamento,
coalición e cuns resultados in- . movimento nacionalista nunha . ou ainda _que quedemos fora,
PNG co PG foi precisamente
O partido non fai esa valoración
comparábeis a respeito . do que
única forza política. Pero o mapa
para _conquerir esa. organización
para tentar que toda esa história
por máis que, desde unha posi~
se tiñan feito.
non está consolidapo é pódese
tivese
unha
plasmación
léxica,
territorial galega comarcalizada,
·
'd
ción de compromiso guverna:..
que enlaza coa idea nacionalista
i( a ~n proceso de simplificación
cun parti 0 con preséncia no
mental, non ternos unha satisfacque nos asumimos pJenamente.
dese mapa desde unhas premiciórl plena de todos os obxectiParlamento galego é, inclu~o , no
BALANZO DA
Pero, vexamos, estarian di"spossas de concórdia nacionalista.
vos, como- é natural nun Governo
Governo. Os testemuños polítiNOSA PRESÉNCIA NO
tos a reeditar un . pacto semeNeste proceso hai que . acomcos son moi importantes,. pero
de coalición. Pero o balance gue
pasar o tempo político co tempo
llante -ao que deu lugar áo Gonon é ese o noso camiño.
GOVERNO É
nós 'tacemos é positivo. Por prisocial.
Hai
verno
tripartito?
ünha
demanda
social
Esa é a teoria, pero os resultameira vez o nacionalismo está ,POSITIVO'
de acercamento entre os nacio- · Hai . unha causa clara. Nós .non
dos práticos até de agora...
nun Governo. Esa experiéncia ·
nalistas. · , A respoRsabilidade
inios pactar .coa direita tradicioHai agora unha proba. Hai unha
pensamos que era necesária e
H.oubo affaire que non foron ·exnosa é ir conquerindo ésa apronal deste país. Non irnos pactar
posición nacionalista escasaque, grácias a nosa preséncia,
. convincentemente, · ximación até chegar a un mapa
plica9os
con Fraga. Estaríamos dispostos
ho_ubo moitos temas que tiveron
mente retribuída pola xente mescomo o das fitas do xogo: Até
máis ·óu menos -simplificado. Sen
á reeditar un pacto cos socialis·tes últimos comícios onde de
unha impregnación · galeguista;
que ponto foi unha manobra
xuntaln todo, pódense ensaiar
tas sempre que se- incluisen uncada 100 galegas só hai 1o que
desde a coordenación das Depu- · contra o seu partido e como lles
fórmulas de coalición . Nós ·de- · has premisas l;>ásicas nacional is- ·
vótan nacionalismo é un só que tacións á Policia Autónoma ou á
pode afectar?
mandal;>amos unha espé_
cie ·de
tas, a de organización territorial .
vota PNG ... Pero as diferéncias ·Lei de Publicidade ou a infraesplataforma para as eleicións xé_
Penso
que
hai
moito
xogo
subte·
é definitiva neste senso. Non iríaentre os nacionali_stas non son. trutura do~ Meios galegas de coe EG nori quixeron
rais, ·pero CG. _
rráneo. Seria feliz de poder clarimos a un Governo por ir a uri"
para ·tanto, polo qué hai. que · municación, a racionalización da
ficar o por . que ocorreu aquilo: ~·ntrar_ nen nas conversas. · Logo
Govemo.
·
plantexar as causas desde ~ un
Función Pública.-.. Pero iso pode
f1xemos un chamado moito máis
certo re~lismo político, _pero ~en producir para o partido un des- · Realmente parece!'Tle que si hou- · concreto cara ·as autonómicas:
Poñámonos no piar ·dos ca:sos,
bo un tortuoso -xogo poUtico,
pensar qu~ somos nós unha forgaste pois .tén que temprar · os
oferecemoslle a CG unha coali- · que non con~igan representapero
non
podo
demostralo,
perG_za especialmente marxinalizada
seus obxectivos, pór estar nun
ción parl~mentária. .Teñen pencióp eleitoral que sen romp~r os
si gastaría de que se chegase ao
pota nosa sociedade. · Ademais,
governo de coalición.,
sado como encauzar o futuro
partidos posibilitaba esperimenfinal das causas. Por iso fixemos
do PNG?
non se poden facer extrapola- · Perq apréciase unha disfunción
tar
como
a
xente
receberia
esa
denúncias xudiciais para chegar.
cións arriscadas neste senso.
entre 9 ideário do PNG e a políconcó.rdia parcial nacionalista Os nacionalistas non ternos deao final. Afectar si que nós afecNas galegas tíaberá moito máis tica que realiza no Governo. Poreito an cansáncio.__A .nosa posi- _
nos comícios. Despois ppderíase
tou rrioito, $ certo. .
,
. voto comprometido co país.
ñamos un exemplo, a Lei de lnición non é.a de .estar na política
O PSOE prescindiu elGitoralTénselles criticado que a' maio- ci.ativa Forestal. .
única e exclusivamente. para es, mente de Fernando Martínez,
tar no -Governo ou no Parlamenria dos cadros do .partido estiEstas causas acorren nun Go· vostedes apresentan · á·António · 'NAs~ F1TAs- DO
to. Teríamos máis dificuldades .. vesen na Xunta, · respostando
verno de coalición e poden ser .· Olives de cabeza de lista por
XOGO HOUBO UN ·
p~~o- seguiríamos na nasa liñ~
vostedes .que, loxicamente, esvaloradas de distinta forma. A
Lugo.• ~?
~ ·
programática fuxindo de ser
collian ás mellor~s persoas para .min gostaríame que se insistise
TORJUOSO XOGO
Sí, efectivamente. Descoñezo•os
unha formación testemuñal ex· o labor de. govemo. Esta pre- · nos, aspectos positivos, no ·con-=. POLITICO'
critérios do PSOE ·para realizar
clusivamente.
o
~éncia maioritária .de cadros na
querido. pero é lóxico tamén
EIRÉ

o
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GRANDES SUPERFÍC.IÉS COMERCIAIS

Segundo un estudo da .Cámara .de CómérciO ·

,

_

A implantación de Alcampo en Ourens0 reducirá cis vendáS
do péqueno comércio nun 10°/o
· · Medidas correctoras

• LOIS CASTFIO/OURENSE

A inm.inente implantación
da multinacior:ial Alcampo
na cidade de Ourense ·
arruinará boa parte dos
pequenos comércios,
especialmente ·da periféria,
segundo revelan uri estudo
real izado pala Cámara de
Comércio da cidaae das
Burgas. O número de
establecementos
_
afectados poderí a
ascender a máis de tres
.. - mll, que verán reducidqs
as suas vendas_nun 1Opor
cerito. ·

a

Estes pequenos comércios ubícanse preferentemente na perité- '
ria da capital ourensán, e adícanse a artigas de alimentación, rou.:.
pa, ferretería, electrodomésticos ·
e fogar. A notícia da criación dun
centro de Alcampo ven preocupando desde hai vários meses
aos comerciantes· .ourensáns, e
tivo que ser a direita, concretamente _o grupo municipal do Par. tido Popufar-Centris.tas de Galicia, o que, curiosamente criticou
a implantación· da multinacional,
en contra da opinión do grupo de
governo no concello dé Ourehse,
do PSdG-PSOE, que chegou a
aprobar a modificación das Normas de Planeamento Urbanístico
Sur e do Oeste a porcenrros do _
para posibilitar a construcción do
taxe será dun. 1-1' por cento.
edifício pra Alcampo.
O segundo sector máis afe_ctado será o de artigas-domésticos;
Sectores-afectados
onde se prevé un impacto do 11
por cento en términos_ de reduPor sectores, o impacto negativo
de Alcampo tarase sentir con · ción de vendas. Esta porcentaxe
-será ·mói superior na zona Este, .
máis forza no de alimentación e
o·nde acadará o 17 por cento,
drogueria, onde se ·prevé , unha
redución d9 12 por cento das - mentres que no Centro Antigo e
no Novo a reducción será só dun
vendas, redt,Jción que será mei8 por cento.
rande nas zonas ·Este e Centro
Novo, onde os efectos negativos
o sector de artigos . de vestir
' acadarán unha redución do 14 , sufrirá un impacto avaliado nun
· por cento, mentres que nos bai1O por ce11to, serido a zona No~-

- te e a Sur as máis perxudicadas
cunha r~ducciólJ prevista do 17
por- cento, mentres·· que no Centro Antigo e Novo só acadará un
7 por cento.
·

- En todo caso, o impacto non
será l:lombxéneo, como queda
dita. A reducción :das vendas
non producirá os mesmos efectos no com~rcio dunha zona desenvolvida como a do Centro,
que na periféria, onde o comérO me1rande grao de impacto
producirase, segundo o Estudo . cío atópase menos modernizádo.
Por outra part~. vaise producir
.da Cámara de Comércio de Ouunha desigualdade de impacto
rense, sob[e os comércios que
se atopen xa en -dificultades peridentro de cada zona, dependenvadas dunha mala ubicación,
do da ubiéación des comércios,
inadecuada gama de productos,
da orientación da oferta e da
dimensións pequenas, _sistemas
profesionalidade do próprio code xestión antiguados, etc.. Se- - merciante. Finalmente está prerán os comércios de alimenta:...
vista a incidéncia doutros facto.res detecminante no futuro do
ción o~ quemáis se van resentir,
pequeno comércio ourensán, taespecialmente os non especialiles como o grau de competéncia,
zados; xa que a sua estruturá. é
cámbios-no hábito dos consumia. r'náis deficiente. Cómpre ter. ~n
dores, crises que poidan estar
conta que se trata dun sector en
afectando ao sector e outras defonda renovación como canserivadas do próprio comerciante
' cuéncia dos cámbios producidos
nos últimos anos nos hábitos ali•
que se atope á fronte do establementícjos da povoación.
cemento.

Co obxecto· de mitigar os efectos
negativos que se deriven da próxima ubicación de Alcampo en
· Ourense, a Cámara de Comércio ·
· recomendou un ha série de medidas.
. · Entre estas medidas figura a
implantación de pequenos centros comerciais para reducir a
genetración de Alcampo nas diferentes zonas da cidade. Estes
centros deberían estar ubicados
en zonas de elevada densidade
de povoación e deberian basar a
sua oferta no sector alimenticio,
fundamentalmente alimentación
seca . e drogueria. A concepción
física e a xestión destes centros
vai ser fundamental de cara ao
seu futuro.
O traballo elaborado pala Cámara de Comércio fai especial
fincapé na adopción de medidas
para mellorar a estrutura do cómércio exrstente. Melloras físicas, como as xa apuntadas, ade·cuando a superficie do local ás
necesidades reais, adquisición
de equipos informáticos, etc. Estas recomendacións afectan tamén á mellara humana do comerciante, propoñendo a sua
formación, o incremento da promoción e da publicidade, mellaras na xestión, asociaciónismo
comercial , aumento do surtido,
mellara da calidade, control de
stocks e cámbio de imaxe do local.
O . traballo remata sinalando
que, unha vez pasada a eufória
da a12ertura do gran centro comercial -que necesitará alomenos un par de anos para acadar
o nivel de funcionamento normal- o prazo que transcurra
desde o momento actual até a
sua posta en pleno rendimento,
debe ser aproveitado polos pequenos comerciantes para pór
en marcha as medidas anteriormente sinaladas, "sen conformismos, comprendendo que a
profisionalidade, o dinamismo e
a imaxinación, son as mellares
armas que ten para loitar, non só
frente a centros comerciais, senón ante o resto d'a competéncia
do comércio moderno que comeza a presentarse e fara o en
maior medida nos vindeiros
anos.
O

A EXPERÉNCIA DO CENTRO COMERCIAL DE FERROL

SER MULLER EN ALCAMPO
É esta unha empresa onde traballan principalmente
mulleres. cara ao público mais só con ·duas de en. carregadas, unha da sección ·de lencería e outra da
·de ·roupa de nenas~ Duas modalidades onde as mulleres quedan mbi vistosas.
\
. A desµnión acostuma a ser ~ tónica entre as persoas que están a traballar, resultado das éontínuas.
presións psicolóxicas a que están sometidas desde
o primeiro momento que están contratadas.~. ·(cámaras ocultas, contratos que varían entre un a seis
meses etc.).
'
A peneira comenza .na selección ..As rapazas que
ehtran a traballar -en Alcampo, teñen que &er moi
noviñas, non · hai nengunha ·que teña máis de 25
anos e desde logo teñen que dar unha imaxe moi
femenina. Os homes son outra cosa, eles, ademais
de poder chegar a _encarregad._o~. poden cumprir
·anos. .
.
Nunha entrevista con tranalladoras deste centro
comercial fo'i como s'abemos -dunha serie de pro-blemas que aparentemente non existen: xeito de
contratación, recom~ndaci.óns que se lle fan, etc.
. , "A priméira·proba a qu.e sbrnos sometidas é unha
entrevista co' xefe de seceión á que optamos --sempre homes-. O primeiro critérin para contratarte é -a idade-_ Non podemos ter máís de 25 an~s;

isto entre outras causas, é · polas subvencións dos
contratos en formación. Logo· fanche moitas preguntas .tratando de saber cal é a tua ideoloxia, outra cousa na que insisten moito é en se pensas casar, póis non están interesados en posíbeis preñadas.
"Unha vez elexida .a contratación é sempre 'even'tual e pode variar de días a meses, prorrogando os
contratos moit~s veces, ainda que nunca máis alá
dos· tres ·anos.-Apehas entremos a traballar danche
-a enten_der que canto ·menos te relaciones ·co per- ·
soal mellar e isto nun claro intento de que non co·
mentemos os problemas laborais entre nós.
-''Constátáse tamén a división sexual c:Ío traballo:
Hai -empregos que só lle dan aos homes. Mesmo.
para os traballos de limpeza durante o día só contratan as mulleres, e pola noite só contratan a ho-'
mes.".
·
As compañeiras pensan ' que. a solución a este
tipo de problemas empezarfa coa solidariedade de
todas ·as persoas que traballan no centro, que o
estado dea menos facilidades ás multinacionais extranxeiras para a sua in~talao.ión na nosa terra e
que os traballadores tívesen máis relacións cos sindicatos.
·
o,
.
Abrente
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CELULOSAS EPOLÍTICA FORESIAL~

NAS VI XORNADAS AGRÁRIAS

Advirte sobre os elevados custes sociais da celulosa
do Grupo Rick e o-tipo de bosque que require

•a.L.T.
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O Buró Europeo do Meio
Ambente (BEE) denúncia a
pretensión das indústrias
de pasta de papel de
proceder ~ plantación
masiva con...eucalipto na
Galiza, émpregando para /
· elo fondos da CEFreservaaos aos prÓgramas
de reforestación. Nun
documento asinado -polas
direccións de
Desenvolvemento
Rexional, Agricultura e
Meio Ambente, o Buró
solicita apoios políticos
contra o que considera
unha incorrecta asinación
de recursos comunitários
ao tempo que levanta a
voz contra o proxecto de
celulosa que o Grupo Flick
quere instalar en As
Pontes.
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O propósito de financiar con fondos da CEE as -necesidades previstas de produción forestal de
eucaliptos, fora primeiro denunciado nestas mesmas páxinas
(ANT número 361). Os intereses
de produción de pasta celulósica
(a Empresa Nacional de Celulosa, filial do INI, o Grupo Flick e a
empresa CEASA, Celulosa de
Navia) aspiraban ásubvencións
· de até o 80 por cento a fundo
perdido á canta do Programa de
Acción Forestal da CEE. Pois
que este programa exclúe ás explotacións inferiores a cinco hectáreas, o obxectivo principal dest~ plan na Gali~a centrábase nas
Comunidades de Montes. Este
evidente contrasentido de entregar a intereses privados tanto o
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monte comunal como os fondos
públicos para fomentar o monoCl)ltivo de eucalipto, é o que agora denúncia o BEE.
O documento clo Buró do Meio
Ambente situa a extensión masiva do eucalipto no norde da Pe.:
nínsula no médio dunha profunda crise rural que se ten agravado co recente ingreso de España
no Mercado Común. "O eucalipto -sinala o BEE- ten efectos.
negativos sobre o terreo no que
se asenta, xa que altera o ·ciclo
hidrolóxico e a composición química da terra. Jsto débese ao seu
desmesurado ritmo de crecemento e ás práticas silvícolas
empregadas para esta éspécie,
coa destruccion de pastos e fragas e uso do lume para !impar
despois das talas".
. Para a oficina do Meio Ambente das Comunidades Eurqpeas, o
eucalipto degrada ·a paisaxe ao
se concen~rar nas cotas de cero

