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A DÉMQCFlACIA .Al.NDA NON CHEG,OW Á GARDA CIVIL: MÁIS DE 50 MEMBROS DA MESMA
SANCIONADOS POR
DENUNCIAR IRREGULARIDADES

OSGARDAS.
QUEREN
"
SER CIVIS
-

-

Comezarón _xa hai algur:i
f?mpo unha -campaña seíflpre a~alada bai.xo o medó das penás
militares. Pero a diatriba Civil-militar é só
o reflexó doutros moitos problemas que
rep~rcuten direitamente nos cidadáns
. e que aqui expoñen representantes
do sindicato clandestino SUGC ~

. '

A. Colom:
'ERC
une· a sua
·tradición ca ·
independentismo'
Ven de se celebrar 6 XVI
Congreso' de Esquerra
Republicana de Catalunya, o
histórico partido que dirixiran
Francesc Maciá e Lluis
Companys no que ,saiu elexido
secretário xeneral Angel Colom,
_ ex-portavoz da Crida a l_a
Solidaritar e actual secretário
xeneral de Esquerra Republicana
de Catalunya. A _no'{a direción
·de ERG non contempla a
posibilidade dunha escisión en .
ma~~· Alomenos es~a é a opinión
d~ Angel Colom.
(Páx. 12)

X.l. Barreiro:
.Flick
'A.maioria
pede máis
do ppsubvención
para a celulo~a · · acabará no
nacionalismo' ·
de As Porites
1
A indúst~ia do papel
Teima eón construir un
é unha das máis contaminantes
nacionalismo de centro-direita a
do mundo, en ~special polós
·
imaxé do basco e catalán,
comRostos organo-clorados
.. pretende integrar un Governo de
e tamén pqlo
.
·
Progreso que leve a termo catre
mono.cultivo de pino
pontos básicos para o .
e eucalipto que inducen.
~, nacionalismo: organización
A organización '. Gre.enpeace ven
territorial, comunicacións,
. de propoñer q~e se proiba a_ _
desenrolo do Estatuto e
instalación de
coordenación das Deputacións.
novas celulosas .
Pero XL. Barreiro tamén
na .Galiza e qu'e se regulen
considera.que o gran partido
· efectivamente os verquidos das
nacionalista hai que fac~lo con
indústrias de papel que xa .
moita da xente que está hoxe no
· existen.
.· (~á~. 9)
PP.
(Páx. 7)

Sempre Xonxa
constituese .
.no primeiro.
éxito do
cine galegq
No festivai "Cinegálicia",
organizado para a estrea das
tres primeiras longametraxes
galegas, non ten nacido o ciné
galega. Seria inxusto esquecer o
labor xordo e odiseico de quen
.o manti.ve.ron en estado larvário
durante moitos anos. Agora,
unha política áudio . .visual da.que
non se deoerian gabar moito ~s
autoridades permitiu a c~tro
· cineastas dar a luz tres filmes
ben dtverxentes en calidade e
conceición do cine. ·
,
(P~. 15, 16 e 17)

J

,l

Os intentos de democratizar
·a Garda Civil encóntranse coa
oposición di;i Cúpula Militar, o medo
do Governo e a incomprensión da
· maioria das forzas políticas
apresentando o problema como
meramente iritemo cando repercute
d_
ireitamente nos cidadáns . . seu
·carácter militar é un anacronismo nun
país formalmente democrático que
mostra claramente a disfunción do·
que det?e·ser un carpo de seguridade.
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Máis de ,50 gardas sancionados por denunciar irregularidades

Na Garda Civil a democrácia está -penada
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A Garda Cívil está
de.splegada ·seguindo ·
critérios militares e non de
c_
orpo de _·seguridade
cidadán. A reforma que
pretenden os gardas, na
Galiza o 20 por,cento ·
están ·afiliados ao
Sindicato Unificado da
Garda Civil,~ non é unha

reivindicación meramente
recean deles cando non
Nen as festas da jet set, nen o a recorrer a leis semellantes á
profi'sional, senón que
"Antiterrorista" ou á de "Defensa
Azor ou Doñana, a garabata ou
os rechazan abertamente
a lubina foron un descubrímento da Constitución ". Uns gardas,
afecta ao conxunto dos
pois, como afirma un ·
· para os socialistas. Non . Barrio- . ben mandados, aos que eles pocidadáns. Nun país que
representante do SUGC,
nuevo afirmouno rotundamente dían dirixir segundo as necesidaten os índices má:is altos
"como se lle vai pedir a un cando
era Ministro do Interior: "a des da alta ·política, ao tempo
de policia por habitante de garda que aplique os
Garda Civil foi o gran descubri- que contentaban á cúpula militar.
Europa, os corpos de
direitos fund~mentais aos
Deslumbrados por esta singumento dos socialistas".
seguridade non cumplen a cidadáns cando, dia a dia,
lar realidade, non era hora de
Encontráronse cun verdadeiro
acordarse das promesas eleitoJunción para a que foron
estanse pisoteando os
exército despregado por toda a
rais nen das palabras pronunciadel".
·
Criados. Os cidadáns
sen
necesidade
xeografia
estatal
\
.

.

A INAPLAZÁBELDEMOCRATlzACIÓN DA GARDA CIVIL
A opinión púbrica estalle.a ch'egar

consustanciais co próprio Carpo
intencionadamente· distorsionado o
O recoñecimento do seu carácter civil,
debate sobre a Garda Civil.
recollido mesmo no actual ordenamento
Apreséntaselle ·c,...'llo cuestión
constituciónal español, ten que ser,
fundamental da diatriba entre sindicatos,
certamente, º·paso que antecede á
clandestinos e fortemente reprimidQs, '. e o · adaptación da Garda Civil a un réxime
Goverrio central, o earácter civil ou militar .· democrátióo, ·algo que att3 agora non se
do Carpo, acochando os outros graves
deV, e·a calquer reforma séria, que .
proble_mas e carencias_que padece o
·debería levar como último paso na ·Galiza,
descubrimento de Barrionuevo.
á formación d-unha policia autonómica -.
·Certamente que o carácter militar da
que reemprazase á Benemérita e á
institución fundada. polo D_uque de
policia.
Ahumadá é tanto .un símbolo do
Pero a-adaptación da Garda Civil,
anacronismo e disfunción para·uh carpo
desplegada segunde> intereses militares e
de seguridade que opera nun paí.s
non policiais,. non é, un problema que se
formalmente demdcrático, como parafuso poda circunscreber aos próprios_
que .apreta de tal xeito as eivas, erros7e a membros (ainda que .si os perxudica en
falta de efectivid_a.9e que tan que xa se~an grado sumo conculcando os direitos máis .

elementais e só por iso haberia que
resolvelo). É un problema social.
Aféctanos ao cdnxunto dos cidadáns,
tanto na vertente d~ seguridade cidadán, .
como na de liberdades persoais pois, ·
éomo afirma o Sindicato Unificado da
Garda Civil (SUGC), "non se pode
entender un direito se n()n se vive" ..
. 'Partidos políticos e sindicatos están
abrigados a asumir e defender, polo
menos como primeiro paso, .as .
reivindicaCións duns traballadores, esqµecehdo· estereotipos, afrentas e
história- que están a ser a avanzada·
dunha loita' democrática básica. ·D

.4.llOSA TBBBA

das por Felipe González no Parlamento cando era Xefe da Oposición: "queremos que as forzas
de orden público actuen con regulamentos claros, que no seu
próprio seo se elimine calquer
comportamento arbitrário, que
coñezan os seus direitos e facultades, que actuen, en definitiva,
ao servício do pavo e para o
povo".
Brillante discurso pronunciado
o 14 · de Decembro de 1977 a

'fi.

APLICACION DO
.RÉXIME
DISCIPLINÁRIO DAS ,_
FORZAS ARMADAS A
GARDA CIVIL TEN
POR OBXECTIVO
'PRINCIPAL A
REPRESIÓ-=-N.:.....:
. D_E_T_O~o----o=1NTENTO
DEMOCRATIZADOR'
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Nº 4.1O-30 DE ~QVEMBRO DO 1989

'fi. -GAÁDA CIVIL
PARECE ESTÁ_R_ _
IMPERMEABILIZADA
ÁS NOVAS LEIS
DITADAS DESPOIS DO .
_
FRANQUISMO'
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· eles non son deuses, senón per:..
soas". _
·
O SUGC afirma,· ademais, que
os mandos militares desobedecen as ardes do Director Xeraf da
Guarda Civil, sancionando ilegal-'
mente ~ funcionário~ ·polo seu
talante democrático, ao tempo
que denúncian "sítuación de corrupción e. abuso de autoridade
que son práctica habitual na
GC''.
.

proósito do ,apaleamento en
.Santander ao deputado do
PSOE Xaime .Blanco.
Un dos escándalos máis imNestes once anos, desde a
portantes producidos·ao rededor
pronunciación. do discurso, as
da Garda Civil é o da Mútua.
"forzas do orden públ·jco" pasaPara comezar citar só duas ci- .
ron a ser "Forzas e Carpos de
tras: hoxe un garda paga ·abrigaSeguridade do Estado". · Cun . tóríamente 1 .300 pesetas men"Cqrpo Nacional de Policia'' ao 'suais á Mútua, ao retirarse coque se lle supnmiu, er:itre outras
bran 300 pesetas, tamén ao mes.
cousas, toda a parafernália e lastre que acompaña ao feito de ser
militares, conseguindo o direito á
'COA ACTUAL .
sindicación, xornadas laborais
SITUACIÓN NON ÉDE
regulares e normalizadas ... e un
regulamento mellar adaptado ás
ESTRANAR QUE HOXE
suas necesidades; e a Garda Ci- A .MAIORIA DA
vil que segue a qisfrutar dun esPOVOAC IÓ---"'N'-'-N-'---0-N-tado atípico en calquer réxime
formalmente democrático: "son VEXA CONBOS
soldados prpfisionais, pero poliOLLOS Á GARDA ·
cías".
Segundo 6 Sindicato Unificado
da Garda Civil, hoxe por hoxe os
gardas viven á marxe da Constitución "o que supón un grave
perxuício para o colectivo e para
as suas fam ílias, á vez que nos
impede unha plena integración
na sociedade, circunstáncia esta
que repercute direitamente nos
cidadáns e no sistema democrático, ao producirse no seo da
Garda Civil un claro rechazo cara
os direitos elementais".
Segundo o SUGC a aplicación
do Réximen Disciplinário das
Forzas Armadas a Garda Civil,
ten por "obxectivo principal a represión de todo intento democratizador do Corpo, aproveitando a sua capacidade represora própria dun réxime dictatorial,
perseguindo e encarcelando a
aqueles funcionários que mostran un talante democrático" .

CIVIL'

O SUGC considera que a Mútua naceu "á- sombra do abuso.
a corrupcion e a manipulación da
Cúpula da Garda Civil, non somenténdose a unha rigurosa auditoria para determinar de xeito
claro o destino do diñeiro''. Denúncian que se lle pretende dar
"un ar democrátic~o por· meio
dunhas escuras eleícións" . .
Existen, por outra .banda, cer. tas formas de relación co povo
nada edificantes, das que poden
ser unha mostra certas celebracións do Día da Patrona: con antelación abando, as invitacións
diríxense desde os cuarteles a ·
bares e alacéns que adqitan respostar co envio de caixas de botellas e alimentos para a festa.