~~

•. ..

a catrocentos _metros, nas que
esta espécie está a salvo das
xeadas. "A.s plántacións ·de eu- calipto -sinala o document~
xeran menos renda e ~ emprego
ca os. cultivos tradicionais e o
· gado". A explicación de · que ·se
teña extendido de tal maneira o
.cultivo de· esfa-_espécie son tres,
a xu ício do BEE: a criacíón de
subvencións para monoc_ultivos,
o absentismo dos labregos e a
privatización de terreas, comunais. A estas razóns engaden outra de importáncia como é a· presión cor.ixunta da i.ndústria do
papel e da pasta celulósica.
O Buró califica o proxecto de
planta de pasta · polo procedemento d9 ; sulfato (excluido de
- feíto por unha lexislación rigurosa no resto da CEE) para As
Pontes como de máximo risco,
xa que requerirá un millón de
metros cúbicos de eucalipto
.anuais. "Para alcanzar esta pro- .
ducción será . preciso Plantar
70.000 hectáreas de esta esré- .
cie, amais _das 200:000 que xa
existen no pais". O BEE indica
que o principal promotor desta
indústria é a sociedade anónima
. alemá Feldmühle, .filial do Grupo
Flick. "Esta firma é -unha das
princ)pais no sector, ten 12 fábricas (1 O na República -f'.ederal de
Alemaña e 2 znouttos paises) ·e
controla máis do 50 por cento do
accionariado de outras· 42 empre·sas."
- O Buró Europeo do Meio Ambente convoca apoios políticos
_J;ontra esta -industria e iJwita a todoso os interesados a presionar
sobre o Grupo Flick para que renúncie a montar esta fábrica que
é altamente - contaminante, ten
unha elevadísima inversión por
· posta de traballo e noñ rendabiliza máis que unha pequena parte
da potencialidade do bosque. r::;i

9-

A con~eri§ncia, a cargo- do inxeñeiro Art1::1r Augusto da Silva
Po90, sobr~ A agricultura do futuro será un dos actos principais
do acto de apertura das VI Xor- _
nadas A_grárias. No s~gundo dia
destacan, en sesión de mañá,
novas análises sobre ·a coopera:·tLvismo, para rematar, xa o domingo 19, cunha mesa redonda .
sobre os incéndios forestais.
A convención de estudos
agrários máis ampla e rigurosa
. de cantas se ·celebran en ·Galiza,
_e probabelrT)ente entre as de
maior nível río estado, terá lugar
este ano na Escala de Capacitación ~grári~e Sergude (B_oqueixón) durante· este fin· de semana.
Xa na sexta edisión, as Xorna-

das Agrárias incluen í,10 seu pro- .
grama a presentación de estudos sectoriais sobre potencial.vi-.
tícola, duas experiéncias en relación co .cultivo do caravel, lombricultura e micoloxia, cultivo do ·
marogo, potencial e novas problemas no_cultivo do castiñeiro,
comercialización e futuro do visón, comercialización de leite e
carne, etc.
Recóllense tamén análise dÓs
factores que determinan a- modernización da agricultura gale'ga, análise daestrutura qo sector
de pasta e papel na CEE, asi
como evolución e persp~ctivas
dos investimento~ no sector
awoindustrial. .
O
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No '90 non lacemos
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Agricultura -do futuro, incéndios
e~ooperatiyismo a'. exame
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O . Buró de ·Meio ~ Ambente denúncia
a pretensi!)ri· de extend·er o·· eucalipto ·
con fondos da CEE

s

9

Eso xa' o fLxemos o ano past1do
abrindo asl camiño.
·
.
Atrevímonos po.rque criamos firmemente ·que era unha necesipade.- _
A experiencia dé'uno-la razón.
No '90 é temp~ ae saltar de novo ...

GALIZA EMUNDO
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CONFLITOS NO MAR

A traxédia..ronda Arousa.

.-

OitO feridos balanza dos enfrentamentos Vilanova-Corbillón
de . Cambados tentaron' un c:iesembarco na praia, sendo irripedido pota Garda Civil, que tamén
tiña controlado xa os acesos á
mesma. A auséncia de incidentes nesta xornada non fixo rebaixar a cárrega de crispación e a
.sensación real de que o conflito
se -radicalizaba dia a dia sen que
os responsáb~is, tanto da Xunta
como do Góverno central sexan
capaces· a porlle fin ou aminoralo
·Os feítos comezaron hai case un
de xeito que a traxédia n9n remes coa apertura da vedá. O sal- · mate por enloitar a ría, co que
do foi de dous feridos. O luns dia
istG · levaría de enfrentamento
6 os feridos foron tres, ·2 deles
persistente entre comunidades
graves,
o martes, outros tres,
viciñas, sexa de quen sexa a vítiun grave;· e dua~ persoas detima. Neste momento, ainda que
das. ··
é importante, · o fundamental xa
non é se foron os viciños ou a
O mércores os · mariscadores
Oarda Civil quen. · produciron os

Oito feridos·, tres deles ·
graves·, dous detidos e a
sensación de que a
traxédia_pode rondar en
calquer marea á Ria de
Arousa é o balanzo
provisório-do conflicto
entre mariscadores na
praia de O Castelete . .

e

.CONFLITO .ENTRE .MARISCADORES
vénios de colaboración p~ra _recuperación de
bancos que implica a limpeza de fondos, respecto de vedas, tamaños e topes de captura,
esforzo na vixiláncia das próprias autorizacións.
E todo estó, estase a dar en Contrarias tales como a de llla .de Arousa, Vilanova e xa "
empeza ·na Contraria do Grov~. só por refe·
rirse á zona do conflito.
. Polo tanto; o costume ou tradición (o mar
é libre) está dando paso ao reparto social
das explotacións marisqueiras, polo que o
conflito é por falta de responsabilidade dalguns drrixentes das Contrarias, na sua obriga
de.:..informar aos seus asociados da política
de explotación · de ·recursos marcada pola

O Patrón Maior de Vilanova,
Eduardo Martínez, declaraba que
. habia que buscar aos responsá.bei&- da situación entre as persoas que enganan á xente de
Corbillón, afirmando rotundamente que "mellor seria que lles
dixeran a verdade, que todo é só
unha patraña política e que só
buscan votos".
O Alcalde de Cambados (PP)
bótalle a culpa á falta de diálogo .
Sexa como fose, o interese de
encirrar os ánimos por parte dalguns parece claro polo que o
diálogo é máis difícil dia a día.

ANDRÉS F"RIÑA

A aclaración ol.i explicación a facer sobre o
conflito -. marisqueiro, resúmese en poucas
·palabras:
· ·
·
.
' Antes (hai dous anos) non había conciéncia da explotaéión dos bancos de ambas as
duas Contrarias e hoxe a Contraria de Vilano"
va fai valer os seus direitos que lle recoñece
a· Orde do B.O.E. de data 25.5.75 e máis o ·
convé.nio asinado pola Conselleria de Pesca
~a presente campaña, para a recuperación
das zonas de delimitación. da Contraria.
Os mariscadores de Cambados non .son
culpábeis, por descoñecimentq, dunha situación ocultada polos seus dirixentes, e que se
está a levar a cabo neutras .Contrarias, como
é a profisionalización do sector m~.risqueiró, ·
partindo dos ·c~nsos de mariscador~s. con-

feridos graves. Todo pudo ir
m.áis mal b acabar ainda piar,
nunha batalla campal sen precedentes, na. que estaqán dispostas a participar máis de 1.500
persoas armadas con fQrquitas,
sachas, eixadas e outros materiais cnntundentes.

Conselleria de Pesca, dacordo coas propostas da Comisión de Marisqueo do Consello
Galega de Pesca.
Calqúer Asociación de Mariscadores que
queira acometer a recuperación e explotación dun banco marisqueiro, terá a posibilidade ·de faceto sempre que o solicite a Conselleria de Pesca, através dun censo de mariscadoers e dun plan de pesca que a Administración entenda que é óptimo e garantize
a continuidade dos recursos.
Por qué os mariscadores das Contrarias
de Vilanova, lila de Arousa e O Grove entenden a profisionalización do sector e non asi
os de Oambados? .
o
Andrés Fariña é Subdirector Xeral de Pesca.

A renúncia por parte da Confraria de Cambados a traballar en
3 millóns de metros cadrados
cedidos pota de O Grove que a
Consellaria de Pesca poñia
como soluQión, rompeu a maioria
das esperanzas de arranxo.
Intereses económicos, eleitorais, vellas enemistadas, tradición, envexas, ignoráncia, dificuldades de adaptación a novas situaci(ms (presentes moitas veces
nos conflitos mariños) mistúranse até dar lugar a unha situación
explosiva que é preciso desacti·
O
var como sexa.

AXENDAS AGA

NO rgo OTEt1PO t1ARCA 6ALEGO.
Porque para cubrí-las necesidades de.todos, AGA PRODUCCIONS, .Edita_:
AXENDA SEMANA VISTA

170 páx.1 62 de informacion. 12 páxinas a toda (:o·r co
-"'lªPª de estradas.
Frta · marcadora.
Nova · encadernación r.esistente· e
agradable, refor·zada con esquine iros metálicos . .
- Tres .cores a escoller na~ capas.

AXENDA D.ÍA A DÍA

AXENDA DE PETO

BLOQUE DE MESA

l l2 póxir:ias. Di- E.sP.ecialmente di1nforma- nx1da a empresas
formacións preci- .· versas
. institucións.
sas. Deseño cómo- ción s: Formato eó- ~ e
modo para f evar Coas informacións
do e moderno. Na
espepáxina, re·c ordato- consigo en calque- habituais,
ra momento. Am- cialmente a fiscal.
rio de citas e gran
plio caoerniño de Unha distribución
cantidade de ·esFito agradable e . efecpacio para anota- .teléfonos.
marcadora. Estru- tiva. Gran superficións. · 12 páxinas
tura de doble ·se.- cie úti 1 para .a.noco mapa de estratacións. 1tnpreso a
mana á v-ista.
das a toda cor.
dúos t.i ntas. EstuFito
marcadora.
.d iado separador-·
Mésma encadér· . marcador de fonación ca . axenda
1 las.
·
·
s·e mana a vista. ·
372 páx. coas in-

-·

PRODUCCIONS

INTERNACIONAL 1990

VARIOS PRODUCTOS MÁIS

Axenda de 1 uxo,
- encadernada
en
P.el e cun gravado
d~ M . .Focal a toda
· ocuberta. Formato
cadrado 250 mm.
· de lado), , impresa
a dúos tintas. Tódalas
informacións en oito idio. mas distintos (incl uíndo os .da península). Preséntese en caixa de cartón ríxida, e un
·gravado asinado
e numerado por
M. Focal. A axenda galega que se
vai vender en .. tódolos · países de
Europa..
·

Tales como almanaques, calendarios ... que conxuntamente con todo
o anterior conforman a nosa proposta no ano '90
para o mundo das
axendas e calendarios.
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SET,E ·A -NO·S DE FóTOGRAFIAS
NO ·OU.TON,Q
, -
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O ÜL:Jtono Fotográfico
tras sete .edicións ·
parece éo'nformarse
como un dos polós de atención permanente
· da actividade
fotográfica na Galiza.
·
Coa mostra que
orgáiza o grupo ·
Fonmiñá de Lugo e a
Fotobienat de Vigo,
contamos cun
panorama completo
de referéncías visüais,
desta volta Cinguido a
todo Ourense. En máis
de vrnte ·exposicións
simultáneas o repaso
, a diferentes
tendéncias e a
párticipaci6n dos
novas, .nun .enfoque
que completa unha
pers8ectiva e:~collida
noutras ocas1ons, o
. Outono Fotográfico -_~·
actividade na que
·destqca o labor .da
· Casa ·da -Xuventude.de
O.urense- alcanza ·
madurez, continuidade
e bon facer.

1
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"O .pensador" de Marta Garcia Fil.gueira é a·foto escollida das premiadas no V Certame Galega de Fbtografía Xuvenil, que se e_><pón na Casa da_Xuventude xunto
a obras de Vázquez Pegó, Vila Blanco, Carlos Domínguez ou M.A. Carballo, entre outros.

XÓVE E~
FOTÓGR · F
A mostra que qrganiza o Ministério de Asu os So
cat$1og~ ten preséncia ·anual no Outono. imax
yetano" e é parte d9 escolma do gaditan José
"Carretera de Las Aigues,3" da catalana ia Ru
que fan pé na páxina son obra de Rafael V' ~as .

FOT.OGRAFIA
·-. CATALAN.A •

1

•

•

,

•

"Sorra t Rocam 11" é unha obra de Enrie Pamie$ que
con Josep Maria· flibas-Próus expoñen obra de fotó- ·
grafos. c~tal_ás né;l ~á de. -Arte Expresión. ·
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Je Asu os Sociais -cun coidadísimo
utono. imaxe de arriba titúlase "Ca¡aditan José Julián Ochoa. Embaixo
Llana S ia Ruiz. As duas "Sen título"
3.fael V' ~as.
1

ÁS FEIRAS bO RIZO
.

.

-

Xdsé Vázque.z, O Rizo, :naceu en Sas -de Penelas, en ·en palabras d~ ~<.E: Acuña, no libro-catálogo editado ·
Castro Caldelas no 1917 e rnm:reu no 1975. Na sua a es.ta mostra' qué constitue a pQrte de recuperación
vida recolleu materiais fotográficos de gran.de valor .et- 8istórica que se apresenta no Outono. Arriba procenográfico e documeritaJ, "v.alores-polo$ que atopan e sión da Virxe das Maravi]las; . embaixq á direita Festa _
adquiren firmeza ante mjtros critérios, que ben seguro de -San Cibrao, en 8cebedo de Rio:··A esquerda & filla
-tratarian de ·incidir noutras calidades e formaLidades'Y', do gaitefro de P~nalta. .
._
· ·
1
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ouTO~o

FOTÓGRAFOS DE
·OURE.N SE

_Na fotografía superió~ esquerda 'unha das obras da
exposi('.ión "Homes" na qve penduran retratos ·nove
mulleres fotógrafas: Soco Alvarez, Carmen González, -Marta Lombardero, Nieves Loperena,· Pili Pral (autora ,
c;ieste retrata do dirixente ·sindical Etelvino Blanco),
Paz Ramallo, Maris9I Rodríguez, Carme Saez e Marta : .
Vega. Debai~o foto de Tomas Vega Pato da .exposición -"Ourense con Leica", visión crítica do espáGio
urbano da Gapital ourensán. Embai~o "A miña ve.ci-· . · ·
ña", ·un retrato de Xosé Eduardo Núñez, dentro dunh ·
co:acción de "Retratos con escena - propia".~inal.
mente unha das obras -;-0rixinal a cór- de Xosé Lois
Vázquez, na sua mostra "Vi~e Interior"
1

ANOSA~IBA
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José·Saramago_·
'Desde o nos~ ponto_de vista é importante
que se intensifique , ·
·
o proceso das nacionalid-~d.es en España'
r '.