A Garda Civil parece estar imperSUGC AFIRMA
meabilizada ás novas leis ditadas
despois do franquismo, que non
QUE OS MANDOS
lle chegaron aos funcionários. A
MILITARES
Cúpula Directiva do Corpo limiDESOBEDECEN AS
touse a esixir a confeción dun
traballo práctico sobre un feito
ORDES DO DIRECTOR
suposto ou fictício , ao estilo inXERAL DA GC
memorial, sen máis. Este traballo
debia ser realizado, ademais, en
SANCIONANDO
horas de descanso ou lecer.
ILEGALMENTE A
Aqueles que se negaron, por
FUNCIONÁ-Rl_O_S_P_O_LOconsideralo inapropriado, foron
sancionados coa perda de liberSEU TALANTE
dade.
DEMOCRÁ-Tl-CO-,-Non é de estranar asi que,
hoxe, como hai anos, a maioria
da povoación non vexa con malos ollos a Garda Civil , .senón que
lle teña auténtico medo, pánico.
Un membro da SUGC recoñecia
que este medo era lóxico "por.
que non existen as mínimas garantías legais para os detidos ou
1
conducidos ao cuarteliño. Cómo
se lle vai pedir a un garda.·que lle
1
aplique os dereitos fundamentais
a 'calquera se se lle están pisoO Tribunal Constitucional non
teado dia tras dia os seus próse pronúncia sobre o carác- ·
prios?" As actitudes "bruscas é
ter civil ou militar da Garda
inecesárias, a violéncia dialéctiCivil; afirmando que lle coca, a forma de exercer o mando
rresponde fixar esa cuestión
fóra de toda razón, nas que se
aos lexisladore.§, ainda que
impón a vontade própria e o carecoñece que a Constitución
pricho con que obran. os ·man-·
española r_lOn impide ..que se
·dos, frasmítense do funciónário
opte por unha.J órmula distinao cid adán".
·
ta á·existente até agora, afir- ·
O SUGC cree que os seus
mando tamén ~ue o ·fexisla- '
mandos "só defenden os seus
dor . prometeu un réxime disintereses", pedindo a_ "adaptaciplinário próprio que ainda
ción do Corpo ao sistema demonon se cumpliu, e que "'mencrático, que ·pasa, forzosaménte,
tres tanto, estamos nunha sipolo direito de AsociaCión e Sintuación de transitoriedade na
dica9ión"; apont~hdo que "é lóque se' aplica o réxime 'disci-·
xi.c o que os xefes entendan qué
. plin~rio militar", .situación
sua función teña un mínimo
que,ªº s~.l.l xuício, non pode
control por parte dos demáas .. ser inoefinida.
~ . o
funcionárlOS do Corpo, xa que .
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As críticas a esta práctia (com.:.
cando nen os Governos Civis
quer~ os avogados do· Éstado
parábel ·a aqueloutrá derraéfeira- · nen os Delegados do Governo · para acusalos, - tratando des~a
forma, segundo declara un garcia
mente proibida do aguinaldo do · ppñen cot? a esta practic.a.
progresista, encob.rer aos verda- ·
Nada! .aos gardas) califican de
colectivo o sistema de reGadar
Máis coñecida popularmente
deiros -culpábeis, aos que están ·
agasallos. A inocéncia de. prepa- 'son as implicacións de gardas , detras de todo".
rar listas de doantes e asistentes,
nós sumários de contrabando
A Garda Civil, a.inda hoxe, está
conduce á inevitábel realidade
ai,nqa · que logo se esqueza qu~
desplegada ~egundo un plan e
de ·que alguns poídan aparec·er
a maioria deles quedan libres
unha función militar e non de. policia, polo que a de1.inc1,.1éncia se
como renuente~ · a facer calquer . porque retiraron cóntra deles os
aportación. A situación agrávase
cargos, non apresentándose, seestá a trasladar' dos centros ur- ..
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A maioria. das. veces .vólt~nse contra os pr~pri~ .gar9as .

N·umerosas· ·denúncias contra os níandos
e acalar voces e presións", deconta de que en moitas ocasións
núnciaba a UDGC nuri comunia apertura ·de ·expedientes disciplinários; tan habitual no l'.loso . cado publicado o 21-2-89.
CorpQ, real ízase para acobardar · . Neste inesmo comunicado .calificaba a atitude do responsátel
. da Garda civil na província de
"represiva e .militarista".
r
Denunciaban tamén a atitude
"despótica e o trato inumano e
ditatorial do ofictal, Eládio Rodríguez, responsábel da Comp_
añia
da Plana Maior da Comandáncia,
ao que ~e acusaba de recortar
os permisos navideños a todos
os axentes que o solicitaron,
cando esta actuación non se inclue dentro .das compe~éndas.*
Nestas denúncias implican aos
superiol~~
xerárquicos, "pois
tenáo céñecimento dos teitos · non os resolveron".
zas ... ao serv1zo .u~1?0 e exclus1Tamén se recrimina a atitude
"Ternos per:dida a éredibilidade -·
PQDEN
DAS
.QUE
SER
Caricatura de Luis Roldán, Director
=-"-=-=:;.__:=.c::::....=c....:_-='· -=-==..:.....-=--=::....=.::_..:;.
vo de -Xefes e Of1c1a1s. ·
dun Teniente de . Cambados,
na Xerarquia superior, dándonos
da Guárdla Civil
UNHA MOSTRA
Polo demais as casas-cuarte(s
"que· priva de liberdade aos seus
CERTAS
~eguen . é1:· ser uns red'-!ct~s. orde
subordinados, arrestán~oos no
se marxina ao funcionario do
domicílio por faltas leves .
CELEBRACIONS DO
resto da povoación, á par de ser
En Ourense solicitouse a in·'O/A DA PATRONA'
' un claro exemplo de intromisión.
vestigación dun mando, hoxe na
·
na intimidada personal.
reserva, relacionado coa desaEsta falta de contácto cos ciparición de libros nos que se redadáns, perfeitamente estudada,
bám~ ao rural, ao amparo dunha
xistan cantas. Aseguran, adeé máis grave cando se. trata dos
falta de médios para prevención
mais, ~ue se realiza co "coñeciórganos de representación po-·
e investigación. Pero non é•~ue
mento e, ao parecer, anuéncia
de Manuel González a Gob
Garda civil de Noia, Manuel
falten efectivos ·policiais na Gali- ; pular, como ·poden ser Asociados oficiais e outro persoal da
mar, en Burgos. Esta deciGonzález,· tiña denunciado
cións de Viciños ou Concellos, .
za. Non. Somos un dos pais~s
Comandáncia".
ante os seus superiores a - sión lévao a abandonar a
para elaborar os plaris de actua- ' · "corrupción" existente na
da CEE qué máis policias por ~a.:...
Tamén denúncian a outro
Garda Civil Ao pouco tempo
bitante conta. O problema é o da . cións e posibilitar unha maior efimando que "utilizou persoalmenrecébese un escrito da Direc.:.
Garda Civil da zona. . _
cácia:
sua adecuación e distribución.
te da equipa de entrenamento
ción Xeral da GC, no que se
_ Algun tempo despois desta
A reforma efectuada hal oito
para realizar arranxos na casa e
afirma que . o traslado non é
denúncia regulamentária o alanos na Gé levou consigo o p~
finca da sua propriedade, facenlegal e ·conminándos a que
calde Pastor AÍonso e ó xuiz;
MAIORIA DOS
che de n;ioitos cuarteles, baixo a
do o transporte ·dunha furgoneta
non volten a conieter eses
fadana pública, culpando a
base de que era difícil a s.ua deda GC con placas civis".
erros.
alguns gardas · de estar por
POSTOS
OS
~ARDAS
fensa en caso de · ataque . .Hoxe
Tamén en Ourense denúncian
Hai uns dias Manuel Ferdetrás _
d o narcotráfico, con- ·
EFECTUAN MAIS DE
hai outros moitos nos que os
"a hostil persecución e acoso
nández denuncil,i no xulgado
cretamente a Em ílio de la
gardas se adican a defender ese .1-00 HORAS
que están sofrendo os motorisameazas telefónicas contra a
lglésia e a Rodolfo F. Getino.
bastión de calquér posíbel _ata- .
tas
por parte dun oficial que se
familia,
detrás
sua
persoa
e
Ante
as
acusación
os
gar.
,
SEMANAIS DE
que, pechando pela .tarde e pola .
dedica, como misión de vital imdas éafes estarían os gardas
· das do posto de Noia decinoite qued~ndo a povopción ru-. SERVÍCIO, SEN QUE
portáncia, a vixiar, de paisano e
(non trasladados) Emilio e
den firmar un manifesto con· ral sen· nengun servício policial.
. con veículos particulares, aos
tra o alcalde que Manuel Getino, asi como a corresMELLORE A .
Polo demais dáse a circunsax entes as su as ordes".
pondente de "El Correo GalePRESTACIÓ_N_A_O_S_ _
González · non firr:na, pois
táncia de que na maioria dos
Pero as denúncias veñen daga" no Barbanzé!.
desde A Goruña; os seus supostas os Gardas efectuan máis
CIDADÁNS'
das, sobretodo, polas sancións
Estes gard~s. segundo nuperiores consuUados, lle indide 100 horas semanais de servíinxustas, máis de 50 , que nos úlmerosos testigos, permañecan que non o faga mentres
cio, sen que por eso mellare a
A Garda- Civil .hoxe parece apli- ·
timos anos lle foron impostas a
cen a · maior parte do dia
non se .faga unha .investigaprestación aos cidadáns.
car a máxima absolutista de
garda~ polas suas tendéncias
apostados frente ao concello,
ción.
As declaracións públicas so"todo para o povo, pero sen o
democráticas, segundo denúncia
facendo carantoñas e coAo pouco tempo ch.egan
bre .a falta de persoal acochan a
povo", ·cando o povo debe ter
a UDGC. As sancións son máis
mentArios malsonantes ao
membros de Madrid para
unha policía como "el quere e'
existéncia de servícios doméstifortes para todos aqueles que se
paso do Alcalde ou do novo
abrir unha investigacíón internon imposta polo medo ás reac ..
cos ]nalgurís cuarteles hai máis
atreven a recorrer calquer inxusxefe da Pc:>licia Municipal. O
na, que conclue . co traslado
cións da Cúpula Militar". .
O
persoal neste ser-vicio que realitícia.
O

Nos últimos tempos son
numerosas-as denúncias
que os gardas Givís
realizan contr~ os. próprios
·
mandos por presunta
.. corrupción ou abuso.s, a
· maior parte das v_eces .
apresent~da pola tJniqn
Democrática de Garda
-Civis, organización que
coAta con un 20 por cejlto·
da afiliación dos gard_as na
Galiza e que saiu á luz
·
zando o encomenc;jado) qL,Jed_an'... ·
'EXISTEN CERTAS
· do as Unidades Operativas inuti- pública ·a raiz da c~:mdea a .
3 anos de· cadea ao Cabo ·
.
R
MAS
DE
lizábeis. Mália a circular da
Fo
Rosas, inculpado de· ser
-'-------"-----. - - - - - - DXGC séguese a utilizar aos garRELACION CO POVO _ ·das para camareiros, barbeiros,. -un dos Hderés dci sindicato
NADA EDIFICANTES~
al~añís,. fon~ane~r~s. ordena~- . clandestino.

-=....;=...;...._;_____;_;:;:;.___ _ ,

-

. . En Noia
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ALIZA-- E M ND.
• Mariano Abalo: 'non se poden rebaixar os postulados (Páx. 6) -. P_rotesta dos augardenteiros·· (Páx. &)
. • o direito ·marítimo (Páx. 1O) • Entrevista a Ramón Quintela, vello_·agrarista (Páx~ 1O e 11)
· • A disfribudóri da poyóación galega (Páx. 11)
·
• Cómplices no _Hotel Alcafá (Páx. 13).·

.-EL-El-Cl-ÓN-S-AU_T_ON-Ó-Ml-CA_S_0_17_D_E_DE-CE_M_BR-Ó------------~~~~----~------------~
•A l~TG aproba a propos- ·
ta de coalición eleitoral
coa CXTG. A INTG entende

M. Fraga e·G. Laxe teñen o_mesmo· programa forestal

OS ·nacionalistas coinciden na necesidadé
de ·pactar os pontos básicos
denúncias feitas contra o plan
forestal socialista.

.A.EIRÉ
) .
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Os partidos autóctonos
coinciden na necesidade
de pactar alguns pontos
básicos para a nova
lex'slatura: infraestrutura
viária, ordenación
territorial, competéncias
estatutárias, coordenación
das Deputacións ... PSOE
e PP tamén concordan en
moitos pontos do seu
programa, entre eles no
forestal, por máis que nos
expliciten totalmente as
suas opcións. A campaña,
á americana terá os
animadores especiais de
sempre, as figuras
españolas, que se
convertirán nos
verdadeiros líderes dos
seus partidos.
A batalla eleitoraf ten moito de
espectáculo. A precampaña serve para preparar toda a tramoia
ao tempo que se cria espectación. Alguns, como se de treina-dores futbolísticos se tratase,
agardan até última hora para dar
a coñecer as participantes e as
tácticas a empregar. Unha medida inútil como tantas veces demostrou Miguel Muñoz por máis
que Clemente lle siga levando a
contra: cada partido ten que xogar coa xente que ten e segundo
o seu estilo e concepción. Esta
visto que pretender emular sistemas alleos só conduce á derrota.
'Os partidos galeguistas tratan
de identificar a sua opción con
Galiza. A sua mensaxe xira ao
carón do autogoverno, apresentándose ~orno os únicos capaces de defender os seus intereses, aguilloando a conciéncia de
ser galegos, mesmo comparándoos con outras nacións e rexións do Estado. Todos avogan
agora por un entendimento posteleitoral entre eles e mesmo semellan estar de acordo nos pon·tos básicos a defender. Pero tamén teñen outra coincidéncia: a .
maioria apreséntanse como chave dun futuro Governo, polo que
nos 15 dias ge campaña os cidadárs deberán valorar á ·par en
quen vai pesar máis a chamada
do poder, · ou a defensa intransixente deses pontos·mínimos que
agora predican como comuns a
todos· eles.
O BNG aposta no seu eslogan,
por Ufl entendimento e fai un
chamamento directo: "Abrete a
-Gal iza", con un segundo apartado ho que pede que se participe
no seu proxecto. Coalición Galega e PSG-EG rivalizan en apresentarse como ''A forza", _pero
mentres o PSG-EG, seguindo na
sua liña de alternativa afirma ·q ue
é "A fofza de Galícia", CG di que
"Por forza ... Galiza ten que· ser".
Poi.a sua banda o PNG-PG categoriza que "Hai futuro", nunha
ide~ que pretende ·romper ao · ·
mesmo tempo os malos ago:ros

,

O Programa do ·.PP coincide
neste aspecto co PSOE, ainda
que uns e outros se absteñan de
Jacer referéncia ·explícita á plantación· de éspécies foráneas. O ·
que pensa da reforestación M.
Fraga houbo qu_e sabelo tamén
na sua própria boca, pois nos 15
volum~s de progr:ama os populares, non tiveron sitio para ·explici- ·
talo. M.Fraga déclarou que el
- está' a favor da plantación de espécies que podan fornecer de
matérias prirnas a r'náis celulos~s. afirmando que non eran
máis galegas carballos · e castiñeiros quEH>s piñeiros.
que llé dan ao seu partido. Mentres, a FPG quer ir "De frente,
pala autodeterminación".