• G. LUCA DE TENA

nacional, máis cando eu vexo
que unha persoa que ten como

mo reJixioso que .nos caracteriza,

fai que. a GOaligación- EstadoAs culturas do Sul de
misión e función unha represenlgrexa. non tivese tido entre nós
Europa teran que loitar Por tación trasnacional, califica de , os efeitos que ná Galizá- e en Esdefender a sua identidade
mito ao nacionalismo, podo ter
paña. En tod~ España advírtese
direito a desconíiar dos motivos
que aquela unión criara unha esnun Mercado Común que
- que o levan a dicer tal cousa.
. pécie de muralla de China cultuJosé Saramago ve como
ral que neste momento está a se
un gran consello de
derrubar estrondosamente. No
administración dominado
EMOS
QUE
REÁxlR
naso cas9, ese proceso pasou
polos do Norde. Desde o
- sen esa transición tan drástica.
A
DECLARACIÓNS
tempo. no que A NOSA
TERRA lle fixese a primeira COMO AS DE
A colonización e~pañola
entrevista nunha
JACQUES DELORS,
· Eu queria levár a cusU6n un
publicación do Estado,
QUE DESIGNOU A
pouco máis alá: na sua penúltiSaramago é o primeiro
ma novela ten descrito o perigo
SOBERANIA
prosista portugués vivo e
que para a xangáda de pedra (a
NACIONAL COMA UN
l?eninsula Ibérica) supón a CEE,
está a ser traducido a
pero agora poderia ser que o
MITO QUE COMPRIA
todos os idiomas do
perigo real para Portugal chemundo. Recentemente
REVISAR'
gase desa outra xangada de pe- ·
interviu no ciclo Portugal
dra que é o seu veciño español.
Hoxe, organizado pala
É o caso de todo país que doNon, non. Eu non penso que
mina a un terceiro: que denigra
Aula Castelao de Filosofía
haxa tal perigo. E mesmo penso
ao que quere afirmar a sua na- - que isto non é asi por razón da
e.a Biblioteca Pública de
cionalidade.
Pontevedra.
própria especificidade española.

'T

Evidentemente. Hai que notar . Quero dicir que se España fose
O profesor Mario Murteira ten
nacionalmente un bloque, unha
empregado un conceito com- , que a violéncia coa que alguns
nos censuran por sermos nacioidentidade, unha expresióñ _úni-prometido para definir a función
nalistas non é máis que a proba
ca, pois digamos que a nosa reeconómica do Estado portude
que sinten perxudicados _por -lación . como portugueses ·con
gués. Di que é un Estado internós no seu próprio nacionalismo.
España seria extremadamente
mediário entre as muttinacioCando
nós afirmamos o noso,
difícil e no. cadro da integración
nais e opais.
eles reaccionan mal á nasa pró..:., ' no Mercado Comun, ainda máis.
E creo que o que di Mario Murpria afirmación nacionalista por-· Ao lado do xigante que é a Espa- :
teira aq definir o Estado como inque advirten que o noso nacioña en 'termos relativos, ficariatermediário era un conceito que
nalismo está a afectar ao seu
mos realmente en inferioridade. · nón unha língua que esta a evohai pouco non podia entrar na
próprio.
Pero España· ten algo que mitiga . luir ·e a rediarse e que vai se·r en .
cabeza de ninguén.
bastante esta relación, como é o
breve a Hngua nacíonal ainda
lntermediário é un calificativo
Anti-corpós culturais
das autonomias e as nacionalique a língua portuguesa garde
denigrante cando se está a talar
naso ponto de · tamén par.a eles u,nha importándades. Óesde
Os galegas son testigos prefedunha nación.
vista,
é
interesante
que se .intencia fundamental. E preciso para rentes de como está a transmisifique o proce~o das na_cionaliNon é exactamente iso. É que
tirse unha cultura de masas
dades. Porque no lugar de est~r
designar ao estado portugués
alle,a á. outra beira do Miño.
mos limitados, como en certa
~
PODEMOS
como intermediário entre un poContra toda a retórica de irmander trasnacional e o país, é unha
dade cultural, a Galiza está fa- - maneira foi até ago~a, a un diáloFIAR
DE
EXPRESIÓ°NS
go bilateral entre estados, ·entraformulación que dá a volta comcendo de ponte dun modelo
nun
diálogo
multilateral.
ríamos
COMO XA SOMOS 200
pleta toda a nosa anterior idea
cultural nordeamerlcano para
da soberanía nacional, ainda que
Portugal.
.MILLÓNS DE
Federal ou europeu
iso fose moito máis teórico que
Si, pero en Portugal isto non está ·
FALANTES, ESTAMOS
verdadeiramente práctico.
A idea dunha federación non
a merecer nen sequera atención.
A SUMAR .GRUPOS
está hoxe nen sequer en circuNon existe como tema. E non
Sentimento envergoñado
. !ación política entre as nacións
QUE-NON COÑECEN
é
unha
situación
·
existe
porque
É unha idea que entra en conflide España nen entre os dous
que non é de agora. Práticamento coa de identificación nacioO
PORTUGUÉS OU
estados.
·
te estamos a vivela desde os
nal aloumiñada tradicionalmenQUE'O COÑECEN
anos 50. Esa filtración no tecido
Si, si. Eu peilso que unha federa""
te polas direitas.
cultural e social do naso país xa
ción ibérica está completamente · MAL'
Penso que nós, o pavo de esse tornou endémica: non ten caexcluida. A identidade portuguequerda, o pensamento de esrácter virulent~; non é un. atáque
sa vai pasar agora por outra cou,.
querda, renunciou a chamar así
nen un furto. E posíbel que nós
sa que é a Europa. Desde Bruxeun exame novo de conceitos
teñamos xerado desde antigo
las existe a posiblidade de alterar
como os de nacionalismo, o de
uns anti-carpos . que nos teñen
a nosa relación sen mesmo alte11ación, e mesmo o de pavo ... iso
resgardado unha identidade pró-·
rar a actual constitución. españo:.
entregouse sempre á direita. De
pria, que .consegue COl)lpaxinar
la. No marco do Mercado Comun forma que agora cando é preciso
con ese cerco extérior. E posibel - seria posíbel un diálogo .de todá .
revisar eses conceitos todos, hai
Nun recenté congreso de liteque España sinta neste momena Peninsula Ibérica que 1ncluiria
unha espécie de sentimento enraturas da Europa (Carrefour
to máis esa presión, porque
o noso país.
vergoñad0 Despois de andar.de Literatures Europeenes)
mentres os dous vivíamos unha . Cómo v~ as defensas da língua
mos a d1cer que iso era unha
·celebrado no Strasburgo, .
ditadura, a de Franco tiña un
portuguesa de cara á ofe.nsiva
cuestión de direita 'ou pensamos
José Saramagq foi protagocompoñente que non se verificacultural dq Mercado C_omun.
nós tamén niso ou non ternos
nista dun acontecemento que
ba entre nós. A relación Estadomoito máis en que pensar, por- · lgrexa. _Na ditadura de Franco
Eu pe~so que esa é unha cuesparece tirado da su~ Jangada
que do ·ponto de vista do internatión /resalta. Da mesma forma
·_ de fedra.
,
era un bloque só, sen fisuras .. En
que na miñáa opinión debe.mas
cionalismo, xa se viu por que cacuanto que un certo indeferentismiños andou e están a andar os
tentar chegar a unha normativa .
Os escritores invitados tiñagráfica que poda disciplinar por
dous internacionalismos. Ternos
mos vários temas. Os espaun tempo as distintas formas do
de pensar outra 'vez e ainda.nos -'PENSO QUE _UNHA
ñois estaban invitados a falar
. Portugués,· sobre -· todo na .pers.paises en que vivemos, nos pada situación cultural .das naFEDERACION
IBERICA
pectiva da ·¡nformatizacion, para .
vos que efeitivamnete somos: o
.clonalidades do seu Estado.
que a língua poda competir. no
ESTÁ
que acontece · neste caso, xulgo
. Escritores portugueses habiá
plan internacional. Temos que
eu, -é que continuar a facer o dis- ·coMPLETAMENTE
só un, que era eu. Mais .. se
aceitar algunhas variantes chocurso da soberanía nacional nos
·non fose tolerante como xulEXCLUIDA: A
cantes para os patriotas da líntermos en. que a direita o facia, é
go· ser, despois de ter liéto o
,.gua (que tan:ién · nós ternos)
errado . .Temas que reaxir ~ deterna que me reservaron, tiña
IDENTIDADE
· . como pode ser o caso de Cabo
claracións como a que fixo hai
pechado a porta do hotel, rePORTUGUESA
VAi
Verde. Ternos que alié o creoulo
poucos diás Jacques Delors, que
collido a miña · mala ~ regre- ,
a verdadeir~ lln_gua de identidade
designou a - soberanía nacional PASAR AGORA POR
sado a Lisboa inmediatamene de comunicación nacional. Un
como, Ufl mito ql.Je compria reví-· OUTRA COUSA QUE
te. O tema ·era nen máis nen
creoulo que non é un mero vestísar. E certo que hai moito de
·menos que este: La Literature ·_
EUROPA'
xio arqueolóxico· doméstico semito no conceito de· soberania

o
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.
nó.s aceitar -esa realidade. Na-·
nosa própria casa ternos· unha
- lección de relativídade nos nosos
compatriotas azorianos que pronuncian o portugués dunha maneira impenetrábel para ouvidos
"C_ontínentais. Non podemos fiar
de expresións como ... xa somos
200 millóns de falante-s". Estamos a sumar grupos que non coñecen o portugués ou que o cqñecen mal. Hai que lle dicer aos
políticos cando tan as confraternizacións que non poden ándar .
a dicer que,, somos a ·quinta língua máis talada do mundo". Serernos. Pero non basta talar, é _
preciso 'escreber. Non basta talar e escreber, é preciso lér e practicar a escrita e. pasar de aí para
unha cultura da que a língua é
efectivamente a porta de acceso.

E europea·_

~ lit~ratúra pórtugu~sa?

E

Portugaise, est elle europeene?. (E- ·europea a Literatura
Portuguesa?) Por 1,m momento tiv~ dificuldades de crer o
que via. ·Que no Strasburgo·,
no século XX, , no momento .
do proceso íñtegrador que vivemos na Europ_a, eses"señores de boa fe non· soubesen
que existía unha literatura europea que é a. de Portugar.
Sera europea?, perguntaban .
Vexo algo ·de · comun entre
esta pregunta e aqueloutra
célebre de Montesquieu:
cqmo é posíbél que existan
os persas?. Por fin _algunhas
persoas sensíbeis pedíronme
desculpas. Eu tíñafles dito
que a Literátura Portuguesa
non era africana e que as dúbidas eran. grandes sobre se
non seriamos un resto da
Atlántida.
· O
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ENRIQUETA OTERO: DÉIXANOS A PAIXÓN
MARIA XOSÉ .O UEIZÁN

Hoxe, cando me poño a red~cta·r estas
palabras de lembranza de Enriquetq Otero, morre a súa camarada e amiga, ·O.olores lbarr:uri. Con elas desaparece unha
ép6ca, unha ideoloxia, un est.ilo de muller,
unha Paixóri. ¡Lástima! Nestes tempos nos
que a tibieza é magoante, a ausencia destas dúas mulleres é como un mal presa-.
xio, unha agoiric~ no Outono no que Gali·,· za apreséntasenos máis outonal ca nunca·.
Falar, falouse estes días, nos media do
país, da Enriqueta comunista, da guerrilleira, da condenada a marte. Pouco ou
nada, en troca, do desengano que esta ·
· muller, rebelde e auténtica, sofreu ao sair
do cárcere, no ano 1965, e contemplar a
maleza ·nas, actitudes e o at::fandono dos ·
xenuinos idéais que a levaran a ter trato
coa marte. Ela non estaba preparada para
as reformas. Nada máis loi1xe do seu temperaménto. Ñacera para a briga, para a
revolta. Afastouse do partido e. dos antigos camaradas. ·
Regresou Lugo, ás terras de Miranda
que a viran nacer e traballou nas terras de
seu como as antergas que a precederan,
·mentres~non lle fo ron recoñecidos os su es
d_ere.itos como mestr_
a nacio~al. ·
. Paralelamente descobre o Feminismo e
faise feminista radical ~ Era asombrosa a
corrección dos . seus- plantexamentos
ideolóxicos, a lucidez con que .chegaba ás
- , ERA ASOMBROSA A
·con,clusións, aos·aspectos máis revolucionarios do pensamento f~minista.
CORRECCIÓN DOS SEUS
Guiada, coma S$mpre, por un afán de ·
~-P~LA~NTEXAMENTOS
xusticia e de dignidade humana, actuaba
IDEOLÓXICOS, A LUCIQEZ
sen desmaio e recorría distancias . para
asistir aos encontros das Feministas lnde~
CON QUE CHEGABA AS
pendentes, ·en diversos lugares de Galiza
CONCLUSIÓNS, ,AOS- .
ou do Estado: Euskadi, Andalucía, Vale:ncia, Ruidera... Enritjueta non perdía nin- ASPECTOS MAIS
.REVOLUCIONÁ_R_IO___:s::__
-o_o_
gunha convocatoria; Aparecía coa capa, o
sombteiro de /ala caída (peque'na coquetePENSAMENTO FEMINISTA'
ría que se permitía), sempre en tons gris

Pero non se conformaba con talar. En
terras de seu, en Miranda, cos cartas do ·
seu salario de mestra republicana, co pro- ..
pio estarzo e mesmo as propias mans,
construíu Enriqueta a sáa '1obra de muller", a Casa "Gandida" (en hom~naxe á
nai, "unha vítima do machismo", dicía)
que había acoller ·a tantas . mulleres que
ela imaxiriaba solidarias, difundindo cultura feminista, traballando, creando industrias derivadas do cultivo de mazáns, de
figos ... ¡Cantos proxectos saían do maxín
de. Enriqueta! Non falta detalle nesa Casa.
Trebellos. Unha furgoneta. Un ·coche con
megafonía, pois non conviña esquecer· a
difusión ideolóxica nin os sons da "internacional". Unha casa distinta a todas, surrealista e utilitaria á vez, que desde os ali. cerces levaba a impronta feminista e ca:..
mul)ista da creadora. Enriqueta pretendía
que as amigas feministas abandonáramos
o todo , traballo, obrigas, a nosa vida, para
s>o entregarnos ao proxecto que a obsesionaa: ba, para facer a grande "obra de muller".
Non era viable. Ela exasperábase e criticáw
banos.
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PE?rla, que non conseguían suavizar a figura erguida e dura como pedernal, ~ o lazo
vermello anuado ao colo, emblema da
"roja", da loitadora. completaban a imaxe
as muletas ("recordo das metralletas fas- .
cistas"), · ~ue máis que -unha axuda para
poder camiñar, parecían sinais de comba. te, armas arroxadizas combinadas coas
propias palabras. Coa oratoria mitinera
deixaba asombradas ás mulleres congre. gadas. O problema, logo, era acalar o seu
entusiasmo para pasar das-utopías (mes- ·
mo queridas e necesarias) a avances concretos.
·

1

Admirábamos, noustante, a súa coraxe.
Quixemos dedicarlle un monográfico de
"A festa da palabra silenciada". Tamén intentamos grabar un vídeo onde quedar a
plasmada a figura, a obra, a biblioteca e
múltiples recordos desta gran muller.
Nada disto foi posible. O seu caracter forxado a golpes de guerra, de cadea, de intransixencia, dificultaba a colaboración.
Tiña a ideoloxía feminista pero non o talante. lsto estorbaba en ocasións a nasa
relación cqn ela.
Mesmo así, nunca deixamos de admirala. Hoxe, quixéramos pedirlle como herdo
a paixón, o atento para teimar pala digni:dade e pola xusticia.
o

'J. CENTENÁRIO

QUE SIMPÁTICO ·É_O CADAVREDO ÍNDIO!!
'

'

..