Unha récua madrileña
Tamén o PSOE usa a palabra
Galiza no seu slogan, ainda que
a preponderante é a verba poder, tentando identificar PSOE
con poder nunha idea gardada
até os últimos diéis procurando
sorprender aos contricant~s :
Esta mesma idea é a que está
a espallar xa un González Laxe
redundante e, se cabe, máis
apoucado. Declara asi que "o
único que pode garantir o logro
das autovias son eu". Ao tempo
que pretende remarcar o seu
achegamento ao podennadrileño, deixa un bastión ao descoberto, a dependéncia d Madrid,

mesmo a sua, indicarrdo tamén
que o PSOE mide por distinto raseiro a uns e outros. Esta idea xa
tora utilizada na anterior campaña das autonómicas e o tempo
demostrou que o caso que lle fixeron a G. Laxe no Governo central.
Querando - abondar nela, o
candidato socialista promete o
. investimento de dous billóns de
pesetas, se el sae pre~idente. E
se non ... ?
Como i:l(jemáis agora vese
abrigado a decir algo e xa non
pode escudarse, como fixo no
Parlamento desde que é _Presidente xa sabemos que está a favor da fábrica de celulosa por
métodos químicos e de que esta
teña "os seus terreas para plantar eucaliptos"' referendando ·as

Se O PSOE traerá aos distin.:
tos líderes españoles
facer
campaña (menos F. González
· qu_e mandará · unha carta pois
non quer expoñerse a unha derrota), M.-Fraga contará co apoio
. de Aznar para jratar pe recoller
votos que puderan emigrar doutro xeito ad CDS.

a

Precisamente o Duque vai ser ·
o principal candidato deste partido, pois Xesus Osório é un perfeito descoñecido e o CDS permañece na eterna indefinición
ideolóxica.
·
Jlio Anguita, tentará tamén que
Esquerda Unida consiga algun
escano nun parlamento ao que
pide "paso": Abrirlle paso aos
seus candidatos será a funcióndas figuras "madrileñas". _Na
campaña xa se va.i ver até que
. ponto os galegas creen · nos de
f óra.
[]

Os partidos menores poden ser a clave- do futu~o govemo
. .
\

O CDS goza do mel dos _inquéritos
partido . .Daquela as previsións
outorgábanlle entre 6 e 8 esca·polo visto até agora' a maioria
O inquérito de El Paí~
nos, os mesmos que -a CG. O
resultado final deixara, sen
ábsoluta ao PP só é vaticinada
Exemplo notório é o· inquérito
embargo, ao partido · suarista .
por -sondeos achegados ao
publicado polo diário El País o
sen nengun deputado, mentres · ·.
Partidó Socialista. Asi a necepasado 26 de Novembro. No
mesmo predecianse de tres a
CG obtivera 11 .
sidade dunha frente anti-fraga
Outras circunstáncias pro- .
·e do voto ütil a Laxe seria un
catro escanos para o CDS,
'ducen extrañeza no 'inquérito
bon argümento para captar o
tres para -BNG e PSG-~G e
de E/País. Asi en ·Lugo o· voto
maior número de votos progredous para CG. Algunhas notas
explícito do HNG é do 4,3%;
- chamaban á surpresa: O CDS,
sistas.
.
As porcentaxés, por outra · cun .voto explicito, segundo o . mentres o estimado é, ·paradoxicamerite, menor: O · 3,8%. O
parte, semellan axustarse no
próprio sondeo, do .1 ,6%, asPSG-EG obtér1 un voto explíci- ·
caso dos <)ous grandes, pero · cendia en voto estimado ao
a fiabilidade descende estrepi5,9%, o que lle deparaba entre
to no muestreo do 2% en Outosamente na análise dos par3 e 4 escanos, ascenso fulmi- . rensé, mentres o estimado astidos seguintes, de menor ta- -· nante, superior ao de calquer . cende a ur) elevado 6,2 que lle
mano.' A importáncia destes
outro partido e surprendente ~ proporcionaria un escano, ·moi
por riba dos resultados douresulta, sen .embargo,, notória· .se ternos en conta que o martros comicios e das estimano actual proceso eleitoral,
co autonómico non adoita a
cións para as demais provín-·
pois nesa pequena franxa é
beneficiar as forzas estatais,
cias.
posíbel que se decida o próxi- • máxime no caso do CDS, forza
A fiabilid_ade é, .de calquer
mo governo galega. Para os
m~nor que non atravesa un
grandes ~st~ claro que non ~ · bon mor.11ento e que presenta , modo, escasa se consideramos que o muestreo abrangue,
o mesmo negociar co CDS, - un candidato neófito en polítiquen .xa ~e ofereceu ao· PSOE
ca. Tendo en canta ademais o 1 en cada provincia, a 400 per-·
soas. Un 2,5% -obtense asi con
para formar un posíbel gober-·
sucedjdo no _anterior procesp
:.
1O declaracións de voto. O
. no, que co PSG-EG ou BNG,
-autonómíqo faise rnáis posíbel
azar xoga, xa que lago, l,m paque o mel dos·sondeos sexa a
sen ·dúbida máis esixentes
pel demasiado relevante.
[]
nunha negociación, ou mesmo
única que probe o_ mencionádo
• M.VEIGA

.

con CG .

"que o acordo do Consello Ná.cional da CXTG é positivo, e per- ·
mite poñer os primeiros pasos
prácticos cara a constn.¡ción .
dunha central sindical nacionalista Única exemónica . en Gal iza.
Coincide, nos obxectivos·, cos
'critérios que sobar o te.ma .. decidira o 111 Conreso da lntersindicál
-e coa proposta que lle fixéramos
no mes de Setembro de 1988 á
CXTG.".
.
· Os critérios .globais que propón a INTG sobre a coalición :.
eleitoral son os_seguintes:
'.'A) os .acordos entre as duas
centrais sindicais deben ir máis
alá da s.lnxela formación dunha
Plataforma Electoral comun, listas .conxuntas e campaña puntual. Coidamos que é loxico que ambas confederacións cheguemos a acordos mais amplos
· (Campaña polo Emprego; Negociación Colectiva; Relacións ·co
resto dos_sindicatos ... ).
.
Para o. cal é necesário µn acor- .
do glo.bal entre as duas confede-·
racións, que logo debe ser concretado . a un nivel inferior (Federacións e Comarcas). ,
Oeste xeito dariase unha ima.xe de coeréncia que, ao mesmo
tempo, evi,ará friccióhs e ira
c_
onsolidando un maior achegamento.
B) O calendário de negociacións
debera ser axil, a fin de poder
preparar conxuntamente con
tempo a campaña· das . eleicións
sindicais, e os problemas _que
poidan ?(:Urdir (control eleicións,
legalizac_
ión, pequenos · proble-·
mas).
'
· .
C) A proposta que lle fixeramos
á CXTG nas .últimas elecións sin.Picais podería seroer como marco de "r:eferencia legal-.
D) A Comisión de Negociación
da INTG será ampla. Con tal motivo · propomos os seguintes
Manuel
Mera,
compañeiros:
Suso Seixo, Silo Castro, Xosé M.
Iglesias, Xan Carballo
Ignacio
M. Oreiro.
E) As conversas e. acordes formais con outros colectivos (sindicatos sectoriais e locais), ·cuxa
incorporación -nos parece _en
principio correcta; deberán ser.
realizadas por unha representa,ción de ambas as centrais e, cla-=
ro está, posteriores a -un acor:do
. CXTG-INTG".
[]

e

• Crise ~n Lugo. O Governo
municipal de Lugo está en crise
e o Alca1de, Vicente Quirbga
pensando se dimite xa ou espera
a que se aprobe o Plan Xeral de
Ordenación Urbán. Foi precisa- ·
mente o PXOUL o desencadean-·
te. da crises. Primeiramenté
abandonaron tres membros da
equipa de governo elexidos- nas
listas do CPG, polas que se
apresentara o Alcalde. Logo o
PSOE, coaligado con Vicente
Quiroga, retír:ane o seu apoio,
q~ed~n_do ~ rexedor en franca
minona.
· _ ·
· Ante .esta situación quixo negociar cos independentes, conxultou ás demáis forzas políticas
e andou a cavilar, sen decidirse
a dimitir
a seguir.
· O PP de Cacharro Pardo, que
podia apresentarlle unha moción
dé censura para derrubalo, aftrmou que _non i~ facelo.
.o

ou

.
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- _E.LEICIÓNS AUTONÓMICAS O 17 DE DECEMBRO

S8guodo Máriano ~Abaio ·

. ... ,,

.'Para élévar a conciencia nacionalista
non' se poden íebaiXa~ ()S postulad0s'
lismo". ·.·o que sucede, en.gade
. Abalo~ _é qu~ as foí4aS clásicas
da esquerda nacían.alista _vanse
corren.do até entrar ·no sistema.
Primou nelas a din.árnica marcada polo Estado· e eses cámbios
acabaron por ser ac'eitados".

"Para elevar a conciéncia
-naciona.lista non se poden
rebaixar os postulados. 9
que se fai asi é castrar ou
estancar es.e n ível de
_conciéncia", sinalou a este
'periódico, Mariano Ab.alo,
cabeza de lista da Frente
.Popular Galega por
Pontevedra. A formación
máis á esquerda do ·
panorama poi ítico -tendo·
en canta ql!e a APU non _
apresentou cand¡datura-..:
utilizará como lema de
9ampaña o de "De frente
poi a autodeterminación".

~

.

· "En definitiva, sinala Abalo,
fundámental é plantex,arse pro-

o líder da FPG e do seu partido motriz, o PCLN, non considera esta~· apreciacións como "pe-

A FPG 'móstrase, sen embargo, aberta, afirmq Abalo, a unha
poli.tica unitária, sob os princí- pios 1'da autodeterminación e o
anticolonialismo. O que non irnos
aceitar é acordos con forzas que
avalaron ao PSOE ou defenden
a alternativa dun Estado federal
como mera fórmula de recám-

o

b~".

A APU apresentouse publicamente

·

O v'o to da FPG, que nas pasa-.
das eleicións xerais cons·eguiu
3.200 sufráxios, é considerado por Abalo como "un voto c;;t1alitativo .que sirva de ref~réncia"

se

o

- "O bipartidismo vaise ~ons_olidaf
tras ·estas eleicións, segundo
·Mariano Abalo, como ·reflexo da
_ polfüca do Esfado é como consecuéncia de que ·as forzas na. cionalistas están a perder terreo.
· O pq.pel do .españblismo é máis
grave. Está por ver. o que fan. as
. forzas nacionalistas, pero eremos que a sua situación é c;lifí-

cir.

·" A nível popular, afirma o candidato _da FPG, non se deu ese
retroceso, nen sequer nas bas~s". Por outra parte "non se miróu nunca que por rebaixar o
programa _se tivera máis éxito,
nen seqt.¡er eleitoral, como demostran mesmo os resultados
de CG ·e PNG. É tamén un erro·
do BNG asumir o .Progr9ma do
PSG-EG. Defínense os mesmos
manicontidos, ainda que non
festen ha unidade".

gramas que .afronten os problemas reais do país, desde o desmantelamento industrial, aos ihcéndios, a incidéncia das drogas
ou moitos outros. Para isa é necesário un cámbio no marco xu.rídico-polítiéo, porque non. serven os pregramas das demais
forzas, baseados no desenvolven:iento dentro dun marco estatutário, que carece de qompeténcias para solucionar realmente
eses graves problemas".'

.simistas", · senón como "realisnacionalista, Abalo considera
tas" .' "Que a situación é desfavoque ' "non houbo unhá claudica_rábel, indica, é ·evidente. O que - - ción popula~. A nível ideolóxico
apontan as eleicións xerais e as . estaba habendo avances imporeuropeas está sehdo .iso. O con- ,tanfes. Un exemplo é o rouse de
. trário seria ünha ~urpresa".
. sectores da burguesia cara posi'Cións IT)áis cercanas do nacionaTras máis dunha déca~a ,..de -loita

A Assembleia · do Povo Unido
{APU) realizou, o pasado dia 24,
a sua apresentación pública en
Santiago. A organización de carácter indeper:-identista e asambleário constituiuse hai un mes e
a niaioria dos seus ·militantes
provenen da FPG.
·"O direito de Galiza á independéncia e a constituirse como Estado soberano" é un dos princípios definitórios da nova organización, que se declara ta!}lén de-

tensora "da toma do poder político palas clases populares e dun
modelo de sociedade onde a
¡·gualdade de direitos entre homes e malleres sexa real". A APU
ufilizará unicamente nos seus escritos o galega reintegracionista.
A formación independentista
que fará campaña nestas eleicións autonómicas non solicitará
o voto para ninguén, ao non ter
apresentado candidatura própria
por problemas legais".
O

AXENDAS AGA
. 1.

rr

·NO '90 OIEHPO nARCA &ALEGO.

fL
fL

d1

m

ta
cr
ne

: '

Pdrque ifara :cubrHas:necesidades· de todos, AGÁ PRODÜCCIÓNS, Edita:
,

:\

.

.

01

ce
zc
te

.

AXENDA.SEMANA VISTA . ·,· AXENDA DÍA ·A I)~ ' ..

BLOQUE DE MESA

.AXENDA DE PETO
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112 páxi~as: · Di- · E.sf?ecialme-nte diAxenda de luxo,
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informa~ . nx1da a empresas
encadernada· en
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man a nosa prode l,ado),. impres,a
posta no ano '90
ción resistente e · cantidade de es.- ..pll9 caderñiño pe Unha di~tribudón
agradable, " refo~- . pacio pa·ra _anota- . telefonos... · - F_1t.a · o.grada~le e efe~a duas tu:itas. To- . para o mundo das
za~a . con ~~qu·1-: . > · cións. 12 páxinas _ marcadora. Estru- 't1va. Gr:an supetf1dalas · informa- · axendas e calenneiros metal1cbs_." . ca mapa _de. estratura .de doble se- cie útil para ano- . dóns en oito idiodarios.
Tres córes a estodas a toda cor.
mana á vista.
· tacións. Impreso a -· mas distintos (in·11er nas capas.
_~ _ Jita . marca~ora.
dúas tintas. Estu- . clu¡ndo os da pe· · Mesma "encoderdiado . separador- · nJnsula). Preséntanación ca axenda
marcador · de fose en caixa de ~ar'semana a .vi.sta.
l las.
tón ríxida, e un
gravado asinado
e . numerado por
· M. Focal. A axenda galega qué. se
va·i vender en ·tódolos·.. países de
_EuropQ.
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A NOSA TEDA
Nº 410- 39 DE NOVEMBRO DO 1989
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'A maioria da xente
que está no PP acabará
pasándose ao nacionalism~'

.A.

EIRÉ

Teima con construir un
nacionalismo de centrodireita a imaxe do basca e
catalán, pretende integrar
un Governo de Progreso
que leve a t~rmo catro
pontos básicos para o
nacionalismo: organización
territorial, comunicacións,
desenrolo do Estatuto e
coordenación das
Deputacións. Pero X.L.
Barreiro tamén considera
que o gran partido
nacionalista hai que facelo
con moita da xente que
está hoxe no PP.
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Que CG non rexeite, de principio, o pactar co PP é unha estratéxia na loita pola franxa comun de eleitorado ou .existen
posibilidades reais de entendimento?
Nós nunca afirmamos a posibilidade de pactar co PP. O que dixemos é que non participábamos
nunha fronte contra Fraga. Aexeitamos asi unha mensaxe negativa para a apresentación de
cCalición Galega nas el.eicións.
Pólo contrário, o que queremos
é criar un partido de centro e nacionalista que sexa capaz de articular no seu dia unha alternativa de governo progresista e,
mentres, xogar con ese critério
fundamental cara a formación de
futuros governos.
Por outra parte vimos afirmando que nos perseguimos a formación dun Governo progresista, polo que poucas persoas
eren que unha .parte dese Governo poda ser Fraga lribarne.
Descartar totalmente un pacto
co PP é como botarse en brazos do PSOE totalmente inertes ...
Se descartásemos ese pact<Jtallantemente estaríamonos pechando a un eleitorado amplo
que hai que conquerir para o naciortalismo na Galiza, pensemos
o que sucede neste momento en
Catalunya e no País Basco, onde
o eleitorado que ali forma a
maioria nacionalista, aqui segue
a votar a Fraga lribarne. Hai que
.t ender ur\ camiño a ise eleitorado. Poden non servir os partidos
e Fraga lribarne para o futuro,
pero o eleitoradó serve 'perfeitamente. E claro, en terceiro lugar
estaríamos a renunciar a unha
virtude . estratéxica nestes- momentos. Se os de esquerda xogan á esquerda e os do centro
non xogamos ao centro, estámos perdidos. Pór iso creo que,
neste senso, hai que dar unha
iTiarxe de manobr_a.
Por q~e pensa que ese eteitorado non dá ese paso de votar a
unha forza · galega até o ponto
pe que Fraga se atreve a afirmar
que o ,partido . da direita galeguista é o PP? Parece certo que
moitos votantes de Fraga sono,
precisamente •. por ser el nacido
na Galiza.
En primeiro lugar e.stá claro que
os moitísimos séculas de desea-:-

bezamento social e político des:te povo sµrtiron, efeito. Neste
momento é difícil artellar alternativas 9e governo que non sexan
tuteladas. Esta sociedade non
responde ao estímulo de.facerse
o eleitorado cos seus próprios
poderes coa eficácia que, ao
mellar noutro momento, nós
pensabamos.
En segundo lugar porque ese
eleitorado hipoteticamente nacionalista, que algun dia acabará
votando a eses partidos, non ten
neste momento a decisión tan
clara que lle permita facelo contra unha série de circunstáncias
(lue condicionan o voto ou que .
o man~eñen cautivo, como é o
control que exercen do ·voto rural
e periférico das cidades. É moi
difícil que ese eleit-orado se sume
ao nacionalismo antes de que
este ·acade os mínimos para demostrar que é un proxecto político útil, reformador é non somentes unha marieira de reivindicar
pero non de governar.
Finalmente, porque as inéícias
seguen a presionar nun momento determinado.
Pero hai unhas clases sociais
interesadas, como .tales, ne5a
opción galeguista de direitas?
O que non hai na Galiza é esa
clase económica. Non estamos
vertebrados tampouco economicamente . A palabra Galiza, en
·termos políticos, significa pouco
nestes momentos. Pode significar moito en termo'S culturals,
sociais ... pero non en termos políticos. Non existe realmente
un ha burguesia galega;· xa non
sel se existe unha intelectualidade galega, empézame a parecer
que tampouco. Existe un amplo
grupo barallante, de café, pero
sen compromiso de nengun tipo,
que si dá consellos. en abundáncia, pero sen nengun paso en sério.
Neste momento o pequeno
grupo social que está comprometido neste país, ternos que
aceitar que ten que tender unha
_ cabeza de ponte na política, que
é enormemente costoso para
que o resto poda pasar unha vez
que esa ponte estexa tendida.
.Parece que eses pontóns que ·
se están a pór desde hai tempo, ,
non permiten o trasvase de votos cara o nacionalismo.
Non desde hai tanto tempo. Dez
anos non son -nada na história
dun país. Temos que ter en con-·
ta que mentres que en Euskadi e
Catalunya o fr.anquismo non supuxo realmente a .desaparición
do modelo nacionalista, simplesmente levouno· .á clandestinidade, '.existindo logo unha perfeita
conexión-· nmf lempós do franquismo, na Galiza saímos dunha
longuísima noite: Nós ternos só ·
·dez anos de · formación.· Nese
tempo tivemos que pasar crises
de partidos e, incluso, crises persoais qué nos van reacomodando. Ainda faltan moitas crises
para que se reacomo.de·· o resto
da sotiedade que falta. ·
As evólucións ·políticas persoais que tivemos· algu~s vanse
. ·ter que .repetir centos e miles de
veces antes de que ~xistan real-
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mente os 500 mil ou 600 mil votéxia posterior ás eleicións vai
Estes aspectos son prévios a ·
tos que precisa un partido nacioser moi coordenada entre os · calquer pacto e se a forza dos
nalista para poder governar.
nacionalistas é suficiente deben
partidos nacionalistas que estexan no parlamento. Vai haber ob- ,- de estar como- compromisos rePero esa demanda -de unidade
xectivos que irnos defender.c.011dactados xa antes de firmar os
dos· entre. os nacionalistas para
xu11tamente. Nesta última etapa . acordes. Despois empezarán as
vencer esa fatalidade parece
hou.b o,unha surpresiva actuación
negóciacións coas forzas que
ser real.
c;ie
partidós
que
fixerón
com.
vaian
formar Governo.
Eu creo na-unidade dos partidos
prender até que ponto o entendíCoalición Galega parece que . nacionalistas iguais. Como creo
mento dÚnha política nacionalisestá a asentar a sua teoría galena unidade dos partidos estatais
ta é c·apaz, nun momento 'detetguista, pero, ao mesmo tempó,
iguais. No que non creo é na uniinclue a persoas sen nengun
minado, de obviar diféréncias
d;;ide dos nacionalistas, polo
profundas de modelo social e _ ·cariz nacionalista.
simples feito de ser nacionalisideolóxico. O caso da . atitüde ··
ta·s. cunha incoeréncfa ideolóxica . persoal
de x.M. Beiras, mantida, '· O gran erro do. nacionalismo, es:.
de bas.e. Son 'partidário da uniclaro está por acordo do BNG,
pecialmente do de centro, foi
dade, polo tanto, do PNG e CG
significa ·até que ponto iso é poque en vez de facer un xu~cio soe non -son partidário da unidade
sí_b eL Detrás uesas atitude~ nao
bre os partidos, facíao sobre as
do nacionalismo como tal, que
persoas.
so existe ~nh.a xenerosidacie perreproduza aquel invento que foi
sonal rf10Í grande, senón tamén
Penso que se existe unha esUnidade Galega que pode dar, , !Jn compromiso polític~ que se
trutura de partid.o ha<;:ionalista,
incluso, bons resultados eleitomaterialjza por esas vías. Na mecunha mensaxe sólida e .cunha rais pero cuxas consecuéncias
dida en . que· sexa posíbel, ese
expresión ·d e obxectiyos adecuapolíticas posteriores ainda se setipo de políticas continuará 00 · da á finaliCJade . que persegue, o
guen pagando hoxe cunha parte
que·sexa posíbel. Ná prática, dueleit9rado que se incorpora, é .
importante da nosa sociedade - rante· a campaña eleitoral, cada
válido para eses obxectivos. Non
política.
partido, non ten máis remédio . se pode seguir pensando que ó
que manfor a sua própr'ia definí- . nacionalista é un espíritu puro
ción.
que reparte ·credenciais mentres
'COMO CONDICíON
que· os caciques ·governa·ñ o
Cales serian os pontos básicos
país ..O nacionalista é b ql!e está
PARA UN PACTO DE
que CG levará non só a·s conencadr.ado nun proxecto que ten
GOVERNO TEMOS·
ver~as cos nacionalistas, senón·
unhas c:aracterísticas e non vaQUE PÓR ALGUNS rian.
para calquer tipo dé ~overno de
coalición?
ELEMENTOS QUE
Podia até darse un trasvase
Gomo
condición para o pacto
como se deu ría anterior lexislaSERIAN APOIÁ-'--8-El_S_
·mesmo ~íñamos que pór alguns
.t ura con deputados eleitos polo
POR TODOS OS
elementos que serian ap9iábeis
PP?
·
por todos os partidos nacionalisNon sei en que condicións $e vai
PARTIDOS
realizar es.ta lexislatura. O gra.n
tas. Despois os próprios partidos
NACIONALISTAS'
que entren no . pacto xa teñen
que pactar as cuestións secuntrásfuga, nestes momentos, ·é
dárias; as programáticas pero
Fraga ... pasou a ser, segundo di
Por ser tan partidário da unida.non substariciais.
·
· un nacionalista de -centro. Daí a
de refugo, neste momento, o
que ·se vaian transferi.ndo a partimodelo das coaljcións. A coali- . Para nós as · substanciais son 0
facer un pacto concreto e deterdos que se definen como tales,
ción é, exactamente, a consagraminado para resolver o problema
pa·rece que falta. pouco. Pero ~
ción da diversidade ..Só se coaliinfraestrutural . que ten nestes
como para iso cumpre non só
gan partidos diferentes, que 'temomentos Galiz~: autovias fe- · estar convencido senón ter moita
ñen . un obxectivo comun .nun
rrocarris. ·Otro ponto clave é 0
capacidade de renúncia, non sei
momento dado. Como neste modesenrolo da.s competéncias esse se vai producir·na próxima lemento non recoñezo a diferéncia
tatutárias. Non pode estar 0 Es- · xislatura. Do que si estou conde--proxecto político nen· de elei-.
tatuto no seu modelo compet~n:. _· vencido é de que a..maior parte
tarado entre 'o PNG e CG, .e
cial como está estancado desde
da xente que está neste momencomo creo que na división ten na
hai·. catro anos. A lei actual .de
to rio PP acabará dando ese
base, única e exclusivamente un
coordenación das deputacións · ·paso dunha ou doutra maneira.
plante~amento persoal, só aceíto,
non vale e. haj que plantéxala
O único que hai que definir neste
a unidade c;Jefinitiva desas duas
momento e se o vai dar na medidunha maneira con moitos· máis·
·
forzas.
da que perde o poder,- e, poio
, lso pódese , facer por duas · instrumentos legais para .a sua
eficácia. Finalmente hai que protanto se engancha para recupevias: a da racionalidade, da análiducir unha ~rganización territorial
ralo, ou se é capaz de enfrentarse histór.ica ·obxsctiva, pala via
que
taga
que
as
políticas
sectoseao poder ·mesmo para · dar o ·
da xenerosidade; a outra po,la via
riais non estexan, como sucede
paso. ·
de que o eleitorado faga a tortaO que ocorre é que para iso os
zos o que nós ·non somos capa- · . agora, . solapándose e queiman~
galegas ternos que recuperar, inces de facer pola , intelixéncia. _ do unha parte importantísim;;t dé
.recursos. A lei de Ordenación
clu.so, un patromónio ao que non
_Nestes momentos creo que esd
debiamos ter renunciado, o dos
T · .. 1 ·
collemos a segunda via. Vai _.ter
emtóna e un os pontos cla~
próprios critérios de moralidade
ves.
un custe inicial, pero hai ·que pa·. d a sociedade civil, que nos vegalo para que qüede definitiva- .
. ñen dados de Madrid en vez de
menté resalto este problema. ·
ser os nosos. Nestes momentos
.Pero non ere que o nacional is- ,
. non se plantexa .ninguéri o paso
mo ten uns obxectivos comuns
ESQUERDA XOGAN Á- de Elvira Fernández do PNG ao
que lle permiten ostabelecer
PP ou de Vitorino Núnez de CG ·
ESQUERDA. E OS DE
ao PP, ou de determinados alcal- · ·
unha ,alianza entre as distintas
CENTRO NON
forzas?
des da CPG ... pero os mpvimentos á inversa son condenados.
Non .só o creo, senón que estou
XOGAMOSAO
princípios éticos están vindo
seguro de que vai füncionar. ·
CENTRO. ESTAMOS
· de. Madrid através fundamental.Penso que hai un crecente acormente das páxina·s de "El País" o ·
PERDIDOS' ·
do de base nese senso. A es~ra-
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N.ORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA
/