'

ALFONSO ÁLVAREZ CÁCCAMO

Lémbro-rrie ·con frecuéncia das tardes
somnolentas no coléxio da mina nenez ·no
_·que ~prendia históriás naquela Endclopedia Alv.arez, . forxadora inevitáber de sím• bolos iconográficos e-definitivos da miña ·
memória e
dos estudantes da xeneración dos anos sesenta: o triángulo cun
óllos no sei.J interior que representaba a
vixiáncia constante · duri deus fascista: o
"detent-e abraham" que rezaba embaixo
do estarrecedor debuxo- dun anxo que detiña 'a man do executor no Tntre exacto no
que ía sacrific~r- ao seu próprio tillo, un
anxo dunha puntualidade tan certeira que
me puña os cabelos de punta, a Arca de
Noé, e, como non?, Colón, branco e lava, do, a sinalar co dedo unha terra próxima
que se adiviñaba polo vóo dunhas poucas
gueivotas. Detrás dil, as forzas vivas de
· outrorq ·con. alabardas, · mosquetóns e ·
~ enormes crucifixos; diante, os -indíxenas
que xa sabian q'ue -deberian axionllarse
cando desembarcaba o lmpério cara ·
Deus.
,Aquela enciclopédia, se os poderosos
tamén fosen listos, teria que ser reeditada
con toda a sua calculada didáctica con
Colóns a sinalar lonxe e perto, -perta e lonxe ao mesmo tempo, . porque hoxendia
segue-se a sinalar do mesmo xeito: .ás
-culturas . esnaquizadas, a un senfin dé
mundos oprimidos fálaselles efemérides ~
ou de aventura heróica cando se lles tiña
. que pregar que ~squencesen a atrocidade, e todos os españolitos a calar, a ago. char a testa, no rubo.rizarse diante do xenocídio nazi, .e asubiar entre de.nt~s. con
di$imulo, todos os 12 de Outubro.
Colón· galego? Non, gracias. Como ga- .
legos, moitqs habitantes actu«;tis de lberoamérica viven nunha situación cultural e ·
sicolóxica de auto-ódio e xenofília, de ·incul.tura ·xeneralizada e ,de subtil represión
idiotiza,nte: aló Walter Lorenzo, Mike Pérez, Thimoty Alvarado; aquí ... · prefiro non

..
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que lle importa a Latinoamérica quen os
descubreu? Cavilan os seus habitantes no
feitó tráxicamente trascendente de que foi
o , a~entureiro ou o virrei que temeron no
primeiro lugar ou no feito cotián de quen
é o explotador de turno que lles rouba a
liberdade e o pan? Son descendentes de
espaijois os tiranos? Que tirano de fóra
manda nos tiranos de dentro? Chegará un
día n.o que a castrante .incultura dos telefilms e soños norteamericanos poderá esvair os sons das quenas e o chio das chirimías? Haberá novos desembarcos de
cochinos rias baías? E pergúntome eu se
eles, á sua vez, se perguntan pelas. suas
arelas de defensa frente ás infámias e ás
celebracións ou polos oc,os dos seus estómagos, ou por canto tempo durará a
pobreza de cheirar na riqueza dos outros.
No Estado · español, artificial coma poucos, cébreselles paralelamente aos seus
habitantes cunha tona de culturiña frívola
de marcado carácter imperialista e espa-ñolizante, ridículo e sálvador do Orbe, co
inri da razón democrática, falsa razón can- ,
do no·n aparecen nos prggramas políticos
conmemoracións de epopeias que resul- ·.
.

-'COLON GALEGO? NON
GRACIAS. COMO -GALEGOS.
. MOITOS HABITANTES
Cristobal Colón
- ACTUA-=IS=--=D-=E_ __
citar nomes. Aló, a cÚltura. do chicle norLATINOAMÉRICA VIVEN
teamericana, a cultura do chicle d do fusil.
. NUNHA SITUACIÓN
Aqui, a cultura do chicle, a do fusil' C1a . ·
CULTURAL E PSICOLÓ..;.._Xl-CA-.
Otan, a do Mercado C9mun, a ade a-miné-que-iso-do-galego .. ~ a de eu-non-fun ...
DE AUTOÓDIO· E XENOFÍLJA.
a ,de Hala Madrid!
DE INCULTURA
Di ·Váiquez Montalbán nunha recente
.publicación que Latinoamérica acolle a
XENERALIZAUA
E SUBTIL
inevitabilidade dunha conmemoración imREPRESIÓN IDIOTIZANTE'
posíbel. É certo: acóílea e -atúraa, mais

taron masacres, ·ou cando aparecen saidas da Otan que se trocan por entradas.
(Pero este home está a cuestionar a sagrada democrácia? Esta democracia si,
por suposto.) Éstes métodos, esta ideoloxia de fondo non se diferéncia en nada
dos métodos e da ideoloxia da dictadura.
Reediten P,ois, señores poderosos, a Enciclopédia Alvarez para o 92, que volva a
funcionar o índice, e queimen vostedes a
obra de Frai Bartolomé de las Casas.
Denúncia Vázquez Montalbán nesa publicación que. as efemérides teñen dono.
Un doho claro: segundo el, os 'poderosos
que aínda sen ter a casa ordeada pretenden facerse salientar en Europa co obsoleto ridículo de poder imperial. Mais faltan
moitos máis. Tamén son culpábeis aqueles que se sobrecollen ao ver "Informe Semanal" mentres acariñan á parenta nunha
sexión e finxen estarrecerse cos bosques
q1:.1eimados e as espécies animais a piques de se exti'nguir, e ao mesmo tempo
acu.den á inauguración dun monumento
en prol da cobarde "tazaña" dos conquistadores que extinguiron .decenas de millóns de indo- américanos; os que talan do
~2 con entusiasmo; os que a causa de
AJllérica pola sua liberalización lles semella un berrinche; os que comparan a Pinochet -con Fidel Castro ...
Desde 1492 até os nosos ·días na história . de lberoamérica hai · un saldo tráxic9
que ·non remata, millóns d& mortos, culturas bombardeadas. Aqui, na denominada
"Madre Patria"·vai medrando a sofisticadaarma da frivolidade da. cultura oficial para
qu~ o españolito · ignorante amase nos
seus dentes de spot publicitario a sua superioridade frente ás cáries latinoar'nerica...
nas, para deste xeito superar o seu complexo ancestral; , agora · que 'o ·fútbol _dá ·
poucas satisfaccións.
.
.. O
Alfonso Álvarez Cáccamo 'é membro da ·comisión con~
·
·tra o V Centenário:

· .. GALIZA -EMUND
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DE QUE SE QLJEIMN

.. NA -ROA.

._,,.

M. VEIGA

"

As dificuldades para evaluar os cámbios nos paises socialistas, a RDA
, neste caso, son de tres tipos. Trátase dun proceso de transicion, polo
tanto dinámico onde o fundamental .saber onde se situan os centros de gr~ved~de. Ese dinamismo é ademqiS enorme, os cámbi6s
.suceden en cuestión de días. En terceiro lugar o sesgo ideoloxista
dos meios de cómunicación ocidental fai difícil distinguir a palla da. .,
viga. A ·isto hai que· engadir que o próprio carácter pechado da información na ROA limitou até agora mesmo a interpretación das ·informa,-cións de primeira man.
.
,, ,
.
·· .
_· Para prever o carácter dos acontecementos que se avecinan_, recurramos a dous expertos. Un deles é Ralf Dahrendorf, alemán ociden-.
tal, esp~cialista en teoria pe.lítica, director da London School of Economics e situado ideoioxicamehte na direita. ·Sobre a RDA mariifesta:.
"A oposición parece disposta a aceitar os·princ!pios de aquel ~stado,
.e ese non é o mell mundo". Por -outra parte Do ns Cornelsen, directora
do Instituto de ·lnvestigacións Económicas de Berlín Este, crítica co
governo existente até agora, sinala: "De alguns . inquérito~ .despr~nde
se que a póvoación da RDA recoñece moitos logros do soc1ahsmo,
que a propriedade socializad? parécelle. ben, e que aprécia a seguridade social e o sistema educativo. O único que é un completo :~allo é
, a econoníia planificada total" ..Na sua opinión ."de todos os problemas
que hai na _ROA, e son moitos, o maior deles é a falta de motivación.
· Hai pouca diferéncia entre uns salários e outros, a diferéncia de rendemento non se compensa. A falta de racionalización económica pro- "'
· duce un exceso de gasto de enerxia e materia!s. Co,mpre eliminar a
~conomia planificada naquelas ár~as nas que ten demostrado ser absurda".
·
_
. C0nvén ainda sinalar 'Jários factores, algúns deles recollidos xa
nestas páxinas (ver ANT 400): a économia da_ RDA ·posee un · gran.
potencial e ·un elevado grado· de .desenrolo, non se pode talar por
tanto de crise económica como ocurre en ocidente e como, insi9iosamente, s~ afüma, sen oferecer. demostración algtmha, en moitas dRs
informacións por aqui difundidas. A Alemaña Democrática non est'i,
por exemplo, hipotecada co FMI, como si lle sucede a Polónia. Outra
causa é a existéncia de desaxustes económicos graves, semellantes, nalgunha medida, aos existentes na Unión-Soviética.
O -medre da produtividade, xúnto cunha maior rríddernizadón ·e a
consecuente reducion de forza de traballo necesario, poderá realiz..ar" se ria RDA contando, por outra parte,'9unha ventaxa engadida: a falta
de man de obra endémica· nunha poténcia industrial de 16 millóns de
habitantes. ~
. ,..
.
·
' ~
En todo caso benvido sexa o fin do, apelmazamento informativo, a .;
libre circulación de. cidadáns e de ideas e a racionalización económica, medidas que sen dúbida favorecerán o pr.estíxio do · socialismo.
Ou acaso era modelo para algu_én un socialismo, xusto nos seos pilarés, ·pero ancorado hos prin~ipios de guerra fria e notabelmente ~sc~e
rotizadb? Nada mellar que sexa ese -socialismo, antes· que o cap1tahsmo -ainda confuso sobre o que· está a suceder-; o q~e trata de _
D_
super.ar ante o mundo a vella El perigosa poJítica de bloques.,

e

A resposta sanguiñenta revela que o exército, apoiado
EEUU, canta con méios pero e~tá aillad_o

pol~s

O FMLN domina .todos· os sectores
do país e pode constituir governO
en calquera momerito

nas de v~ces en ocas~n que
coincidian con acontecementos
A derrota de' Somoza decidira a
políticos siñificados ou acompaEstados Unidos a unha escalada
ñando accións de masa contra
contra-revolucionária para Cenda represión. Os Estados Unidos
tro-América. Ao Salvador reserdespregan unh3: progresión da
varialle o poder imperial un novo
forza militar ao tempo que demodelo de ditadura contra-revosenvolven unha estrutura de
lucionária cunha super-estrutura
contra-insurxéncia con fábricas
poi ítica complexa e sofisticada.
de comida enlatada, un hospital
A estratéxia de baixa intensidade
militar (incap&z para aten9,er aos
combinaba tres elementos: o
feridos e eivados pala guerra) e
asasinato dos cadros da esquerveículos blindados de transporte
da como factor central de conque poidan garantir servícios mítención do progreso revolucionánimos perante o boicoteo consrio; a escalada militar da guerra,
tante das liñas regulares.
na que Estados Unidos asumia o .
A derrota do Partido Oemócracontrol militar pleno e unha fata Cristián de Duarte nas últimas
chada civil para poder vender a
eleccións siñifica que a fórmula
imaxe do governo de cara aos
combinada de medidas econópaises da zona. Estes tres obmicas selectivas: g<:werno de
xectivos debian se combinar
apariencia democrática-acción
cunha fórmula clásica de tavoremilitar contra a insurxéncia, entra
cemento diferencial dunhas canunha via sen saida. As contra~
pas da povoación en detrimento
diccións da oligarquía salvadorede outras. Este era o ob;xectivo
ña multiplícanse carn;:io ·Estados
principal dun chamado· plan eco- . Unidos intentan desesperadanómico de corte monetarista que . men~e salvar a imaxe do G,overpr.ocuraba direit&mente a consono e lanza á CIA contra o partido
lidación dunha clase colchón endos · Escuadróns da Morte ·para
FMLN domina xa nas cidades
tre os labregos e a oligarquía te-:. ·· cambiar a case \duas semanas
de todo o país e o exército regurratenente entregada en pleno á
da elección de · candidato. O
lar éstá a librar unha dura batalla
fórmula dos escuadróns da marFMLN controla xa desde Marzo
por r.écuperar o control da metate.
,
.
partes kmdamentais do país nos
de Norde da capital. Os guerriO arranque deste novo modelo
14 departamentos. En previsión
llei'ros levan construido desde hai
de governo ditatorial. tora ·o comde que poda formar goverño en
anos unha retagarda na que funprpmiso entre o Partido Demócalquera momento, inicia cemsulcionan hospitais, escalas de encrata Cristián (PDC) e o exérc.ito,
tas 9iplomáticas en todo o mun. trenamento, escolas de formap9trocinado polos Estados Unido. No entanto, un exércitro re-',
ción política, obradoiros de arguiar que contabiliza 40 ..000 ~baimamento e centros de propa- -dos.
A pesar da exigúidade' do terri- . 'xas (catre veces _a sua "dotación
ganda. O sistema radiofónico
total ria momento en que inter.:. .,
tório e da presión militar e tecnoRadio Venceremos é unha parte
lóxica despregada polos Estados
vén Estadpos Unidos) pérde"'
fundamental desta malla que
Unidos, O Salvador coñece du- · toda iniciativa, como teñen deasegura militarmente as· suas .p_orante estes ottos un complexo
mostrados os acontécementos :
sicións ao tempo que lle permite
desta' última semana. A m<¡1.tanz·a ·
proceso de confrontación m_ili~ar
solucionar problemas materiais
·que estes soldados dirlxidos por · dunha povoación que canta xa · llQ que o FMLN,· pasa por ·vanas
tácticas. En ocasión utiliza a saoficiais nordeamericanos levan a
sesenta mil martas e máis dun
botaxe en · profundidade .. para
cabo en San Salvador' contra ci· millón de· desprazados na con.ta
v ís o pasado dia 13 sinala o redo terrorismo guverm¡lmental. O · coutar o plM económico de corte monetarista e disgregador immate · tráxico duri~a política fraexército regular nunca cons~guiu
casada. O enfrenta.mento ~ntre a
en oito anos de .guerra silenciar ~ posto polos nordéar:!]erican.o~. O
FMLN consegue r,nanler un conpovoación .civil e o exército é toesta poderósa arma ·de comunital e a matanza de San Salvador
cación que facilita avisos de mt>- . trol total da énerxia eléctrica asi
trae á memória o final da dicta··
vementos '. de tropas, l'3va 'ánimos · como mutilar a ,defensa das duas
plantas hi.droélectricas coas que
dura de Somoza, Batista ou Reas povoacións atacadas, consigconta _o país. Con estes elemenzah Pahlevi en Irán, todas elas
na avisos en clave e difunde 1 o
tos ·claves na sua man, o Frente
apadriñadas e dirix~das por y.Jasideal ·revolucionário e emancipaconsegue paralisar -o pais dece·
h.~ngton.
D
dor.
• G. LUCA DE TENA

A inminente probabilidade
de que o Frente Farabundo
Marti para la Liberación
Nacional (FMLN) poda
poñer en fuga ás ultradireitas da Alianza
Republicana Nacionalista
que detenta o poder en O
Salvador e proclamar un
governo provi$ional,
· remove aos aliados de
Estados Unidos en CentroAmérica nunha apresurada
campaña en busqa de
saidas poi íticas. E o seu
primeiro xesto de
recoñecemento de que
desde hai oito anos o pais
está en guerra. Nunha
batalla que se decide por
hora, o Frente opera con
éxito pleno nos 14
departamentos do país. , -

O

Novo modelo de ditadura

_ _,---'-'--s_._a •
artes gráficas

deseño, composición -ele'ctrónic~! .
. ·
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CARTAS
INSUMISIOÑ
"Negras ·tormentas axitan os aires. Oscuras nubes impiden-nos
ver". Si, aviciñan-se tempos duros -para a insumisióni Mais non
• nos alarmemos. Os Consellos de
Guerra son o resultado da dinámica que os militares e o Gover-no psoecialista veñen aplic~ndo
até agora: represión selectiva e
minoriz::id~, . desgaste do movi- .
mento e critérios que transgreden a sua própria lei. Así, chegamos . a unña etapa da campaña
da insumisión na Catalunya na
que un elemento novo aparece
como _central: os- Consellos de
Guerra a catro obxectores insumi.sos: Jan Sanchez, Carlés Hinojosa, Mariá Sans e o que aquí
tala. -Pero as forzas do sistema
van-se topar coa resiténcia e a
11 - serenidade dun movimento que,
·a pesar de pequenos ·problemas
de coordinación e resolución, é
unitário e ten un obxectivo moi
claro: plantar cara á represión, ·
estender a campaña actual e or·ganizar. novos obxectores insuJ
·misas. Estas son as tarefas fundameritais, e son as que .van
asegurar que non nos vexamos
expostos á marxinalizcición que
desexaria o Ministw Serra. e· a
sua camarHla, rufláns, lacaios e .
fechados defensores dó pilar·
sustentador do sistema: o Exército.
Os Com~ellos de Guerra, o primeiro fixado para o 16 de No*" vembro,· á espera dalgun truco
por parte do incríbel prestidixiditixador · Ricardo Izquierdo;, xuíz
togado militar da causa, convirten-se nun verdadeiro xuizo á liberdade,· á democrácia reare aós
direitos ·humanos. Como se non
cafüicá-los se se trata de culpabi lizar, reprimir,· criminalizar á obxección de conciéncia? Despois
dunhas eleicións nas que os par- ,
- , .tidos do sistema vomitan en
cada mitín aquel de si "democrá-

victória, está claro, será nasa e, ta-independentista · no aparello
s~ nos ·encarcelan, t.emos algo
político galego, ao cal te.ño º·hoque eles nunca .teran: a liberda- nor·de pertencer.
de, nas. idea~; nos comportaLembro a loita dos indepenmentos; ~ moral, a pesar de es- dentistas, hai oito anos ou dez,
tar entre reixas.
por conquerir que a U.P .G. raPara rematar o cabreo, cinco chase, xa que o considerabamos
compane1ros insumisos foron coma única maneira de facer
encarcelados na Trinidad de Bar- medrar o independentismo comcelona. Está-se- a lucir o Izquier- bativo. Cantas enerxias queimado!. Pois ben, que saiba este, o das en tratar de convencelos de
Serra e todo ese escuro Ministé- que só utilizando todos os métorio, que o c·abreo encende-nos, dos para derribar o poder do im-non nos desgasta, e loitaremos perialismo español???
_
até conseguir que estean de
Xa ·no ano oitenta comentabanovo na ·rua, porque xa están á mos a falla de ·apoio a nasa loita
nósa ·beira, e agora máis ..que · frontal , que levou a un fato de Innunca.
dependentistas ás cadeas do EsAsí pbis, a por eles! Porque, tado. Sentenciabarilos que soaainda que- sexan bastantes e pis- mente cun partido comunista-intoleírosi nós ternos a razón da dependentista poderiamos retonasa parte.
o mar a iniCiativa cunha nova xeira
máis militante e combativa.
JOSEP MARIA
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MORA.GRIEGA "PERKINS"
N. -da R.: Josep Mora~riega ("Perkins") é un
dós catro· obxectores insumisos ao Servicio
Militar que serán xulgados nun Consello de
Guerra a celebrar o Xoves , 16 de Novembro,
en Ba(celona.

A JlJLIO BEJAR

cia por aquí", "progreso por alá",
."xustiza e liberdade" no_utro
lado, ... p'reguntarño-nos: que de-·
mocrácia, . que . liberdade, que
,xustiz son as que pretenden encarcelar .as ideas, o pacifismo, a
liberdade individual e colectiva?
Que resposten Serra, González,
Izquierdo e algún qüe outro 'poli- .
castro e militroncho.
E ademais o cabreo vai "in
crescendo". Como é posíbel que
as forzas do sistema enchan a
boca co debate sobre a mili,
cando hal tan só uns·.anos nen'gunha se tiña suhido ao carro, e
continuaban morrendo soldados
nos cuarteis e continuaba a obxecc1on sen ser recoñecida
coma ún direito inalienábel? A
resposta. evidente ten moito ·que

ver co oportunismo da pior espé·
cie.
Suárez · era P'residente cando,
á memória me ven, aconteceron
cis famosos .consellos de guerra
a Els Joglars, por exemplo... e
aturas moitas· cousas máis.
En fin, dentro ·de poucos dias
irnos plant_ar-ll~s . cara. Irnos
afrontar o proceso tendó moi
claro o naso común obxectivo: o
desenvolvemento _da campaña
pala insumisión, a denúncia da
represión. Irnos c9nvertir este
Consello de Guerra nün xuizo de
enfreritamento político. O movímento antimilitarista dará a respo'sta qüe se merecen: mobilización, xornadas de loita, o que to:das e todos ben c_
oñecemos. A

Habia muito tempo que non tiña
noticias tuas, tanto coma a desaparición d_o naso "Espiral", tan
importante hai uns anos.
Sempre admirei o teu nivel intelectual ainda que sexa en lírrgua - portuguesa tan admirada,
pe~o non como a miña língua.
Realmente non tiña constáncia
algunha ·da teu traballo militante
ou de masas, pero ben , parece
ser que agora mesmo o fas na
chamada A.P.U.; do cal alégrame sobremaneira. Supuño que
na devandita organización terás
oportunidade de desenrolar o teu
traballo _int~lectual que parece
ser o tema que levas dentro da
A.P.U.
Certamente coincido contigo
que na F.P.G. era moi difícil a
nasa convivéncia, sempre dixen
que a mesma foi un erro político
do P.C.L.N.,, o partido comunis-
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Sérvarise tomar noto de
olé novo aviso, e con cargo ó m1ña canto, os
- recibos que ao meu noine lles sexon apresentados por Promocións Cultura is Galegas S.A. (A Noso Terro).
·
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ATENTAMENTE (ASINATURA)

A inforrnación qu~ paga· a pena ter. ·

..:..

Despois de xurdir o rachamento da U.P.G., cando os-as militantes máis comunistas e com bativos, abandonan definitivamente a posición posibilista e
social-demócrata do partido de
Beiras, todos/as sentimos novamente renacer a esperanza de
todos/as
marxistas-leninistas;
utilizar todas as armas necesárias para conquerir a Revolución
coma única via cara a lndependéncia e o Socialismo.
Pero non foi asi: primeiro cométense os erras do oitenta e
pala mesma-Persoa que ti coñeces pero non 1anto · coma min.
Despois por si fose pouco trátase de cargar ao P.C.L.N. , impoñéndose desde as XUGAS unha
política case que suicida; por último o cabeza pensante que ti
ben sabes, pretende a disolución
do naso partido dentro da
F.P.G., aqui sae a flote a megalomania do comandante.
Resultando coma no setenta e
cinco, coma no oitenta, quéimase unha nova oportunidade histórica, quedando unha série de
camaradas independentistas en- ganchados nas garras do império.
Xa cando abandonei Galiza
Ceibe temia o que ía suceder,
agora quedou o que quedou.
"Sen comentarios"_
Lago apareceu Padin, por certo, españolista destacado no oitenta e dous en Carabanchel e
non por militar no, para min, respeitado PC(r).
.
Desde lago respeito aos compañeiros que dan o mellor das
SU?S vidas pola causa pero témome que a el e aos que o rodean quédalles a responsabilidade política e histórica de dinami- ·
tar unha ocasión única nos últimos tempos.
Q4en senón, deron aos mellares militantes para a causa???
Quen deron cartas -e infraestructura para a me~ma???
Quen en cada cita dos/as militantes independentistas asumiron publicamer.ite e ante a pren- .
sa, con orgullo e valentía, a necesidade de loifa???
.
Onde estabades ti, Padin e demais??? · Desde logo que a svangarda. é
. quen ten que' dirixir a loita, pero
nunca o sectarismo e megaloma-:nia OU ·a marxihación ·VOIUntária.
Ten por seguro que se A.P.U.
se c;onvierte en ·vangarda atoparíamonos todos/as.
· Mentres, ollo' e non · botedes
·
D
balóns fóra.
- ARTURO ESTÉVEZ
·. (Pontevedra)
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CULTU_RAL

.Nº 408

Do 23 ao 26 na mostra
Cinegalicia

Estrea de
_longaffietraxes
-g8legas

'O oficio dos poetas é a sensibilidade'c.

Xosé Vázquez. Pintor. Q-añou o Prérnio Esquio :de Poesia
De onde ven ese noíne? zais por ese estilo descarnado e
Álvaro. por Cunqueiro que foi
directo paga a p~na seguir. Ou- ·
queri tivo consideracjón por min
·tro membro do x4rado. Dario ViXosé Vázquez Pintor ,
e publicoume un p9ema no
llanueva. dixo . imaxina que ale"Faro" e Linha crítica de "Terra
gria!!, que "resistiria o paso· do
con "No corazón
·tempo ".
·
e Pan ". Carmoega é a parróquia
mancado" ven de gañar
da miña tribu . no concello de A
No
campo·
literário
considéo Prémio Esquío dotado
Golada . e o de Castro é a ~asa ·
rase.. poeta con exclúsividacon 500. 000 pesetas e
paterna da miña aboa .
de?
ao que se apresentou
Como son estos 'dous poemáConsidérome un home con senrios
premiados?
co seudónimo Alvaro
s ibilidade para o teatro. para a
.
O
de
Ourense
cháinasé
"Na
vermúsica e por suposto para· a
.Carmoega· Castro .
"Gándaras" (Ed itorial Celta) : ño
tical da noite" _Divídese en duas
poesia. Criar isa sensibilidade é
Neste mesmo ano o
1975. cando é primeiro prémio
o ofício de nós os_poetas. Antes
partes . Unha primeira con poenos
Xogos
Fiarais
de
Pontevepoeta, nado en Melide
mas de desencanto. na solporenon sei. ag_ora con estes dous
- dra . "Terra 'e Pan" . xa esgotado.
hai 42 anos pero
cida . que van preparando ·a-un
prémios pe·nso. que a xente poNo 1977. "nun instante de ferderá
dicer. cando os .lea. ·"Pintor
tránsito
e.
a
ra
o
siléncio
.
A
seresidente desde hai
venza política na que todos esgunda. transcorre na velada.
era \}o poeta ádemais élun soñatabamos metidos" , aparece "O
dazaseis en Cangas,
dor" . Eu agora_só me considero
espertar tamén -é naso" ." "Este ' sen durmir. entro en conversatarnén foi gañador do
coas causas que ine rodean no
un home sensíbel. ·
último . libro tivo un certo eco.
"Cidade de Ourense"
cuarta, inertes pero que me son
Haf uns anos titulabamos un
Nunha Feira do Libro do 77 ou
familiares : os zapatos. os calcesaldando asi unha conta
·tréiballo sobre ·· "Ancoradou78 os do grupo Rompente fixétins. o meu· pantalón ... o fólio en
ranlle unha reseña positiva faro" No princípio foi o silénpendente cos certarnes
branca que é un nemigo que ·
cio .. Hai unha clara relación
lando
do
fondo lirismo ruralista
liteiários dos que anos
sem¡jre está axexando. É un
entre a -palabra e a sua audo ilbro... gostoume aquelo. e
diálogo coas causas inertes.
atrás se mostrou
séncia ·neses poemários
andando uns anos máis todo o
O libro do Esqui o nace f é!iz
seus.
desencantado . Vázquez
que cheiraba a aldea ou ao rural
desde este momento, porque o
era desbotado. · No ano 1980
Hai un profundo sentido do siPintor é tamén autor de
recoñecimento serviume de aciapresentouse ás Xustas Lit~rá
léncio e da· introversión. Van por
obras de teatro e el
cate
.
Nace
ademais
dese
acourias de Compostela "que é onde
un camiñff de soedade. 'de estar
go, e do fin ·doutros traballos
mesmo dirixe. desde
empeza o meu desencanto cos
conmigo mesmo. "No corazón
que
arrastraba
desde
hai
anos
.
prémios . Ali fun finalista con
hai sete anos, o grupo
mancado" é un poemário de rePor isa podo datar no 14 de Xú"Ofidios de diario" que quedou
flexión . O mimo é a atracción do
"Ancoradouro" de
llo o momento en que sinto
inédito e que consecutivamente
· siléncio e o xestci e é un mundo
unha
fervenza
súpeta
e
espontámimo.
foi finalista nun prémio en Vigo
rico e rnáxico.
nea que me obrigou a es·creber.
e neutro en Ponte'ceso. EntreO
libr9
é
o
sedimento
de
todos
gueino a unha editorial, da que
Vázquez Pintor foi un dos fun eses anos e foi saindo. poema a
9on quera dicer o nome, que rno.
UN PROFUNDO
dadores deste semanário, aló
poema, todos os días deste m.e s tivo .prácticamente secuestrado
polo ano 1978. Durante case
de
Xullo
.e
Agosto
.
Entregueino
SENTIDO DO Sil.ÉNCIO
· dous anos pro!TI'9téndome que o
dous anos levou da sua man a
xa case no límite porque non se
publicaba. Afinal tireino de ali e
E
DA INTROVERSIÓN
páxina de deportes , e lembra
fixo o poemáno pensando no
saiu en Edicións do Cerne". Esmoitas anécdotas como cando
,prértiio.
·'
EN
NO CORAZÓN tamos no 1984. Ten m~is textos
'.'lribar estivo en Vigo , no ~ltimo
Agora,
vjsto
o
resultado,
penMANCADO. VAI PQR
como "A fraga encantada" ou
ano da sua ·carreira activa de
so que o libro. ven dun pauso. e ·
anos atrás. na colección "O
UN CA:rvrrÑO DExogador e ofereceu para A Nasa
·da -felicidad e e -,do sosego na
Moucho" un fato de .relatos bai-·
Terra a única entrevista persoal
que
me
atope1
despois
·de
-cu!_
-SOEDAbE,
DE ESTAR
xo o títulp' "De ida e volt~" na que se pronunciou sobre· diminar )Jnha série .de metas per·COMIGO MESMO',
versos temas políticos. Foi, pala
soais.
Por que se apresenta aos
presa, .ao mesmo pé da ducha''..
prémios despois ·de telos criCal é a sua opinión sobre o
Vázquez Pintor, que pasou anos
Confésase unha persoa que
ticado?
nóso momento poético acsen ter libros novas nos estantes .
sabe combinar "o mundo da
tual?
galegas-. está traballando ·actualO mundo .galega .non está ainda.
poesía, máis ín~imo, isolado,
_m ehte para un libro sobre os ofí:normalizado e h~i- que recorrer
Son un 'leitor apaixoad.o de tocia
ande levas os teus confli_tos e as
cios que ·vai sair na colección
a ~ alguns · claustros, a algunhas
a poesía que $e fai en Galiza e
· tu as_teimas e o do teatro q'Ue é
xomalística que ven "de inaugucapeliñas, usar dalgunhas amisboto de menos un poemário
un espácio máis extrovertido,
rar Edicións Xerais, que se vai ·
tades para que as editoriaís se
quénte, humano: Penso_que hai
de contacto humano, coa sacie- .
xuntar a edición de "Na vertical
qecidan e se arrisquen por ti.
m0ita friaxe nos vers-os, son verdade na que vives. Sin émbar~
da noite" e "No corazón mancaNunca estiven por ese labor e
sos de cem.e nto, moi hormigo.go, é;\inda qu,e soh · ensinante,"
vin que a t.ínica sáida po~íbel ·
nado.s . Con .e strutura pero sen - ·' do". Pintor, ·OU Álvaro Carrnoepara min o mundo do ensino é gas como go~ta de apresenfarse
nesta hora era concursar. Correr · calor . Falta ,u nba, poesia que
hostil, porque a -concepción que
nos concursos , chama a evitar
ese risco. Fíxeno por primeira
chegue, que em0cione e con· hoxe se ten del vai contra as lique coincidan nun mesmo fin
mova ao léitor. Ñese -carnifio,
vez na primávera con-versos feíberdades, contra a_ criatividade
de semana tres dos máis ·imporxa tempo atrás en boa parte,
secaora. esfán ºos rneus versos.
é do espácio Júdtco que debe· tos
tantes prérnios líterários que se
e saiq preniiado -có -"Cidade de
Carlos Casares apontou algo ?UPOL
conceden no país -Esquío, Xeestaba ·no :xuri do "Esquio"- e
Ourerise". Tarrién o apresentei
rais e ·Merlin- ·"porque senón
co nome de Álvaro CarmGega
dixo que o rneu lib~o estaba esFacendo un repaso da sua
uns mátanse a outros" ·
O
pido de toda retórica, e que qul.- '
Castro.
obra li:terária no ar;io 71 aparece
• XAN CARBALLA

·,SON UN LEITOR
APAIXOADO DE
TODA A POESIA QUE
SE FAI NA GALIZA E
BOTO DE MENOS UN
POEMÁRIO OUENTE, ·
HUMANO'