Xomadas do Galega Exterior -

_-' lncéndio
probabelmente
provocado -

Crece a -reivindicación lingü!stica
.-nas raias orientais eón Astú(ies, .León e Zamora ·

• X."'9. SANTIAGOIRIVEIRA

.Os pasados 23, 24 ·e 25
celebráronse en
.
Compostela as primeirás
"Xornadas sobre o galego
exterior"' organizadas pota
Mesa de Normalización
Linguü ística ql)e serviron
para repasar a ·situación
na que se atopa ·o noso
idioma nas zonas ·
fronteirizas baixo
administración ·non galega
(Asturies. e ,Castilla e León,
nomeadamente)
Os. encontros desenvoltos en
Compostela supoñen o primeiro
foro sério no que é plantexado
un problema como . o do ~alego .
da raia oriental, ·na sua vertente
social e con seriedade contrastada. Disto último daban té as de.:.
legacións: A "Mesa pola Defensa
do Gcilego de Astúrias" co seu
presidente á . cabeza, o alcalde
do município zamorano de Lubián e representantes do Bierzo·.
Onde a organización · reivindi- cativa está máis desenvolta e resulta máis ·polémica é na Gal iza
nor-oriental. O presidente da
MDGA, Benigno Femández Braña, espuxo a ·evolución reivindicativa, desde o ano 86. no que se
plantexa o primeiro conflito co
grupo Eilao e desde o 1987 coa
constitución da Mesa que. hoxe
·preside. Aquel prímeiro conflito
dérase cando en Návia de Luarca se impartiror:i cursiños de bable. A reacción do Governo asturiano e do Partido Asturianista,
.que nega a existéncia do galego ·
nesas zonas, avivou ~ reivindiéa·:'
ción e desde entón está plantexado e é máis coñeCido tanto na
- Galiza como en Asturies, onde
ocupa a miudo as páxinas dos
xornais (onde son calificados de
rabinos galleguizantes)
Benigno Fdez. Braña criticou o
compromiso de Laxe co presidente astur, Pedro de Silva, can1

Despois de esperar por un ciclón
que acabou por non vir, Riveira
sofreu na pasada semana dous
· sucesos case seguidos que serviron de base a múltiples comentários.
Primeiro foi o incéndio na noite
do Martes ao 'Mercares dunha
casa situada na rua Xeneral
Franco, incéndio que non teria a
priori nada de extraordinário, se
non fose poi as especiais circunstáncias que nel concorren.
O edifício fora comprado por
S. Otero, xa hai vários anos, para
derrubalo e edificar un enxendro
deses que agora tanto se leva; o
señor Severino foi baleirando de
inquilinos a sua propriedade mediante acordes con todos, agás
cos propietários da Xoieria Nespereira, situada nun dos baixos.
A cousa prolongouse por case
dous anos, coas conseguintes
perdas económicas para o constructor, que xa tiña, seica vendidos alguns dos pisos, que ainda
non estaban escomenzados.

ARQUIVO

exterior, lembrando que o Códigal ego". O concello de Lubián
do en Sargadelos prometeu non
go Civil ' a partir dunha reforma
está governado polo PSOE, que
· · dar nengun tipo de apbio á
efectuada na altura dos anos 60,
MDGA, promesa que na práctica - ten 6 dos sete concellais da Cora partir do 1963 considerou exporación, ekelipe Lubián é adenon foi real pois que a Consellatendido ás areas que forman parmais deputado prqvin~ial.
ria · de · Educación facilitou unha
Os habitantes de Lubián conte do chamado galega exterior,
subvención de 1-.300:000 pesesidéranse vítirrias dunha situacomo suxeitas ás peculiaridades
tas.
ción administrativa e política que
xudiciais que afectan ao território
galega . .
os ten_levado a formar parte, en
A raia zamorana
diferentes momentos históricos,
Manolo Portas foi outro dos indas províncias de León, Zamora
terVintes, incipindo nos probleTres son os concellos que lindan
ou Valladolid.
, mas engadidos que nestas zodesde Zamora coa Galiza e que
Os representantes do Bierzo,
na!? teñen os rapaces na aprenson galego. talantes: Partos, Pias,
agrupadqs arredof- da Escota de
dizaxe ·do idioma, por canto non
Lubián e Ermisende. O alcalde
Gaitas, Maria Luisa Cela. e Hecteñen profesores galega- talande Lubián, Felipe Lubián Lubián,
tor Silvério, expuxeron a posibili,.
tes.
falou do traballo que teñen realidade de -cons!ituir unha agrupaPreCisamente, a posibilidade
zado , e a sua experiéncia galeción que inície o labor reivindicadun apoio institucional foi aborguizadora, que se leva á.dlante
tivo, que até ·agora se cinxiu ao
dada tanto na mesa red0nda fidesde a · .organización cultural
aspecto cultural.
"Xente Nasa", coa -que procuran
nal, na que interviu o Director de
lntervir-on durante as Xorna- , Política Lingüística, como nas
a recuperación de tradicións da·
das, Paco Fernández · Rei, que
entrevistas que este· tivo cos rezona, danzas·e outros labores de
lémbrou como se deben ententipo etnográfico e de afirmación
presentantes
das
diferentes
·der os critérios lingüísticos e os
áreas, prometendo apoio e eñvio
da sua identidade galega, cheextralingüísticos nun proceso
de diversos materiais, como úni·gando o alcalde a dicer na sua
dellmitador das áreas do galega
cq compromiso explícito.
O
intervención "eu considérome

Postas asi as cousas, na madrugada do Martes un incéndio
de espectaculares proporcións,
parece que indubidabelmente
provocado, arrasa coa casa converténdoa nun solar e ademais
cun moi grave risco para os habitantes do edifício colin_dante que
tiveron que ser evacuados.
Co señor don Severino Otero
de viaxe de negócios por Londres', xa hai algun tempo, e a indubidábel consternación da fam Uia Nespereira, remata por
agora a história.

Un arrastreiro embestiu a
un mercante
'
· Para rematar a semana un arrasteiro de madeira e dos modernos
do porto de Riveira, Lagareu, parece ser que embestiu ao mercante dinamarqués "Nina Sres"
que se dírixia en lastre a Vilagarcia, ao Oeste da illa de Sálvora.
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A abordaxe entre un arrasteiro
e un mercante de 42.000 toneladas, tivo as consecuéncias que
se poden supor. O "Lagareu"
coa proa desfeita e con importantes vias de água foi remolcado de popa até Riveira, polo
"Urroz", e o "Cordero de Dios"
tamén con base no mesmo porto.
·

¿,

.

.-

.

.

~

.

-Marina ~ayorat Robert Stén.uit, _Carlos G.. Reigc;>sa,·Miguel Suárez ~bel.... '
Periodismo e literatura. A vida que bule arredor de nós.
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O curioso do caso é, aparte do
perigo da ínseguridade, e do risco sofrido polos 9 homes do .Lagareu, e que segundo todos os
comentários, nunha tarde de vi-.
sit)ilidade normal, ainda , que de
mal tempo, pois con todo isto, e
con todas as reservas do caso~
que en última instáncia debe de
ser a autoridade · de mariña que
debe aclarar, parece que foi o
Lagareu, que ia en navegación ti. bre, iso é, sen arraste, a unha velocidade de 9 nós foi que abordou ao mercante, e non como
soe acorrer, ao contrario.

o

Despois de-tachar de case milagreira a salvación do bárco e
da sua tripulaci~on, cantidade de
riveirenses pasan . nestes diqs
polo peirao do porto, onde o
arrasteiro luce as suas entrañas
·impudicamente, namentras· -os ·
proprietários, .Tomás o da Conlleira, e Juan o Raxado,ra bon seguro estarán con out~as teimas. O .
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·O .Grupo Rick quer máis do 50 .por cento de suqvención estatal par~- a celulo$a de A$ ~antes .

Greenpeace ¡·nícia unha campaña·
contra a instalación de novas fábripas de pa~ta _kíaft na Galiza
'

.G.L.T.

A indústria do papel é unha
das máis contaminantes
do mundo, en especial
polos compostos organoclorados e tamen polo
monocultivo de pino e
eucalipto que inducen. A
organización Greenpeace
ven de propoñer que se
proiba a instalación de
novas celulosas na Galiza
e que se regulen
efectivamente os
verquidos das indústrias
de papel que xa existen.
Nun documento titulado Impacto
Ambiental das Celulosas na Gafiza, dirixido a todos os partidos
que se apresentan ás eleicións
autonómicas, a organización
ecoloxista critica as repovoacións forestais con espécies de

,

crecemento rápido para fornecer
avanzada,
verqueria
entre
a indústria de .pasta de papel. O
150.000 e 300.000 quilos d~ proapoio a esta clase de desenvolduto, organo-clorados cada . ano·
vemento forestal é, segundo
ao ria Eume. Esta crifra pode tri- :
Greenpeace, . o único proxecto
plicarse se a tecnolox.ia utilizada .
sa_ído á luz para tentar a ·reconé a ·convencional. Para a Xunta
versión dun sector agrícola en
Nacional Sueca do Meéio Amcrise. Os excedentes da produc- _benté, os organo-clorac:lós son o
ción do campo na CEE provocagrupo . de sustáncias potencialran imposición de cuotas, a reti- - mer:ite máis perigosa_s para o
rada de subvencións para os
meio ambente acuático. Acumúprodutos nos que o Mercado
lan·se nas grasas dos· .animais,
Comun é excedentário e a poson tóxicos para a vida e perme,.
tenciación dos cultivos forestais
necen durante longo Jémpo no
para un mercado deficitário en
meio amb~nte. lsto quere dicer
pasta de papel. Neste contexto,
que ainda que se dilua 2.000 vea incorporación a CEE ten con- , ces o verquido dunha celulosa,
ducido ao sector lácteo da ,Gali- ' este seguirá a ser tóxico. p~ra a
za e da cornisa cantábrica a
vida acuática e un área de moiun ha crise que se agravará no ·futos quilómetros arredor do foco
turo próximo.
de contaminación ·ql!eda afectada direitamente'.
Ainda que Greenpeac~admita
que a celulosa que o grupo Flick
pretende instalar ·en As Pontes
empregará a teconoloxia máis

As dioxinas
Dentro dos organo-clorados que
producen as. fábricas de pasta

de papel, as dioxinas son un gru.po de sustáncias extr.emadamente 1tóxicas tantD para os homes como para os animais. As.
probas demostran qU'e· son o
~ente produtor de, cán_
cer máis
potente que se coñece. Sábese
que daña o sistema reprodutor e
,que xera defectos de nacemento
e esterilidade. Non homes dánse
pala sua causa alteracións do
sistema inmunitárioe. do funcionamento do fígado. Estudos le:vados a cabo nos Estados Unidos, mostraron a existéncia de
dioxinas nos verqÚidos das celulosas e nos peixes dos rios contanminados por fábricas de pasta Kraft, da clase da celyulosa de
Lourizán. Os dous compostos
máis tóxicos deste grupo de sustáncias son o 2378TCDD e o
2378TCDF son tamén os que1
máis abondan nos emisários das
fábricas de pasta. O científico
Merhle e os seus colaboradores
lograron mostrar en 1988 que o

compostó máis tóxico do grupo
das dioxinas (o 2378TCDD ) de..:
tén o crecemento e produce a .
mor:te da troita en concentracións de 38 parte por catrillón.
Est9 concentración é a que se ·
pode obter se nunha pia cadrada
de un quilómetro de lado e 1O.
metros de profundidade se verquen 4 pingas de dioxiria . .
Como saidas a esta opción industrial que á Xunta propón para
As Pont~s. a organización ecoloxista recomenda - a elaboración
de papel -cos excedentes de pasta celulósica que hoxe están a
seren exportados, así como tamén a elaboración de papel reciclaao. Aseniade, propón a repovoación con - esp$cies · autóctonas co que se correxiria o déficit
de madeiras nobles e freariase a
expoliación dos bosques tropicais, ·que ao ritmo actual de explotación ·terán desaparecido a
principios do século XXI. _ O
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A historia de amor dunha
pareDa contada con sinxel~
e tenrura.