.,HAI

Os próximos dias 23, 24, 25 e
26 estrearanse en Vigo as tres
primeiras longam·etraxes galegas. "Sempre Xqnxa" de Chano
Biñeiro, "C_ontinental" de Xavier
Villaverde e - '"Ürxa" de Carlos
López Piñeiro e ·Alfredo Garcia
Pinal. serán o centro de aten~
ción da m·ostra "Cinegalicia" na
que terá Jugar- un repqsa· á .
prehistória do naso cine . e SEJ
celebrarán diversas actividades
(taboas re.dondas. debates .... ). O
marco escollido para estas actividades é o Cine Fraga vigués e ·
o Centro Cultural da Caixavigo.
"Sempré Xonxa". o máis vello
.dos proxectos . · ten un custe
aproximado de 164 miÚóns sen~·
do a de meirande valor orza"
·mentário. A rodaxe prolongouse
_por esixencias do guión e -dificuldades de financiaménto, durante dous anos e fala da relación de úes persoaxés ~ous
homes e unha muller_:_ ao longo
-de cuarenta anos nunha peque-na aloea galega
'.' Continental" de X. Villaverde
case iguala este orzamehto
poisque custou 162 millóns. -O
guión é do próprio directór e . d~
Raul-Veiga, e trátase dun thriller
que narra 9 enfrentarnento de
duas bandas polo control dos
negócios ilegais dunha cidade
portuária, onde está ambienta~
da a película . Fsi rodada nen estudo na antiga fábrica de "El ·
Aguila" e entre os actores cóntase con Marisa Paredes, Feodor
Atkine e Eusébio Poncela ademais de intérpretes galegas.
"Urxa" costou 66 millóns e
com·ponse . de tres episódio.s
cuxo nexo de unión está nu.nha
personaxe dotad~ tje ·poderes
máxicos, interpretado por Luma
Gómez que participa no desenvolvitnento das tres histórias D

Agustin Femández·Paz _gañóu o Merlin de narrativa ihfantil corl. As flores radioactivas ·
!
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Dario.Xohán Cabana gañador ció X erais·
Dario Xohán Cabana con.
. "Galván Bn Saor" e
Agustin Femández Paz
con "As flores
radioactivas" foron ·os
, gañadores dos prémios\
Xerais de N ov~la e
"Merlin" de narrativa

infantil; fallados no
transcurso dunha cea o ·
·pasado dia do San
Marti:rYo en Compostela.
O acto, que tamén serviu
para conmemorar os dez
anos de actiyidade da
, editorial -que foron

re,corridos por Victor
.
Freixanes nó seu giscurso
de aperturé!-, estivo
marcado pola emoción
das palabras -aúsente
por enfermid~de
Femández Paz- de Dario_
Xohán Cabana .. Dario

adicou o Úémi6 aos seus
pais "por· ensinarme a
língua coa que me ·
·expreso e escrebo.
·
Porque
a nosa patria é !=l língua' .
Publicamos aqui o
primeiro cc:ipítulo ("A

taberna da Inés") da obra
, premiada, unha história
. con idas e vidas no
presente e na pantasia, e·
que Dario declarou
-inspirada nun conto do
"Amor de Artur" de
Méndez Ferrin.

Galván ··en Saor
.

. e

•>

-
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DARÍO XOHÁN CABANA

taberna da Inés E?Staba escura ·e sen xente na parte
que para taberna fara prevista, pero 9íase un ruxe- ·
ruxe de conversa e víase
luz polG cristal esmerilado .
· da porta da cóciña adxa-;- .
cente. Anoitecía fóra, e
venteaba .e chovía iría.
O viaxeiro entrou pisando suavemente , coma quen é estranxeiro no lugar e
quere mostra-la súa cortesía. Un regueiro
de auga · esc.oaba do grande paraugas
que colocou·nun a modo de testo que ha- _
bía no canto de máis axeitado paragueiro . Achegouse ó mostrador desprovisto
d8 camareiro, e agardou un pouco ,
apóiarrdo unha cadeira e o cóbadó neL
Fixo algún discreto ruído co9 dédÓs no ·
taboleiro, pero tan baixo e tímido que
non foi escoitado desde a estancia na
que el ben oía rumor, e :aon ínoi ba:ixti ,
de voces. Terminou volvendo ó carón da
porta de fóra, pero a choiva recruara, e
pareceuJJe quizais que nuriha noite de inverno . .- un. viaxeiro que encontra onde
pausar debe insistir e non segt¡.ir buscando.
Decidiuse por fin a chamar á porta da
cociña, ·e petou nela tres ·veces cos cote. ·nos, cada vez qun pouquiño :r;náis de forza. A ·Inés abriu a pórta sen erguerse do
banco. No van debuxouse a alta e robus·ta silueta do'· recén vida, e viuse que era
un cabaleiro cincuentón, ' Ínoi honestamente vestido cun verde gabán que, entreaberto, deixaba ver un tr:axe gris de
Dario Xohán Cabana
chaqueta cruzada, e camisa-branca _con
garaba!a de lunares medio cuberta por
cetado xa, medio xamón, un prato de
unha mifa de la. Na man esquerda portachourlzos, que»co fresco e queixo curaba sombreiro de -feltro · gris con ancha
do .- Colocou un prato dianté do viaxeiro,
tita ,. e remetida · nesta unha colorida plue n~l coitelo, garfa e servilleta, fado moi
ma de perdiz.
ben disposto. O pan-_ era da casa , macizo
- Levantouse Inés ·ó ver ho,rne descode coda maura. O viaxeiro , deixando o
ñecido .. e coa súa galana xentileza convi- .
coitelo e o garfa de Iriés cun sorris6 coma
douno ? pasar. ·
de desculpa, tirou de navalJa parecida ás
-Seflte detrás da c_ociña, meu señor,
de Taramundi pero non igual, tallou un
q~e hp. de traer moito frío . Vaille unha
pequeno codelo sobre o que puxo medio
noite de cans . Póñase 'cabo do tiro. Masichourizo , ·e púxose a corper a pequenos
ta deixa pasa-lo señor.
bocados que cortaba con moita mesura.
Masita xa erguera en-toda a súa e curA conversa seguía,"oída po¡o foristeiro,
t.a estatura, e saudara estendendo. o bique de Gando en cando correspondía ós.
gote cun sorrisó .
sorrisos de Inés e de Masita co seu e
· O viaxeiro quitou o gabán e mirou
~unha leve inclinación de cabeza. '
onde pend'uralo, mais xa Inés llo collía na
Acabado o codelo e o chourizo, tallou
man e o poñía no respaldo dunha cadeira ..
outra miguichiña de pan, púxolle enriba
que 9beiroÚ canto_puido ó forno _da c'ociunha delgada Jañ'a de. xamón e seguiu
ña .para que fose enxugando.
maulando · engordiño, botando de cada
-¿E ha de querer tomár algo , señor?
pouco un trago de viña tan· curto que
-Se non Hes fose molestia, un tangue
máis ca beber parecía qu~ bicaba o tan- ·
dese viño do que están bebendo faríamé
gue. Cortou lago queixo duro ,· e pqr fin
,·ben , cunhas 'culieradas de azucre podenqueixo do brando~ · sempre en pequenas
.do ser'.
·
.- · . . . ,
cantidades, e 'pareceu dar por rematada
. Púxolle Masita tangue e · azucreiro e
a merenda, pois aseou· moi coidadoso os
serviulle da xarra. o viaxeiro botou aínda
beizos coa .servilleta.. pregouna e púxoa
. díante de -si, limpou a folla da navalla paben azucre, remexeu a modiño e ccilo- .
cou o tangue enriba da plancha 'da cocisándoa polo pap9 do polgar esquerdo,
ña , mostrando gustar do viño momo.
_ dobrouna e gardotma no peto 'de dían.,t.e
A conversa seguía, pero en voz máis
·do pantalón.
baixa, entre Inés, Masita e ós párroquia-Ai señor - dÍxolle Inés- , e aínda
nos O estranxe1ro esc01taba e hebía a
parece mentira que un home tan grande
pequeno? grolos . Hóubo un silencio. Inéscoma vostéde coma tan pouco. Coma
preguntou :
_
unha miguifia_rnáis, senor, que me deixa
-¿E non -quere comer algo, meu seen verg-onza.
ñor?
-Por nada do. mundo quixera eu facer
-Iso mesmo ía ousar. pedirlle, miña
tal -repuxo _o viaxeiro-- , e xúrolle polo
señora. Se tivera un anaco de.. pan e car· que máis quera que _tan bo pan ·e tan bo.
ne faríame moito ben, pois desde onte á
compango habíá moito que eu non os
· noite ~non comiFí cóusa ningunha, e paréprobara. Mais anquea caixa do rneu peiceme que a fame no.H me deixa~á agarto é bastante granQ.e, sonlle · home de
.dar moi a gusto ata a hora que por aquí
pouca comida, pois o máis da miña forza
teñen de costume para cea~ .
vénlleme do sol . E aínda agora comín
Inés puxo ·na ~esa un bolo de pan enmáis. do que adoito, por causa do ceo en·'

-

toldado que houbo todo o día.
cuestión, pois é norma do rneu marido e
-Sonlle cou$aS esas -terciou Masimiña gañar para vivir e non para enrita- que teñen moito misterio . Teño coquecernos .
ñecido homes ben pequenos e de pouco
-Calquera que sexa o prezo, miña seanchor que comen , mellorando o presenñora -repuxo o cabaleiro--, non crerei
te, o mesmiño ca bestas, e teñen· toda a
eu, pagándoo, paga-la vasa hospitalidavida cara de fame . E outros coma vostede que non ten prezo, e que é para min
de, grandes e e9cutrulidos. parece que
máis prezada ca diñeiro ningún .
se manteñen con nada. O metabolismo
-Señor -=-dixo nesto o Manuel de
é ,unha causa maravillosa.
Braes-, estouno escoitando a vostede,
-Neso ten razón Maximiliano -dixo
e no falar non me parece de por aquí.
Manuel de Braes:._, por que .non houbo
Non o digo só pola súa fineza, que amasa
n estes contornos home que cornese máis
grandes estudios e cortesanía, senón tacó Forxán vello, e todos nós qúe o coñemén polo seu xeito de pronunciar, pois
cemos non sabiamos onde o metía, pois _
anque fala moi ben a nasa lingua non panunca chegou ós sesenta quilos. E forza
rece da nosa_Jilesma nación.
· · tampouco non tiña moita, nin valía causa
-E non son dela, seÍior -respondeu
para o tFabállo. Moita familia vos ten pao viaxeiro--, senón doutra terra e ben losado. Acórdome ·que aló polo corenta,
' nxe, da outra banda do mar, que se chaque había máis gana da que se podía
ma Bretaña, onde hai grandes fragas .
matar, o pobre do Forxán andaba desesÉlles unha ·terra moi fermosa , case tan
perado. Cando chegaron os MiJagres de
fermosa coma o que levo visto da súa,
Saavedra, que ía tódolos anos, puxo a copero parécerne que nela van suceder
cer canto toutiJ\o lle quedába na casa,
grandes desgracias. Tódolos rneus amique por· aí s~rían tres libras galegas': e
gos deron en tolarnia e botáronsé ós calevouno 'p ara a merenda, cun curruncho
miños buscando unha causa rnáxica, e
de pan coma. o puño dun nena. Eu fun
non pehsan xa en máis nada. Por isa me
con el aquel ano. O touciño era todo' larviñen. por descansar algún tempo de os
do , rnarelo e . sen freba ningunha, pero aturar.
cando -acabou de merendar non lle que-¿E haina, esa causa rnáxicá? -predaba nada. Pan sobroulle aínda un pouguntou Inés.
quiño. Daba reparo velo comer daquela·
-Haber haberaa, mais igua] ca se non
rnaneira. Non sei como daría pasado o
a houbera. O máis que se pode é chegar
resto do ano, pero aquel día coñécese
a vela, e para isa pouco tempo e con
que non quería aforrar. .
pouca claridade. Mais meu tío, que ése-Verdade é -afirmou Masito--, e tañor daquela terra, deu na cisma de pomén 'todos vos acordaredes dos Rizos de
suíla, e os meus cornpañeiros levan xa
Xarmar. Ha de sabe-lo señor foristeiro
máis de sete anos na súa demanda . ·
que estes eran dous irmáns que nunca
-¿E vostede non buscotJ? -quixo sapor estas partes se viron tales en forza,
ber Masita.
nin en altor e ancho de carpo, ata que el
-Desde o principio de todo busquei
entrou pala porta desta súa casa. Eu vin
tamén, que fun dos primeiros que saíron,
como· o máis vello dos irmáns facía mumais fun cansando . Entrevina unha vez
sar a pulso no curral un carro con oitenta
na casa dun pescadÓr, pero era escorregavelas de toxo, e non das pequenas.
día coma unha nube d,e luz, se entenden
Pois éranlle homes de pouca comida.
o que Hes digo . Se cadra nin sequera escase mixiriqueiros. Parecía que se mantaba alí, e era somente un reflexo . Dativesen do aire, ou do sol como di ·a súa
quela perdín toda a ilusión que tiña, que
mercé que fai.
xa nen era moita, e os rnoitos golpes e
-De causas coma estas teño oído taferidas que recibín na demanda fixeron
lar tamén moito por onde son eu -dixo
que me decidira a sair da rniña terra por
o foristeiro--. Eso debe ser dependido ó
un tempo , coma xa fixera o rnáis sabio
tempero da xente, segundo os elementos
de nós.
que predominep nas · persoas. Mais eu
-¿E log,o pensa volver?
non son médico nin magó para lles díc;ir
-¡E que· remedio me queda! AqÚeles
por que me pasa a min esto de comer
tolos buscarán e buscarán, e desgraciatan pouco para o grande que sorí. E tarán o reino coa súa busca , e rneu tio damén eu teño bastame forza, sobte todo
rase canta de que non vale de nada buscañdo. chega a mediodía e vai•sol. Se ca. car cando xa sexa tarde de rnáis . Daquedré;l é que en rnin predomina .o ·e lemento
la terei de volver eu, porque rneu tlo é
do !u.me.
'
vello, e aínda que non sirva para nada
-E con esta noite que se puxo -prequero estar cabo del neses últimos días .
glintou a Inés-, ¿vai querer o señorcon-¿E el non será un caldeiro máxico
tinua-.la viaxe." ou quedará a durmir ·en
ou algo así o que buscan os seus cornpaDemonte? ·Porque cada vez chove máis.
ñeiros? -preguntou Manuel de Braes;-.
e non é causa de guiar un ·coche destas
Dígoo porque eu teño lido aínda ben lihoras , non habendo moita necesidade.
bros , e ac:órdame un que talaba unha
-Non lle traio coche, senara, xa que
causa así.
,,
sen preguntarmo mo pregunta, e deix<:m. -Para uns é caldeiro, para outros ·é
me aquí un transportista moi atento que
copa , para outros unha gran- pedra preía para a capital. E se quedéi foi porque
. ciosa caída d,Ü firmamento . .Ü.uizais sexa
este lugar é o meu destino, non por non
as tres causas ou quiiais ningunha, pero
poder seguir, que el ben 'm e levaba. Ouicausa máxica éa, e causa da ruma de ~an
xera qtiedarme aquí por un tempo, aí!).da
boa terra t.a rnén a será. Eu por min quero
non sei canto, e faláronme motto ben da
mellar estar aquí mentres poida, pois vou
súa hospitalaria pousáda. Sé cadra noil'
inpo vello, e estou canso , e quíxera folgar
lle. despracería facerme o galano · de me ..;
un pouco antes do meu inevitable regrealugar un _cuarto polo tempo que eu esso.
. tea, dándome tamén de comer canda
·-E se non fose rnoita a pregúnta vostede .e o seu señor esposo.
dixo Manuel Ele Braes~. ¿poderiamos
-Con moito gusto, me'µ señof se se
saber cal é a gracia de vostede?
·
conforma coa nos~ humilde casa. Polo
-Eu chamorne Galván -respoñdeu o
prezo coido qu~ non habernos ·de ter
." viaxeiro--, e son ~obriñoao rei' Artur . O

·. QuieirQ
-.
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ron da literatura xa con asiduie cando aparecen están bailanesporadicamente .
dade,
xa
.do, ou sexa, non por orde. NunMais antes de entrar en matéha palavra, falta, bota-se a falria, no primeiro capítulo, debe\.i .
tar, unha descrición ·_máis ·porfiar máis fino, e asi a maior parmenorizada dunha série de rete do que se din· son c;onsidevistas (e xornais)'. q~e ~ Ieitor .
randos xerais que sabe calqu~r
_médio nunca terá nas mans.
estudiante de Ciéncias da Infor·_E ven o estudo das ·revistas e
mación ' de . primeiro cuÍso. Taidos suplementos, En xer:al po- .
vez se houbese ido a outras fon.Pouco a p·o uco parcelas do noso ·
bre, .· pois C. A Molirla _.:.botetes, a que eü botG en falta, en
pasado están sendo estudadas
mos - culpa á falta de espazoparticular, o capítulo teria sido
para coñecirnento de todos.
patece non dar-se canta de feímáis brillante e máis "científi- ·
Acontece, ás veces, · que eses
tos fundamentais, por exemplo.
co". E esa fonte, particular, é
estudos non están feítos co nena revista Nós ou A Nasa Terra:
AntóniG Gramsci. Vexan-s.e (e
cesé.rio rigor que deberia. Oufábrica de escritores e/ou -poelean-se) as suas ideias -sobre
tras que prexuízos do estudioso
tas. Otero, . · M,anuel-Alltonio,
"revista tipo" nos Ouademi" dei
non lle deixan ver o bosque. E
Carvalho Calero. e mesmo Riscarcere ou· na escolla Cultura y
ainda hai outras que acorren
co, talvez non terian chegado a
literatura (ed. Península) tradúcando o autor se queda a médio
ser sen eses_dous órgaos de excida -penosamente- e prepa- . . presión E tah' obnulidado está ·
camiño . ]sto último . con ci.l.go
rada por Jordi Solé Tura. Ao itadas outras duas. é o que pasa
con . Alfar que. por exemplo ,
liano me remito.
cG> livro, ambicioso, que tirou do
pasa por riba da sección-de Nós
prelo Edicións ·x erais e que ast"Letras de fara ou afora" --olímDespois da introdución ~
picamente. E outras veces·-falna Césp.r António Moliria, Prenpouco produtiva (sic)~ ven o ·
sa ·literaria en Galicia (1809-ta de información ou iná leitura?
' estudo do obxecto; quer dicer,
como. é o caso do recebimento
1920). e do que falta un segundas revistas. De primeiras o au-.
.por Par-te · de A Nasa Terra Q.o
do volume que será _necesário · tor noñ seguiu ·uq. -método para
manifesto "Máis alá". Naquel inpara a sua valorización en con. informar aos , sel:ls Jeitores de
tre é mal re.c ebido non polo conxunto. Mentres, quer dicer, encousas _9omo: formato da revista
tido do manifesto ·en si, -senón
tanto non saia a segunda entre(en cm., só dá o de Revista Gaporque. os que naque] momento·
ga comprirá falar deste prirneiro
llega), dat.a s de saíd.a de prirneivolume .
·
·
dirixian a revista (a irmandade
ro e úitimo -número -quer di- da Coruña) botaran da sua dio pzesente volume é•un estucer, número9 que saíron da re- .
rección a A Vilar Ponte. ámigo
do das revistas (.e suplementos)
vista-:-, tiraxe e venda (se é que
literárias na Galiza nos anos dede Manuel-António. que pasa a ·
se pode saber), seccións, firmas
chamar-lle "A nosa pleb~" lago
vanditos . O autor estuda tamén
fixas , se teri ou non publicidade,
outras _revistas non especifica- .
etc. Todos estes dados non apa(pasa á páxina 19)
mente literárias m__9.i.$ que tratarecen a maior parte das veces.
XGG

Unha antolox:ia de ·
·. prensa literária

Informal, sobre papel, de Antonl Táples.

Tápies, V. Mira,
Riera i Aragó,
estimulante
sabor
mediterráneo
A Galeria Trinta de Santiago
apresenta neste Novernbro case
duas dúcias de gravados de tres
artistas cataláns/universais, todos eles nacidos en Barcelona,·
ainda que pertencentes a duas
xenerac1ons cronoloxicarnente
ben diferenciadas.
Antoni Tápies (1923) vencellado desde as suas orixes a un
dos grupos artísticos que máis
contribu1u á ampliación do repertório formal, temático e técnico da plástica española dos
anos cincuenta "Dau al Set" foi
a cabeceira da revista e posterior nome do colect1vo que agrupou a criadores de grande talla,
como o poeta/escultor Joan
Brossa ou ao pintor surrealista
Joan Pone. Tápies 1nícia a sua
produción plástica dentro da
"action painting", pintura de decisión e onde se prioriza a xestualidade do artista, posteriormente vaise derivando cara os
territórios do expresionismo
,abstracto, sombrío, matérico e
con forte enraizamento na problemática social e política. Desde hai uns anos entra en contacto coas filosófias orientais e
a sua obra asenta nun esencialismo no qµe se pon en cabeza
a pegada do home e' con materiais deleznábeis elabora imaxes
altamente poéticas.
Os catro · gravados (augafortes) que recolle esta mostra, a()
igual que toda a sua obra actual, son síntese e memória das
suas grandes etapas anteriores.
Visións complexas, preñadas de
calidades téxturais e saturadas
de riovas significacións, asi
pois, o traballo dun·· mestre incontestábel.
1

Catro xilografías .e tres auga. fortes, un deles de gran formato,
aporta Vi_ctor Mira 'á mostra. Na,..
. cido nos ~nos cincuenta e for- .

. -"";"--

mado na Academia de Belas Artes de San Jordi, viaxa sen cesar por Estados Unidos, España
e Alemania, convertíndose nun
artista ilustrado, segundo a mellar tradición catalana. e militante do criticismo ácido. Unha re. flexión do próprio artista sitúanos ante o seu proceso criativo:
"Busquei dentro de ffi:in as·
respostas á miña angúria e
meu .corazón tomouse moito
tempo en responderme: Mentres tan-io. aturdido, non acertaba a atapar un carniño que me
conducise á grandiosa trinidade
·con que agora pinto: a merda, o
ouro e o branca de España".

ga~~ta

o

O seu traballo plástico, indiscutibelmente próximo ao expresionismo centroeuropeu, acada
meirande interese na acción sobre a madeira. Xilografías que
tesol·1e cunha contundente dicotomia cromática de negro
contra marelo, cun peculiar bestiário e un catálogo de signos/
home que falan de todas as incertidumes de fin de milénio .
Francesc Riera i Aragó, tamén nacido no.anos 50 e· formado en San Jordi, monta ·a sua
primeira exposic1ón individual
no ano 84 na Sá Joan Prats de
Barcelona, na que ·exibe a s'ua
heteroxénea obra que vai desde ·
as esculturas-obxecto, enclave
de equilibrio, aos ·mecanismos
. que evocán máquinas voadoras
e a produción plastíca en papel,
collages e gravados.

.
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Ahistoria de amor dunha
.parella contad.i con _sinxeleza
e tenrura_

Atrevida aventura de dous
rapaces, despois de un)ia
catástrofe. Manual de
SupeIVivencia.
800.000 exemplares vendidos
en catalán.

Selección .de contos de
presüxiosos autores galegos.

Un clásico irriprescin<fible na
litera~ galega.

Os oncé augafortes-collages
que apresenta nesta exposición,
baixo o tema ·comun . do avión, .
están realizados cun sinxelo critério: compositivo, . o do contrq.ponto que oferece o :\Ilateriai' pe-gado ao obxécto principal da re. presentación.

Aanálise fonda, chea de
matices, dunha alma~
delicada, intelixente e

anosa

CINZA
\d\ lt'l \!~

.il.t

NOVI
As .harmonizacións cromáticas moi rTie$Uradas logran un
sereo equilibrio de fondo e figu.ra. Unha obrar. se.r:i ?stridéncias
e de gran calidade hrica.
· Esta móstra é . unha proba
máis da solvéncia criativa dos
tillos do fecundo e vital Mediterráneo.
D
FERNANDO FERRO

_ , __________ ---.-

--------- - .

.

Reconquista, 1
3620_1. Vjgo

sensible.

__... __________ .. ______________ -:---,,,

Guía de libros .recomendados para
· B.U.P. e F.P. · . . y ...

~b~r.1 · ru r rJf1'J.

ExQum colec::ción de relatos .
que cauttVan pola sua
sensibilidade.
Unha auténtica revelación
literaria.

Nove re@toS que contribuen
a confirmar a'C>tero como un
narrador excepcional.

Olibro máis leido por
alumno5 de BUP

·Colección literaria: a literatura galega
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AKQUITECTURA
J

Perspectiva

Soto

EDIFÍCIO PARA AEDITORIAL SOTELO BLANCO
SAN~MARCOS - SANTIAGO - 1988

PEDRO DELLANO CABAOO ·
As características deste edificio veñen elemento singular que contribua á de,,_
ferenciad.as: A dirección, a adminis-· vas; a primeira está destinada a direcfixadas polas testriccións contidás señar o horizonte a través da sua intetración e os talleres da empresa, e ción da editorial crecendo en altura no
nunhas obsoletas ordenanzas munici- gración na paisaxe.
máis .un pequeno apartamento para o seu extremo oriental -a sala de xuntas- até permitir descubrir desde o
. O seu sinxelo volume, caracterizauso do editor.
.
-país que impiden, para a parcela na
que se l~aliza, v.ol~mes. ?isti~tos aos ·. do.por unha xeometrja compacta e peSobre esta base, o esquema or.gani- interior as peculiaridades volumétridunha_v1venda umfam1har 1solada. chada -para facer fronte ás peculiarizativo· interior do edifício, que en cas do edifício; e a situada baixo a
·Estas ord~nanzas x~nto ~ necesi~ad~- d~ades climá~icas dunha zona espeEsta, cun sis~~ma orde~ado~ ~urd~- . todo momento buscou a maior clari- cuberta -resolta a duas augas e con
de de buscar unha 1dent1dade propna ~talmente batida pqlos ventos- pro- Jlo_da·observac1on do. vocaculano utt- dade distributiva, fundaméntase na ampla pendente segundo o xeito de
para a sede dunha empresá de carácter · curou. servir como base ·a unha. pro- _, !izado na n~sa arquitectura anónima, utilización dos eixos de simetría. para aproveitamento xeneralizado nas cocultural - Jugar de traballo e edificio jJosta arquitectónica que mostrando · responde a ·un elemental ~squema no · a articulación das distintas funcións a , marcas do sul da Galiza- permite introducir uns espácios ~tilizados para
representativ0-:-- e a falta ~ -carácter unha imaxe exterior derivada das pe- ritmo. e ~istribución duns ocos. situa- -desenvolver no mesmo.
do seu e~torno, ~ete.i;ninarian, por- · _culiaridades básicas das. nosas _pre- dos na .plant~ de maneira·si~étrica, .e
Aplanta, cunha composición lineal actividades complentarias como son
tanto, a sua locahzac1on e a sua for- ·existencias arquitectónicas -rotundi: aporta unha·1maxe de austendade um- para os tr'!s níveis superiores, ordéna- .as· de residéncia.
ma:
darle ·. volumétrica, paramantos sen camente distorsionada por unha fen- se en torno a un espácio central de
Pola sua banda, ·o semisoto -en
Osolar, e_mprazado no lugar.de S'an voos nen elementos decorativos, esca- dura central. Nela, os cerramerítos de triple altura, .no que se situa un núcleo principio destinado aos talleres-Marcos xunto ao vello camiño das pe- la adecuada ao lugar no que se locali- ·obra desaparecen para convertirse de cllmunicacións verticais que se eil,.. · conta con acceso directo desde o exteregrinacións- é dicer, na vía de rela- za ...- aportase uns suxe~tivos espá- ,nuns grandes panos de vídrio,. abertos carga de matizar a segregación de rior pola fachada posterior ·do edifición entre o centro da cidade e o aero- cios interiores.
nas fachadas frontal e postenor que, funcións-determinada poi~ caracter do cio, · aproveitando o desñível. do teporto de Labacoll~, conta cunha
Fruito desta-planificación foron un- · ~ontendo o vest~bul?,e o sis~e~.ª ver~ programa, e un correqor lonxitudinal . rreo, e está tamén comunicado coressuave Jopografia e _está localizado has fachadas tersas das que tan só t1cal de, co.mumca~1~s~ pos1~1hta~, a que a modo de columna vertebral or- to das planta& através da escaleira
.nunha·- ampla meseta na que non se .emerxen dous grandes ventanais si- transparencia d~ ,ed1f1c1? na d1recc1on ganiza os recorridos que se producen principal. A sua planta, cadr.ada, xira .
en torno a un patio central, acristalado
apreeia a aparición de nengun ele- tuados sobre os penais a xeito das tra- ~a s_ua penetrac1on, abrmdoo ao exte- no interior de cada plant~ .
mento destacábeL A ubjcación do dicionais galerias, e un fráxil porche nor a·modo de escapar~te.
. Asi, a planta·baixa, pola que se ac- en todo o seu perímetro, no que se
edifício no mesmo, dando fronte á es- que enfatiza o acceso · ao edificio
Con respecto ao programa estabele- - cede·-ao 'edificio desde-o porche fron- situou un ·salgueiro que matiza a lu~ ·
traclii na parte máis alta do' terreo t_es~ acentuando a centralidade da -compo" c~d? no encargo cabe dicer que sed~- .. tal, desenvólve a parte· do .programa mellorando·a calidade ambiental inte. o.·
ponde á intención de constituirse nun sición.
·
v1d1a en catro partes perfectament~ d1- definido polas funeións administrati- . nor.
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AcuLtURAL;A

CONVOCATORIAS

•

EXPOSICIONS

·

iii Premio "De

•

Catro a ·catro" de
novela curta

ACTOS

Antonio Heredero

Na casa da Conga, en éomposte1a, o xoves 16 de Novembi:o ás ¡9 h . Esta actividade
emárcase dentro da exposición Luigi Vanvitene· sobre "O'
·'Palacio Real. Caserta", organizada polo COAG e aberta até
o 24 'de Novembro .

Exposición na Sá de E}{posicións do Axuritarnento dé A
Coruña.
·

a

O Café "De Catro Catro", de
Vigo , convóca públicamente
un premio de novela curta
que , en lembranza de Manuel
Antonio, máximo poeta do
mar e das vangardas , rexerase
polas seguintes bases :
1.- Os te:ictos concorrentes·
han ser inéditos e ter unha extensión entre 85 e 100 folios a
dobre espacio e unha soa
cara.
2.- os· orixinais serán presentados en seis exemplares
mecanografiados. e enviaranse ó Cafe 'de Catro a Catro,
rúa Gerona, 16, 36211
Vigo , antes do día 16 de Xaneiro de 1990.
3.- Os orixinais estarán escritos en Jihgua galega e na
ortografía vixente .
1
4 - Nos orixinais non figu rará o nome do autor, e si ·un
lema . Acompañando os orixinais aportarase un sobre pechado, dentro do que ira unha
nota co nome. enderezo, nú mero de teléfono do autor e título da obra , no seu extenor,
o mesmo lema que figura á
fronte do traballo concorrente
O sobre correspondente ó tra-

•

Garcia Boente ·

Exposición da obra pictórica
do artista lucense na Galería
Sargadelos de Santiago

•

• · Xurxo · Oro Claro
bailo premiado será aberto public;amente a fin de proclamar
· ó·gañador. En canto ós restantes sobres, serán destruídos
polo )<urado. Os autores non
premiados que desexen recu perar as súas obras, deberán
solicitalo ó Cat~ de Catro a Ca-.
tro, mencionando o título da
obra e o lema correspondente.
5.- O fallo do xurado, inapelable, será feíto público no
curso dun acto que. terá ·Jugar
no Cafe de Catro a Catro, o día
20 de Marzo de 1990.
6.- O premio está dotado
con 200.000 pesetas. e a nove"
la premiada será editada por
Edícións Xerais de Galicia:
7.- a participación neste
premio presupón a aceptación
das presentes bases por parte
dos aspirantes.

Centradas na história contem- .
poránea o -' 27, 28 e 29 deste
mes terán lugar estas xornadas en Pontevedra, organizadas pola A.C. "Amigo_s da Cultura_". Interv_irán os profesores
Francisco Carballo , Xo~é Ramón Barreiro e'Xosé Fprtes.

Exposición na Sá de ExposÍcións do Coléxio de Arquitectos, na rua República Argentina de Vl.go.
·

•

Ramón Caamaño

Exposición de fotografía na Sá
Os Peiraos de- Vigo (Praza da
Constitución)

•

Contje Carbal

Mostra Antolóxica de trinta
anos no Edificio Padre Sarmiento do Museu de Ponteved~a.

•

La:xeiro

Mostra antolóxica na sá de exposición do Auditorio Nacional de Galicia' en Compostela

1as Xomadas <le
História, de Galiza ..