Atrevida aventura de dous
rapaces, despois de unha
catástrofe. Manual de
Supervivencia.
800.000 exemplares vendidos _
en catalán .

~

osoous .

Mgbilización en Compostela

Máis de 15 mil augardenteiros manifestáronse en Compostel~ _o domingo día 19 p~ra reclamar a destilación do augardente de xe1to arte. sanal nunha das manifestacións meirandes que se teñen celebrado·
na G~liza nos últimos anos, precisamente dous meses despoi~ de ter
congregado xa palas ruas compostelanas a unhas dez mil persoas:
O aumento de manifestantes indica até que ponto as medidas coas
que a CGnsellaria· de Agricultura quixo .desmobilizar ao sector, fracasaron. A destilación para uso personal (refutada por Facend?). g~e
serviu como pantalla eleitoral, non resolve o P~?blema: A ~ro!~'c!on
da destilación artesanal supón a perda de ma1s de 20 mil m1llons
anuais para os productores de viño, situados, moitas veces, nas pomarcas máis deprimidas e de monocultivo.
_
.
A Coordenadora teme, ademáis que a Consellariá pretende que a
destilación non artesanal,-se realice 'só nas zonas con denominación
de orixe: '·
·
·
-.
·
A Consellaria de Agriculti.Jra contratacou a manifestación informativamente afirmando . que xa máis de 3".000 per9oas tiñan solicitado
' destilar para autoconsumo, pero nen sequer é quen para solucionar
.
este problema legal, pois non ten competéncias.
'Ao remfite da manifestación, en sinal· de desc:>bediéncia, fíxose a
destilación clandestina cun pote que estaba precmtado por Facenda..
Aos concorrentes sóupolles a gloria o lfquido ainda quente. Marcharon para as suas casas afirmando que non permitirían "que se acabe
con 800 anos de tradición e cunha fonte importante de ingresos". O

..'

-

Selección de contos de
préstixiosos auton!S galegos.

Un clásico imprescinch'ble rui
· literatura galega.

A análise fonda, chea de
' matices, dunha abna feminina
delicada, intelixente e

sensible.

anosa

diario do mimo

Cl:-\ZA·
\ <t\ h.~ \ • ' .t

- ~"''"ª"""¡".,
Exquisita colecdón de relatos ·
que cautivan pola sua
sensa1>ilidade.
UDha auténtica revelación

~b:.;a - rurrJtt\J

Nove relatos que contribuen
a confumar a Otero como un
-narrador éXcepcional. ·

.

Reconquista, l
36201 Vigo

DE St~:\1PRE .

'.O nos.o augarqente é
.IJloi competente'·

. .

ga x1a

otitiro máis leido poi

alumnos de BUP

literaria.

Colección literafia: a literatur~ galega
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67 ANOS DESPOIS DA~ MORTES DE SOBREDO _

QRDE[\CIÓN.DO TERRITÓRIO

Unha parte importante· dos as.alariados,·
_- nori agrários, vive
no campo
.
' .
.

A ind.ustrialización ~ deberia
facerse compatíbel

co ·hábitat·rurai

. ~

Ramón ·Quintela,
protagqnista das

ioi~as

agrárias

'As Sociedades· Agrárias
naceron ' para defenderse do ~aciquismo'

o ano Pé3:Sado conseguiu
nas rurais importantes, en número "Galiza dentro dun orde" é·o
• XOSÉ MANUEL SUÁREZ
erguer o monumento aos
de habitantes, son a periféria da~ ·
·lema da Lei do Solo da
cidades.
·
mártires, por segunqa vez
Don Ramón Quintela
. Xunta de Galiza,
Este modelo de habitéj.t, ampla,..
desde
aquel ano 1932.
os
protagonizoú
actualmente 'en proceso de
mente 'enraizado no rural-, ·é comun
Viciño
de
Lavadores, perito,
acontecimentos
dás
loitas
exposición pública. O
ao doutros pais_e·s como Dinamar- .
profesor
nas
escalas deagrárias
dos
anos
20
·e
este
~
probJema de ordeación do
ca, Noruega, Polónia etc. ·O próce- .. ·
Peritos e Mestria até a
domingo participou no acto
chan atópase no noso país
so de industrialización non teria por
xubilació-n, Ramón Quintela
coa circuristáncia de .que a -- que traer. cor:isigo a sua destrución, - anual de reivindicación que
como
tampouco
sucedeu
nos
pai·ryiaioria da povoación vive
. ses mencionados. A adecuaciónen zona calificada de rural
Sr. Quintela, os sucesos de So- vedra e todas estiveron conformes
do tamaño · das indústrias ás ent;:(1700.000 persoas viven no
bredo tiveron repercusión a nivel e deron en fac~lo por subscripción
dades de povoación poderia ser
campo, dunha povoaeión
estatal. Como se levou adiante popular, contribuindo os concellos
. unha acertada característica.
que non chega aos 3 millóns
no ·1932 a construcción do monu- de Lavadores e de Vigo, daquela
A política de grand.es concentra- ·
. mento?
ainda separados.
de habitantes, segundo o
cións e macrocentros sanitários,
Quen levou o peso todo de faeducativos, etc., .patrocinada hoxe
censo de 1981 ). Un
O Monumento aos Mártires de So- . cer .o monumento foi o presidente
en
dia
palas
forzas
no
poder
no
Esproblema de modelo de
bredo foi impulsado pola Federa- da Federación Agrária, Ramón
. tado e na Galiza é. debedora dun
desenvolvimento atópase
ción .Agrária de Lavadores. No ano - Alonso, cuñado de Camilo Nomodelo próprio da- meseta, _pero
baixo a caracterización .dun
1931 ·a Federación acordou facer gueira e pai do actual político que
que ignora as- particularidades ga-.
un monumento aos mártires de tiña o seu taller de escultor no Calhabitat moi específico como legas desde o ·ponto de vista da ar- ·
Sobredo. Comunicouno a todas vário. Chamámolo .á Sociedade e
~o galego.
deación do território.
Segundo o último censo: no capítulo de obreiros calificados non
agrários, por exemplo, encontrá·monos con que o lugar de r'esidéncia é o campo para 140 mil deles,
mentres pa~a 50 mil é a cidade e
para 18 mil son as áreas denominadas intermédias (en.tre 2.00Ó
10.000 habitantes). Algo parecido
sucede cos obreiros non especializados ou cos empresários con e
sen a~alariados, cos traballadores
indepen<;fentes, etc. Estes dados
constatan, máis unha vez, a importáncia do hab,itat rural. Por outra
parte son ilustrativos de que este ·
tipo de habitat non implica necesariamente a dedicación ás tareas
agrícolas. Convén logo distinguir
entre· vivir no campo a vivir do
·campo.

e

Un modelo ·de
desenvolvimento
Obreiros, empresários é técnicos
asalariados viven; nunha importante porcentaxe no rural, pero sen
estar· integr:ados no que este mun- ·
do supon como modo social. Convén ter en canta ademais que zo-

A industrialización non · necesariamente debe traer consigo grandes aglonieracións urbanas. As
mesmas teñen mostrado xa, por
outra parte, os múltiples inconvenientes da -masificación.
· A necesidade, para o caso galega, é .ª de dotar de servícios (sanidade,
educación,
comunicacións ... ) apropriados aos tempos, .o
habitat onqe reside gran parte da
povoación.
Tampouco unha ordeación diversificada pode considerarse máis
custosa. Estudos realizados até o
momento sinalan que os núcleos
superiores aos 80 mil habitantes
son os que resultan máis caros. Ás
concentracións de menor tamaño;
de . vilas pequenas e médias, con
indústrias ao , pé, supo_ñen,_ por
exemplo, un importante aforro en
distáncia e transporte.
Dotar de servícios ás zonas rurais é necesário para garantir un
módelo de -desenvolvime'nto, ·entroncado no avance da iridustrializatjón, pero diversificado, ecolóxico, non mimético, acorde coas características do país ·e, polo tanto,
menos custoso.
O

as Sociedades _Agrátias de ~ante-

dixémoslle: queremos facer __ un

ve con tristura que coa
chegada da democrácia
non se tivesen recuperad
tanto as Sociedades
Agrárias como o seu
património, incautado' no
1936, como si sucedeu e
sindical.
monumento aos Mártires de S
bredo, tainas unha maqueta q
queremos apresentala para
aprobación.
A inauguración foi no· ano 193
como foi aquel día?
No 1932 anunciouse a inaugur
ción e eu fun o encarregado
anotar todos os asociados q
quixeran ir para contar cos óm
bus necessários, para o 28 p
mañán sair do Xeixo. Esperam
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N. Alvarez Santamarina
E. de Frutos Martínez ·
(Medicas Estomatólogas)
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Asistencia por Segur~s Privad.os ... IMEGOSA, SANITAS, etc ...
Consulta Diaria: 10-2 e 4-8 ·
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Centos de persoas·aslstlron, o pasado dla 26, ao acto de homenaxe de Sobredo. Na fotog~fla Intervención de Méndez Ferrin

no 193

un pouco porque tivemos a notícia
de que viñan as directivas das Sociedades Agrárias de San Pedro
de Sárdoma, Santo Tomé de Freixeiro, de Coia e San Miguel de
Oia, que se acoplaron á comitiva
e fumos até chegar á carretera das
Gándaras de Budiño, a que vai a
Tui. Ali deixamos os coches e subimos a pé por uns camiños estreitos até o lugar onde está o Monumento.
O Monumento foi derrubado no
36 e voltouse a erguer agora hai
un ano. Antes foron as Sociedades Agrárias e agora o Movimento Viciñal.
Nestes dous anos pasados nomeouse pouco ás Sociedades
Agrárias, quizais por falla de información. Eu vexo que as Asociacións de Viciños, non de Lavadores senón de Vigo e do extra-rádio, veñen facendo o papel que
antes facian as Sociedades ' de
Agricultores.

O papel das Sociedades
Agrárias
"As sociedades Agrárias naceron
máis que nada para defenderse do
caciquismo: quen as.ulagaba aos
agrários era o caciquismo. Os primeiros antecedenters xurdiron
polo 1900, en Teis, con Directório
Antiforal , que era unha agrupación
de intelectuais e liberais, entre os
que destacaba Chinto Crespo.
Chinto foi un home moi perseguido, deportado duas veces e andou a formar as Sociedades Agrárias por toda a provincia; ia dando
discursos, principalmente tirando
contra os foros. Teño noticias de
que no 1908 foi a unha Asamblea
Agrária a Monforte e .levou unha
proposición de Lei coa cuestión
foral e a maneira de r'esolvela. Foi
aprobada e encarregouse de defendela en Madrid Portela Valladares. Combateron este proxecto os
deputados que tiñan os caciquE:s,
Bugallal e outros como el, que
eran a nobreza galega de aqui e

tiñan nomeados' os deputados ao O destino do património
seu antoxo" .
das Sociedades
A nível municipal as Sociedades
"No 1936 apoderáronse de todas
tiveron unha importante actividaas Sociedades e dos seus ·edifíde.
cios qu'e se foron derrumbando
Despois da derrota daquel pro- por abandono a maioria delas. Alxecto de lei os agrários voltaron guns foron. recollidos polas Asoestudar o tema e dixeron: aquí é ciacións de Viciños, como os de
mellar seguir formando . Socieda- Valladares e San Miguel de Oía.
des e conquistar o meirande nú- · Pero máis nada. Do de Lavadores
mero de concellais nos Axunta- tomou conta a delegadón de
mentos. Un dos primeiros en ser "Educación y Descanso" dá Falan_- ·
gañados foi o de Lavadores e no ge que tiñan un grupo de baile,
ano 20 todos os concellais eran pero non fixeron ~ousa.
·
agrários.
Debía reivindicarse ese patrimóTiñan· -entón unha organización nio?
forte?
Nós poderiar:nos collélo cando-·nos
Cada par~óquia tiña unha Socie- petase. porque iguál fixo coas
dade Agrária e había a Federación "Casas do Povo" a UGT, porque
Local correspondente. Lavadores hai unha lei que nos favorece. O
incluía as Sociedades de Teis, Ca- · que ternos é que reclamalo.
bral, Candeán, Bembrive, Beade,
E ademais do edifício tiña outros
Valladares e Zamáns, ademais de
ben~ patrimoniais- ou símbolos ·
Lavadores.
da Sociedade?
Habia un estandarte da Socieda'PooERIAMos
de, cunha parexa de bois labrando, bordaddo en ouro e no fondo
RECOLLER O
mirabase un arado cos bois e un
PATRIMÓ-N-10-D-AS
- home coa aguillada. Cando o .
SOCIEDADES CAN[)() "Movimiento" desapareceu todo.
diso tiñamos a bandeira,
NOS PETASE, PORQUE Aqueparte
daquela non sei cantos miles
IGUAL FIXO A UGT ·
de pesetas nos custara: unha bandeira toda en berr:nello que media
COAS CASAS DO
máis de dous metros, e tiñamos
POVO'
u_I!~ pianQ __da _sociedade
co~al- ··
"Queixumes dos Pinos". O piano
E vostede tivo unha íntensa actilevárono para as monxas do Xei- -·
vidade.
·
xo. pero as bandeiras queimároEmpecei xa desde os 18 anos a nas ou rompéronas
ser o cobrador, pois daquela aos
E pódese _bu':.Car algunha solusócios cobrábaselle por bairros.
No meu bairro, Riomau, eu era o ción?
cobrador até que no 1927 noAqui unicamente aproveitar o local
meouse un ·cobrador xeral. Despara facer unha -Sociedade Repois fun delegado da Federación , creativa , ou recuperar de novo
Local e despois escolléronme para "Queixumes dos Pinos". Pero á
secretário pois sempre que alguén · miña idade, que vou facer eu?! Se
tiña estudos era escollido para alhoubese mozos dispost0s eu axugun cargo p·ois a maioria dos só- dariaos todo o que puidese e cos
cios eran traballadores do campo,. . documentos que existen esixiriaPartippei tamén en várias reunións mos que entregaran a proprieda:provinciais ... así foi a vida nasa· até de, pero, como di o refrán, "non
o 1936.
vexo xente".
O