.•

XÓves teatrais

Dentro da programación anual
do Concello de Moaña, e que
inclue convénios con grupos
locais de teatro. ciclo de primavera de teatro infantil· (Furiibolós) e xornadas de teatro
ho Festival Intercéltiéo, com- .
_plétase pécl;lase esta a0ivf·
• Xove~ Orquestra
dade"cos 'Xoves teatrais', que
de Galiciá
tefien o seguin~e calendário:
16 de Novembro. Ancoradouro, "Ouei;quellequer", S.C.
Concerto do Cuarteto da Xovén Orquestra de Galicia, cun
Castelao.
'
programa que .cinh~e obras de. - 23 de Novembro. Mario VieMozart, Beethoven e Haydn .
gas (Portugal). "maria gin-to-

e

nic". S.C . Castelao.
30 de -Novembro. · Sarabela.
"Xacobe ou a sumisión". S.C.
Castelao.
7 de · Decembro. . Moucho
Clerc . "Porque no mundo min@OU a verdade". S. C. Ca~te- ·
lao.
·
14 · de Decembro. Latirili.
"Teatro de Nigueres. "Maria
Soliña" . S.C Castelao .
Os espectáculos empezan ás
20 h.. Organiza o colectivo
"Teatro do Morcego" ca patrocínio do concello de Moaña .

•

Cinegalicia

Está en marcha a gala do cine
que terá lugar en Vigo do 23
26 .deste mes e na qlie se
estrearán • as longametraxes
"Sempre Xonxa" e "'Continen. tal", e a mediometraxe "Urxa".
Realizarase tarnén unha revisión do cine galega e haberá
diferentes mesas redondas e
proxeccións <le filmes doutras
comunidades autónomas de

ªº

re.c~nte fe~tura.

•

Mégalitismo.

Conferéncia de Antón R. Casal
no Museu Arqueolóxico de A
Coruña .na que desemolará Q
tema "O megalitismo na Galiza" ~ Vemes 17 ás 20 h .

ANUNCIOS DE BALDE
Unha antoloxia da
prensa literária .
(ven da páxina 17)
da pubhcación de Máis alá, non
antes (vexa-se o tomo de Correspondencia de Manuel-Antomo).
.É a partu do defenestramento de
Vilar Ponte cando tanto Cebreiro
como Manuel-Antómo deixan de·
colaborar na revista, colaboración que retomarán anos despois. ou sexa que o comentário
de C A Mohna "o mamfesto,
m01 antlconvencional, non podía
sentar ben nunha reVISta coma
A Nosa Terra, a pesar de ambos
fmnantes seren da 'casa'" A
reación ao marufesto por parte ·
da redacción da reVISta ten máls
a ver co momento político das Irmandades do que con..outra causa (sen desbotar causas hteránas; xa que Cebreno, que tlña
que pubilcar unhas vers1óns de
Apolhnaire na revista, dille ao
nanxeuo que agora que a dnixen vellos académicos xa non
pode ser) Hru, tamén , un certo
tufiUo que percorre o lívro. É o

·

de que nas re.vistas escritas en
galego non se lle fai caso aos escritores en español. O autor non ·
di claram'ente, mais cenas frases o denúncian; por exemplo,
talando dun artigo de Montero
Padilla sobre a critica da 'Pardo
Bazán á poesia galega pode-se
ler· "o autor afirma, con razón,
que a escritora 'antepone en su
estimación a los que emplean la
lengua gallega a otros, igualmente empapados del carácter
de la región , pero que utilizan el
castellano como forma de expresión"' (suhño eu, xgg). Se a Pardo Bazán fala de Rosalia, Pondal.
Curros e outros, poetas .e n galega, que poetas en español que
vivisen en Galiza na década dos
01tenta do século pasado poden
comparar-se con eles? É máis, o
mesmo autor, pax . 104, talando
de Galicia Revista Regional, escreve: "Como pode verse, a presencia de creación poética é rrúmma. Practicamente, todo o valioso publicase en galego" (C.A.·
Malina non se pregunta por
que).
Contodo, a presente é unha
primeira aproximación de con-

·

A Asociación de Programa- 1 · Oferécese a cárnbio cea baixo
xunto a toda unha série de paPáx. 300: "Soio (poema de
lua de papel, OU, en cas9s exdores en Língufi galega
peis literários que até agora ~á
Mánuel-António) dedicado ó seu
céntricos, incluso real.
chama a participar nas suas
seque non foran estudados. Tal·
cuñado Roxelio" ao ser o poeta
actividades a quen gaste teAgradeceriase o envio dun devez o papel de explorador que
de Rianxo filio único e célibe , diclear nun ordenador. Estarnos
segue -o autor non permite máis
buxo de ·mostra, que en todo
fícilmente teria cuñados.· Roxélio
e, tamén. cumpre e5perar o se·en Rua Dolores R. Sopeña. 1-3°
era un seu curmán·.
caso seria devolto. S. Levi. Av.
gundo volume para ver até onde
Pax. 113. "O Ulises de James
esq. 15505 A Coruña.
Can Serra, H-28 7º 1ª. 08906
chegou. Un segundo volume
Joyce foi publicado por prirnelra
HOSPITALET (Barcelona).
qµe necesita consignar unha sé· .
vez en París, no· ano 1929". Non,
A Mesa pola Normaliza-.
·
rie de erros que se dan no pre- · no 1922.
ción _Lingüí~tica de A Corusente. non sabemos se debido
E outros erras menores, algun
ña reú.nese todas as semanas
Dam-se aulas particulares
ao tradutor ou ao aútor:
de imprenta: 1999 por -supon(Mércores ás 20.30 h.) nos lode tedo o EGa. assi como de
Páx. 143: "as Irmandades da
se--'
1899;
ou
(páx.
54)
aparecer
cais da rua Eladio Rodrígue.z,
latim, lingua galega e espariFala creadas en 1916 por obra de
La imprenta en Galicia,
citado
15 - baixo (A Coruña). As per~
hola de BUP. Interessados/as
Antonio e Ramón Villar Ponte,
de Soto Freire. por 'La imagen en
soas que queiran contactar
Porteiro Garea. Viqueira, Peña
chamar ao telefone (981) 58 43
Galicia , cm Braque. E, como
coa MNL ou colaborar poden
Noyo, Losada Diéguez, Vicente
48 de CompoStela;
a'claración.
diremos
que
ZeniRisco, etc.". Risco entra nas Irachegarse ao local nese día e
trán non é Jaime Solá como insimandades a finais de 1917, polo
hora cando o desexen.
·
·autor,
senón
José
Gómez
nua
o
que difícilmente puido ser un
dun'
livro
titulaMartínez,
autor
A Asociación España-Urss
dos seus fundadores.
do Rasguños (1908)Pl_
O
·Iñtérprete xurado de galega e
amplia a ' matricula do curPáx. 245: "A partir de' 1924,
portugués, díplomado -en linso de ruso. Inteiresados c;;hatrala publicación do Primei.10
gua portuguesa e ldo. en Filomar a9 (986) 22 54 57.
XGG
Manifesto, firmado por · André
1
1) Tamén .espe(amos no próximo - loxia Hispánica oferece-se
Breton, o único verdadeiro mo- ~
vemento de vangarda con ano- . volume se incluan revistas como . -para todo tipo · de traduChuruleta Teatro. EspectácucióP-s. José Luis (91) 409 11
vada forza será o -surreálismo". - As Burgas, Az._ul, uu Heraldo Galle- go, por non talar do Boletín de la
los. de rua para todos ·os .pú57.
No 1924 Breton asina Manifesto
comisión de Monumentos Históriblicos. Os i,nteresados poden
do surrealismo, que na história
cos _y AJ:tísticos de· Orense, todas
contactar co teléfono ' (986) 78
literária sexa coñecido como o
· Escritor neurótico busca tieseelas virori Jume na época estudada
prirneiro, non quer dicir que tal
ñadora romántica interesada · 08 73 ou no Apartado 185 de
Lalin
.,
.
no volume que se reseña.
titulo exista.
en ilustrar conto infantil.
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ENTRADA

"Si algú se sent aludit

lRU-NFAL

· i te alas, que no voli"
. (Pi de la $erra)

~-

sto que· hai enriba é unha cita e cal..
culo que está debe ser a segunda
vez na. miña vida qúe recurro á sapiduria prestada coa intención de. xustifi. carme. Con todo, discúlpeme o lector ·e
permaneza atento porque a referencia.non
é gratuita.. Trátase da primeira . estrofa
dunha canción de 1976 que arrincaba nós
na gorxa de queh a ouvira: Quico Pi de la
Serra -am;go barcelonés- encabezaba
así ·unha canelón para min .emblemática
cuxó título era "Si els fills de puta volessiri
no veuriem mai el sol" (Se ·os tillos de puta
~ voasen nunca veríamq-lo sol).- ·
Era 1976 e daquela, supoño· que ·cando
Quico andaba . pelexando co pentagrama
aos compases daquel m.anifesto_cantado,
eu asistía en Roma á presentación en sociedade do Comité Central do Partido Comunista de Espafia, do que era membro.
. Aquel desafio á ilegalidade e tamén á
clandestinidade, foi realizado en coincidéncia cunha data emblemática para os
comunistas que coma min tiñamos unha
pegada e unhá referéncia' mitolóxica na figura de Dolores lbárruri. Cumplía Dolores
oitenta anos a todo o que ·podo dicer ago- ·
ra é que aquelo sí qu_~ foi 'un cumpreanos
ben celebrado. Tiña eu vintecatro anos
cando descubrin que Alfons Caries Comin, Carrillo, ·solé Tura e o amplísimo -e
.,;, variado elenco de citábeis na Radió Pirenaica existían, estaban comendo aó teu carón e ainda por riba sabían dun, da terra
prudéncia que á -sua lucidez- de maneira
palabras como das que Alberti encheu páque pisaba, do pasaáo que tiña esa terra
. que c9mo eu sospeitara qué -calquera mal
xinas e trincbeiras. Que se morra Dolores
e _do futuro que para ela calculábamos
aire a podía levar á tumba o dia menos
significa para o cronista, que elude xa rer
-eompartidamente.
pensad.O", entregueille un exemplar de
latar o terceiro e o emotivo encentro con
Na mitade do camiño Carrillo, Sánchez
"Soy del quinto Regimiento", extr'aordináela, un cataclismo emocioRal co'mparábel
Montero, lgnacío Gallego ou as dúcias e · rio ·panfleto militante do xenera1· Modesto
á perda de Valdeorras a favor do Bierzo;
dúcias de dirixentes comuñistas cuxa pree brillantísima crónica parcial da guerra cicomo que se esnaquicen cosmonautas en
séncia voz e xesto encdflia un pouco o
vil, para quemo dedicase.
ILJgar de astronautas. Un, ao cabo, segue
pulso,· fóronse facendo seres domésticos.
sendo un roxo con todo G direito do mundo
segundo
estalido
de
carpos
e
Antes
Qolores solprendeuse · cando eu lle din
do a conseíVar os seus anacos de mitolometacarpos con que me obsequiou Jogo
un · bico tanto coma , ao notar un ha forza
xia sentimental. Dóeme a desaparición de
'
insólita
firma,
Dolores
obsequioume
da
intensa no apretón de mans con que me
Dolores como me doe a de Alejo Perez
· cun paternal e vaticano bico na frente.
fixo · quentar ós metacarpos. Daquelas
Triviño e como- me manca a desaparición
"Guerréro", charñoume sorrintto, circuns- ·
xornadas rorhanás conservo a memória f í,
do muro de 'Berlín. Haberá que acostumtancia .que aproveitei para coment~r con
sica dó apretón cori máis intensidade que
brarse a vivir sen formigón, sen que ninGeluco Guerreiro que "Dolores vai vella.
a emoción de asistir a unlía manifestación
guén lle estale a, un os metacarpos como
_
Confundiume
contigo".
democrática na Piazza de Spagna ou a de
saben facelo Santiago Alvarez ou Manuel
manter unha breve discusión con GiancarHai uns djas, un mal aire levouse a DoMaria. Habera que afacerse a qué Domelo Pagetta: .
lores ao tanatório-. Correcto, como na cannico Modugno, de quen recollo o título
· Volvina ver anos despois, recén chegación; r:iormal como se a parca chama
desta crónica, defenda teses radicais 1das
da a Madrid naquel avión e,n cuxo lombo
mañ$ ou pasac;lo por min. Columnistas e
que un sospeitaba tan só hai oito anos.
figuraba en caracteres.cirílicos a marca de
analistas a soldo·. cóntanse por milleiros
_Con ela marcha un anaco diso tan querido
Aeroflot, a compañía aérea soviética que
sostendo o mesmo discurso: Péchase
que teimamos en calificar de história, que
dáquela viña senda para min como a floti-·
unha época, cae. o muro de Berlín, o protanto incórdia e tanto envexa para os que
,-lla de Lenin.
·
tagonista _índividual cede paso a6 protasomos, por activa ou por pasiva, protagoAinda non saíra á luz o primeiro tomo
gonismo colectivo ... bla, bla, bla.
nis~as. Ciao, ciao, bambina de novehtatres
· das suas memórias -máis debidas á sua · - Palabras como balas de precisión, nón
anos. Ci vediamo.
O
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e a facenda pública tivese un
pedazo só desa vocación de
·
Tempranilla que tanto quer
nos anúncios, esta seria a hora de podermos reivindicar a.obxe.cción da
OTAN. A entrada no clube máis caro
do mundo costou vários billóns de
pesetas, sen contar o proceso que
desde o ano 56 se seguira para acomodar a formidábel máqi;ina de guerra do Estado ás normas e a lingüística da Alianza Atlántica.
Apostando todas as suas cartas
polo ingreso neste organismo militar,
as direitas españolas arreglaban
unha vez máis as cantas coa sua vocación de chegar tarde ás ceas da
. diplomácia mundial e pagar máis
caro o cuberto. Asi foi como gastaron
a glória das suas espadas máis apo1íneas nas guerras da Contra-reforma, deitaron os seus mellares ovos
na cesta do Antigo Réxime ou se
apresentaron vontários ao frente ruso
coa División Azul cando xa os mellares amigos de Hitler preparaban pasaportes bolivianos ou cápsulas de
cianuro.
.
Co"a información elemental das
axéncias de Prensa, non habia que
botar nengún Tarot para adiantarse
ao que pasou en Berlín na noite de
festa do dia 11 . Hai máis de cinco
anos que Shevernadze fala da casa
comun europea, pero mesmo nos
tempos de Breznev, os pasos en favor da distensión na Europa foron
constantes.
González e os seus montaron a
sua División Azul particular (que ai nda hoxe pode obligar a un soldado
de noso a ir defender, non se sabe
ben de que, unha base nuclear na
Bélxica} cando xa os alemáns de
Bonn e os franceses desconfiaban en
público do futuro deste exército ideado moitos anos antes, cando Foster
Dulles formulara a teoloxia do mal ·0
o ben .
Nos diários, a noticia de que os
comunistas decidiran derrubar o
muro, empequenecia a da perda da
maioria do PSOE.
·
· Máis ben deberian ir xuntas: unha
entrada trunfal nun clube caro, gastado, reaccionário e impopular como
xesto principal ounha política que
O
perde apoío.
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on é que non confie na liberdade- e rigor da prensa ocidental,
pero non podo evitar, cando leo
exaustivamente as informacións sobre
o-Salvador, o quedarme cun enorme
moscón detrás da orella.
Verán, .o 13 de Xullo de 1979 eu lin
en todos os periódicos os titul~res: os
sandinistas derrotados, fracasa o ofensiva sandinista. En letra máis pequena
explicábase o estrepitoso fracaso d<:>s ..
guerrilleiros e a grande derrota na que
cairan, rexeitados polo governo e a
maioria da,povoación. En realidade, d_eciase, non é posibel outra Cuba. A- lo1ta
armada está desfasada cantaron todos
os desencantados de Fidel. Sé unha
semaniñ~ despois, o 19 qe Setembro · ·
voltaban, ben nutridos, os· muchachos·
a Manjlgua ·e nen o~. ~~n~ do bunguer
de Somoza se atrev1an a 1nterrump1r as
primeiras estrofas do hino_sandinista,
cantado a coro por milleiros de gargan~-
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