Sobrado, 19~2
O 28 de Novembro é unha data pacífica disolfa a tiros pola Guára ter en canta polo. movimento . dia e;ivil. P~dian a abolición dos ,
veciñal galego actual, entenden- foros e mostraban a süa solidaque llé ian
do por tal asociacións de viciños, riedade cun veciño·
entidades culturais, comunida- embarga·r nese dia as terras por
des proprietárias de montes en non .pagar os Foros.
Man Comun, etc ... Hai 67 anos,
nese 'dia de Nover:nbro do ano
T~da aquela concentración de .
1922, en Sobredo· (Guillarei-Tui), xente resultou da convocatória
perdian a vida _Cándida Rodrí- que fixeran as Soci~dades Agrá. guez González, Venáncio Gonzá- rias de Tui e de toda a cornarca,
lez Homero e Joaquin Estévez q·ue. xunto coas de toda Galiza,
Mesada, tres traballadores do estaban levando adiante (desde
. agro que participaban nese ru- o mes de Xullo), unha campaña
. gar, xunto con máis de duas mil a · favor da abolición das re_ndas
persoas, - nunha concentradón forais estabelecidas sobre as te--

ªº

rras:I
A partires .desa tráxica
xorriada o Movimento Agrário recordou aos compañeirós caidos: 1
na sua memóriae como símbolo .
desa loita levantouse un Monumento no ano 1932, coincidindo
co X aniversário dos acontecimenfos, estivo en pé ~té o 1936
en que foi derrubado á vez que
eran disoltas as Sociedades
Agrárias. O Movimento Veciñal ·
actual recuperou desde o ano
1986 - o significadG daqueles
acontecimentos e voltou reconstruir o Monumento aos Mártires
deSobredQ
O

DEUv11 ÁLVAREZ

~O

conflito d.O .castelete· ·enfrenta un-critério de
·'C>rdeamentq cpn outro de
depredación
deste marisqueo ilegal está ª· ser,
derradeir'amente vendido corno seD ruido dos sachos a
mente para bateas de molusco.
traballar no esteiro de -o
As razóns dos mariscadores de
Castelete ocupc:;t outravolta r Corbillón e doutras parróqui~s
o lugar dos disparos de
cambadesas que non poden en
botes de _fume, as pancadas xustícia aprpv~itar o trabatlo'penoso e aficado dos seus veciños de
e os berros que durante
· San Miguel (retirada diária de argamáis dunha semana
zos, limpeza das parcelas, vixián~compañaron a batalla por
cia, etc), son de feito outra maneira
esta concesión marisqueira. ~ de considerar qué sístema de exSe a Guerra do Can no ano _,_ plotacón da praia pode mellor re1978 na ria de .YigQ. iniciara . partir: SQ(;¡almente -o seu produtó.
un proceso ae ordenamento - Relativamente é mínimo o benefício que vai corresponder a cada
marisqueiro acelerado, a _
mariscador pola sua parte traballa~
violenta tirapuxa palas
da ·nesta concesión de O Castelemellares lei_ras do debalo na te.
.G.L.T

ria de Arousa, sinaia o
sistema de cohcesións
como unico camiño para o
aproveitamento raci<:mal da
beiramar.
·

Sistema primitivo

Cunha división por mil dese esforzo de todo un exército de mariscadores, os holandeses están a extraer mecánicamé.nte a riqueza marisqueira da sua plataforma conti- .
Dicer que·a mar é de todos equival nental. De certo a tecnoloxia que
cada vez máis á depredación e a enjpregan non reparte socialmente
mortal sobre-pesca·de viveiros na-· o que o mar 13roduce coma o ma~ _
turais. Ningüén se iqentifica cun risqueo primitivo que aqui coñeceespácio de terra que cobre o mar mos. Pero unha demanda crecida
cada ·seis horas: o tamaño dos mo- ··está ·a absorber tamén o que por
luscos que dese areal é cada ve~ · este sistema tecnificado extraen
menor. A confusic2n entre proprie- holandeses, irlandeses, coregnos e
- dade, aproveitamentos e utiliza- ingleses do Devon . entre outros.
cións dese espácio público é evi- Polo arte de cultivo arqueolóxico
dente. O empobrecemento das que nós ainda praticamos ou por
praia's sobre as que non existen outro actualizado, a· beiramar~ só
plaas de recuperación contrasta· pode producir cun ordeamento e
cos resultados daquelas zonas fi- con cuidados. Os partidários do
nalmente · ordenadas como é o. mar livre ·non ,citan que dentro.. do
caso de Bueu, Santa Uxia e Arou- direito público poden darse apresa, considerados modéliQos. A lila veitamentos privados, como no
poderá dispoñer de aqui a pouco caso das explotacións de minerais
dun criadeiro para preparar semen- · . e que pode haber regulamentos
.. te de' marisco. Pola co'ntra, as zo- que limiten o seu uso. A discusión
nas de mar livre aprove~tan indirei- entre público e ·privado baixo- as
tamente dos ~enefícios qué está a brutais - cargas de 130 ga.rdas na
prodúcir a regulación biolóxica de praia do Castelete, non deberia
certas praias. Traballos recentes distraer outros . obxectivos poside extensión do cultivo da vieira beis: a optimización da producaumentaron epectacularmen~e a ción, o reparto mais xusto do prooferta do tamaño regulamentar _ duto dunha utilidade pública e o
pero taiTién multiplicaron a pesca valor real do tlue ~e extrae mellar
furtiva do molusco en medidas non defe~di~o l??r cooperativas de co-
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Mentres se fala insistentemente de
reanudación de contactos Govemo-ETA
\

.Xa existe ·a sospeitéi de
que non.se vai investigar ,
.o crime de·Muguruza
•

TERESA TODA/MADRID

Cando xa pasaron vários
días desde o atentado do .
Hotel Alcalá, mentres.lñaki
Esnaola se recupera das suas feridas nun hospital '
madrileño e Euskadi do
. impactó .d a morte de
Muguruza e todo o que os
feitos implican, empezan a
surxir interrogantes. A
investigación xudicial e
policial van .avanzando,
alomenos formalmente.
Tómase declaración aos
testigos presenciais, ·i ncluido
lñaki Esnaola e, ainda que o
sumário fose declarado
secreto, cbntinúanse
diversas. dilixéncias. '
O difícil vai ser, dicta a experiéncia de situacións· pas~das, chegar
ao fondo do asunto. E triste a impresión que se ten en moitos médios de que not1 se vai poder aprofundar na investigación. O Goverrio
precisa, dunha banda, curl)prir a
sua palabra de que se actuará con
rapidez, pero se as implicacións
que aparecen son semellantes ás
que se daban nos GAL, se efectivamente o cheira de crime de Estado confirmase, a situación é moito
máis difícil. Os sumidoiros da democrácia poden terse desbordaé:lo
outravolta. ·
Se os feitos estaban xa de por si
confusos, pola rapidez con que sucedeu todo, unha fervenza de informacións ~nteiresadas. e deformantes contribue a escurecer air'lda máis o atentado. Se se analisan
as teorias que se foron deixando
p_
ingar desde os arrabáldos do MinistériQ do. lnteíior, os tiraqores ·son
un dia expertos e ao outr:o uns
· ' . afeizoados" -que están nervosos.
.Os obxectivos son Esnaola e Muguruza ou Esnaola só. Muguruza é
alcanzaoo porque se move, "acci_dentalmente", ou recebe un disparo dirixido a el.
Aparte d.es~ vaivén, tropézase ,o
leitor ou receptor de notí.cias e
anális~s con várias hipóteses sobre
a autoria. As máis esperpénticas
insinuaban que fose ETA; algunha
fracción que non estivese dacordo
coa negociación, que seria un dos
obxeCtivos da preséncia ·de HB nas
·
institucións.
A que semella definitivamente
de$cartada, segundo van pasando
OS diQS, é aquelo dunh~ trama autón·om~, un grupo "tolo" de fachas.
O atentado requeria unha infraestrutura mínima, máis que infraestrutura, información previa do local,
as persoas, a sua situación ...
. Alguns meios apontaron a posibilidade de que atacantes contasen con éipoio interno, con alguén
que, desde o hote[, lles chamase e

dixese que . estaban ceando · e
onde. Esta persoa podia ser algun
empregado do hotel ou algunha
persoa que entrase como cliente
ou pretendendo buscar algun
cliente.
De momento nada se ·sabe, sal, vo que se executou a accion con
suma rapide~ e deixando por sorpresa paralisadas a todas as persoas que a presenciaron .ou sofriron.

Malestar nas bases dos
partidos firmantes dos
"Pacto,s Antiterroristas"
O atentado está a ter xa repercusións política,$ . .Por unha parte, viuse o funcionamento dos "pactos antiterroristas" asinados en Madrid
e Vitoria-Gasteiz. Notábel foi a auséncia de calquer parlamentário
basco no hospital a noite dos feitos, mentres que acudiron mesmo
·representantes do PSOE. ·As reaccións, á vez que condeaban o .
atentado,.advertian contra a manifestación e homenaxe a Muguruza,
asi como coritra a participación na
folga xeral.
A nota dos dirixentes dos partidos asinantes do Acordo de Ajuria
Enea causou malestar nalgunhas
das bases, que non acaban d~ ver
que se lles chame á rua cando mo-rre algun guárdia civil ·ou militar, e
non cando o morto é Ufl parlamentário basca. En calquer caso, a folga e a impresionante homenaxe a
Josu ML.iguruza nó Arenal de -Silbó
foron ben expresivas do .sentir daxente. de boa parte da xente, ante
o acorrido. Hai bastante coincidéncia en que a resposta foi moi im-·
portante, das máis grandes que se
lembran nos últimos tempos.
Esto dise "sottovoce", porque,
para' os -médios de comunicación,
a.resposta _unicamenté consistiu na
queima de autocares e.o acantaza-tnento de luas de estabelécimentos
públicos. Non se reflexou -nas ima- .
xes a masividade da ásisténcia ao
homenaxe ou a paralisación de
ruas e localidades, que si foi constatado por móitos.· dos xornalistas
que se desprazaron a Euzkadi naqüelas xornadas.
.
Esta semana, o cerne político
c$ntrase no Congresó, qnde presµmibelmente se apresentarán os
deputados de HB para asistirá sesión de investidura. Entre eles es. tará o sustituto de Josu Muguruza, _
Angel Alcalde, que se atopa preso
. en Herrera de la Mancha. O seu
caso foi traspasado ao Tribunal
Supremo, que deberá decidir como
continµa os· trámites e se pon en
liberdade condicional ou é levado
ao Congreso · rodeado de gardas
civís.
E,_ tras todo iso, · as especulacións sobre o reinício das conversas Governo-ETA. Algo que . ninguén dubida xa que se producirá O

tenda, material fotográfico,
estudo, reproducións,
diapositivas· de textos
revelaxe, cibachrome. .
~/coruña, 19-baixo, telf. 986/ 23 31 05 vigo ~
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•O FMLN mantén a iniciativa: O Frente Farabundo Martí para

Ja Liberación Nacional de o Salvador prosegue a sua ofensiva en todas as frentes e mantén o cerco é!
Sán salvador onde nas úftimas horas ·do mércores atacou a ·residéncia presidencial con fog~ d.e morteiros. Este .ataque provocou unha
chamada 'de emerxéncia á tropas
vaia con Hortalá. A escisión polo a nación. No tempo que séxa pre- mente seria partidário de afortalar
• JOAN RETANA/BARCELONA
de infanteria e á aviación do exércique
eu
contemplo
será
moi
reduecos
pasos
que
·sexarr·nececiso
Ven de se celebrar o XVI
. a.·coalicióri "Pola Eur.opa das Na- , to regular, 6 que distorsionou as ·
cida:
sários. Ab obxectivo non renun'ciadefensas guvernamentais nosJrencións" tanto no-País Basco, como
Congreso de Esquerra ·
Dito isto, entendo que a repr'e- mos. Polo que respeita aos aspeeen
Cataluny<;i
a
nivel
de
todos
os
tes
.urbanos controlados polo
Republicana de Catalunya,
sentatividáde da nosa candidatura .tos sociais, sendo Esquerra RepuPa'lsos Cataláns,· com"o na Galiza.
FMLN.
o histórico partido que
é moi alta dentro do partido polo blicana unha forza de esquerdas, ·No País Basco é un problema ino Frente denunciou o propósito
dirixiran Francesc Maciá e,
que estou a ollar. Moitas seccióAs nós deseñaremós toda unha proterno do país Basco da mesma : . do governo de Cristiani de des_vi~r
·
·que
votaron
Hortalá
puxéronse
en
posta ele política social necesária
Lluis Companys. Nun clima
maneir.a que na Galiza.
atención internacional por medio
contacto coa nova direción -e dixe- para Catalunya que néngunha formoi crispado e cun
Pero pode existir a. idea de mudun suposto envio frustado de ar- ;
ron que estaban á sua disposi- ·za política desenrolou todavia con
dar a _alianza con algunha das
mas de ·Nicarág1.,1a ao · exército redesenlace de infarto,
ción. lso demostra que a vontade consisténcia . abondo. Desde as
forzas?
·voluCionário. Con este recurso de
desenroláronse os debates
de cámbio na militáncia; sobreto- posicións paternalistas da diréita
Mudar unha forza -política por oupropaganda o governo ~e ultr~-dique reflexaban unhas
do nos cadros locais, comarcais e catalana no referente a poi ítica sotra? Non sei. En princípio cada
reita de Salvador tentana eludir as
cargos públicos_ era _amplamente cial até posicións que teoricamenvotacións moi igualadas e
unha das nacións terá que decidi-.
presións para un alto ? fogo e~ercimaioritária.
te son moi claras pero na práctica
que oferecian a imaxe dun
lo. En principio , por exemplo na
da pola comunidaóe internac1onal,
supeditadas a práticas estatais,
partido moi dividido pola
e non cumprir os compromisos dos
Galiza, ·non sei que aGabará . por
E o impacto eleitoral da marcha
que ten que hafacer o PNG. Ten habido dúbidas - acordes de Esquípulas 11.
metade entre os seguidores de Hortalá? ERC é un partido que NósJentendemos
ber
posicións
que
podamos
deúltimamente. ·Ternos ·sentido ou
. A piques de comezar as colleitas
está á beira do extraparlamentade Joan Hortalá, secretário
fender desde Cataluña cunha liña
ollado
dúbidas
en
~elación
ao
seu·
de café, algodón e sucre, o FM~N
rismo.
xeneral do p~rtido até o
que tenda a incorporar na teoría
próprio futuro. óaquela, claro, · invita aos xornaleiros a facer cumDe
entrada
tiraría
impbrtáncía
á
Congreso e Angel Colom,
todas as. tradicións filosóficas da
será o desenrolo élesta forza políti- - . prir os baremos sa~a'.,i~is ~ coa. ~descisión qe ·Hortalá, Sabanza e esquerda deste .país, xunto a toex-portavoz da Crida a la
ca a que implicará á coálición.
verténcia c;;le que a in1c1at1va militar
Casanovas, non só do ponto de
das
as
novas
aportacións
.dos
moSolidaritar e actual
Houbo nun tempo un discurso moi
no rural xa non é do exército reguvista numérico que xa o talamos,
vimentos sociais _ que. aparecen
_ambíguo en relación ao tema nalar e que os guerrill~iros están dissecretário xeneral de
senón tamén desde o que pode
aqui como na Europa (os verdes,
postas a facer cumprir os seus
cional na Galiza. Falábase máis
Esquerra R~publicana de
implicar políticamente _ Son tres
ecoloxistas , antimilitaristas, femiacor-dos aos terratenentes.
O
que de autodeterminación de audeputados tránsfugas do partido
Catalunya. Angel Colom 'foi
nistas, etc ... ) e que entendemos - tointegración nun proxecto q1,.1e
que non aceitaron a democrácia,
elexido para o cargo tras o
que son aportacións absolutanon sei de verclade onde ía. Entón , · • Un Brasil na bancarrota. o
· non aceitaron o resultado demomente vitais para calquer formulaevidentemente, f.ieste ponto planapoio a última hora de
vindeiro presidente do Brasil terá
crático do . XVI Congreso de Esción de esquerdas nun país. Todo
texaríamonos as cousas. A base
Josep Lluis Carod Rovira,
que
rexir_un país a piques da su~
querra Republicana, que eu _ d!~ia
isto, na ·_efapa de Hortalá, era im- · desta coalición é que as forzas
pensión de pagos. Os dous-car:id!-·
que xustificou o seu cámbio que forman un clube de op1mon pensábel.
.
políticas que a compoñen teñan
datos a formar governo -aseguran
de posición pola "situación
porque nc;>n poden formar outra
En canto á forma de governo
claro o que queren. A independénque a recuperación económica
cousa. Eu non creo que iso repre- nós seguímon.Ós sentindo republide emerxéncia" que vivía o
cia para cada unha _das nosas na_ será a prioridade principal das suas
~ente
nengun
tipo
de
problemas.
partido. Aos dous dias da
-canos. Non aceitamos .a monarcións, a reunificación destas napolítica~ ao frente do país. A taxa
E máis, ERC neste congreso e con quia. Non -a aceitafTlOS en canto
cións e unha posición xenericaclausura do XVI Congreso,
anual de infla'Ción supera xa o
esta nova direción clarificouse e que representa a cúpul~ ~a mo~
mente de progreso. Entendo que
1.300 por cento e a déb~da exterJoan Hortalá anunciaba
iso non pode levar· máis que a au- - taxe da grande oligarqu1a finance1se se cumplen _ estes mínimos
na é a primeira do Terceiro Mundo
xunto a outros dous dos
mentar tanto o n ível de militáncia ra española. Non a aceitamos .en
adaptados ás realidades _nacioseis parlamentários con que como sobretodo o voto cara Es- canto que representa constitucio- nais, esqueceria des cán:ibio~ até . con 110.000 millóns de dólares: O
déficit públko $ do 6 por cento do
querra Republicana.
conta ERC na cámara
nalmente a cúpula do poder mais
ver como evaluen as cousas. Agoproduto nacional estimado en
catalana, a sua marcha do
centralista e colonizador da nosa Ta ben , díxose por-aí que haberia
350.000- millóns de' dólares.
O
nación. Non a aceitamos como
vontade de ruptura da coalición
-.
partido republicano. A nova - 'ERc auER SEN
- por parte da ·nova direción de Es:forma de goyerno.
•A opisoción da ROA non
direción de Esquerra
PARCHES A
quer o capitalismo~ Os _grupos
Algunha variación máis tras o _ querra- RepÜblicana e iso non é
Republicanba considera
certo .. Queremos manter a coalireformistas ·da ADA. que a prensa
1NDEPEN DÉ.:__N-Cl-A-=E,,.----- Congreso de Lleida?
finiquitado o problema e
ción e afortalala.
.
da Alemaña Ocidental ven presenOutra
forma
·
de
facer
política
.
.
O
non contempla a
SOBERANIA DE
A nova direción de ERC é plural
tando nesta última quincena coma
que si pedirei con rixidez aos miliposibilidade dunha escisi~n CATALUNYA,DO
a avángarda do movemen~o demoe recolle diversQs sectores e ten~
tantes será austeridade por unha
déncias do partido. Non se c9rre
crático, criticé;\ron as propostas de
en masa. Alomenos esta e
CONXUNTO DA
.
parte, servício por outra e ética na
· o risco dunha reedición dos enBonn a prol da federación inter-alea opinión do seu a~tual
actuación política. Son tres cuesNACIÓN
CATALANA.
frentamentos .habidos na última
mán como un intento de absorción
secretário xeneral Angel
tións que me paree.en esenciais se
:
por
uri Estado máis pod_~roso. ~in
etapa
de
Hortalá?
DICIMOS
O
MESMO
queremos facer algo novo en poli-_
Colom.
da que en recentes mamfestac1ons
Como
secretário
xeral
do
partido,~_
tica
neste
país.
Para
ser
un
partido
QUE
OS
PRESIDENTES
Cunhas votacións tan axustadas
da ROA as televisións do Oeste faeu ·cumplin as promesas que fixen
que se situa nas órbitas dunha ou
como · as que tiveron lugar no MACIÁOU
.
.
cían
fincapé na preséncia de panno XVI Congreso de abrir a--direoutra forza política non pag9ria a
Congreso de Lleida, a marcha de
-car:tas que reclamaban ·a unificaCOMPANYS'
ción a unha equipa de governo.
pena
que
existise
Esquerra
Repu_
Hortalá pode supor un cisma en
ción dos dous paise~. ? opinión d~ Formouse unha equipa de goverblicana de Catalunya. Para ser un
Esquerra Republicana de CataluAlemaña comunista favorece clarae·
un
secretariado
conxunto.
no
proxecto
novo,
que
ilusione
e
aninya?
Fala 'de clarificación, que cámmente o mantemento do seu EstaNesta
equipa
e
no
secretariado
me, que vertebre nacional e sodo. A .axéncia británica Reuters a
Hai que explicar primeiro o que bios supuxo politicamente esa
está!) representadas todas as difecialmente este país si que merece
clarificación?
traveso do seu coorrespondente
pasou en !-leida. Se ben é certo
. a pena que ERC refunda toda a , rentes correntes do partido. En
en Berlin Leste di que a meirande
que o número de votos estaba di- Esquerra Republicana volve enla- definitiva é a proposta de unidade
sua t~axectória. .
·
parte dos xermano-orfentais ª~':'li
vidido case ao 50%, en número de zar coa história republicana de
que
formulamos..
En
relación
á
Que pasará coas alianzas políti·ra a opuléncia da RFA .pero critica
preséncia f isica de congresistas práctica esquerdista e indepenequipa
de
governo
eu
pedinlle
~os
o paro permanente, o armamentisas duas terceiras partes apoiaban dentista que tiña o Partido na·sua . cas de ámbito estatal deseñadas
seus compoñentes ' que ex1,sta
pola anterior direcióri de ERC?
mo, a contaminación, o etmpeoraa· proposta política que faciamos fundación e nas orixes da sua reunha política de consenso. E. a
mento dos servicios públicos menAinda é pronto para saber que panós. Existia entón unha terceira fundacíón tras a ditadura. Fecha
mellar maneira de garantir este
- tres se favorece a posesión de ausará. De momento nós ternos un
parte que levaba votos delegados un paréntese, o da etapa de Jo.an
proce.so de unidade. Sé se es.t~
tomóvil privado e a pior calidade
até o.máximo que se permitía, que Hortalá, que foi unha etapa de z1g- . compromiso moi claro cunha coabelecesen acordos por votac1on
da ?Sisténcia sanitária.
D
lición, a coalición Po.la _Europa das . nun momento en que ainda están
eran catro. Nós xa denunciamos zags políticos. Con este proxecto
'
Nacións. Con EA por unha parte
ao principio que podia haber moi- claro nós contamos con que nos
moi tiernos os equilibrios que se
•O SQM .. CXTG denúncia a
to voto delegado falso. Tiñamos próximos encontros eleitorais o 'no País Basco eco PNG na Gali- · deron nos últimos tempos no parviolé'ncia en- Colómbia. O Seza. Carlos Garaiko~txea cederá o
detectado unha série de anoma- voto de ERC pode aumentar e ten
tido e cando todavía hai' feridas
·cretariado naGiorial do Sindicato
seu espácio de euródeputad~
lias nas listas do partido. O apara- que aumentar. O Congreso de
·a~ertas, poderia ser ·perigoso que
Galego do .Metal da CXTG. está a
Heribert Barrera nun futuro prox1to controlábao Joan Hortalá: lso Lleida foi clarificador porque,
existise un!la divísión nos primeipromover ~ a recollida de sinatura.s
mo
e
pronto
Heribert
Barrera
será
vennos dar a razón en canto aos como mínimo a partir de agora a
ros tempos. Pero non ·hai nengun
que respalden unha carta ao ·pres1eteitos posteriores do Congreso. xente saberá como pensa Esque- . repr.esentante de toda a coalición.
tipo de pe.rigo. Haberá uñanimldadente da Rep~blica de Colombía,
De cara ao futuro, eu evidenteRemata o Congreso, sae gañado- rra Republicana e que este parti_do
de. Haberá consenso. lso está gaVirgilio Barco, na que se denúncit:!
ra a lista que eu encabezaba, co quer, sen parches,· a indepe_ndenrantido polo sistema que acordao clima de violéncia que vive o
apoio dalgun oUt_ro sector e entóri ' cia e a soberanía de Cataluna, do
mos 'para tomar: acordos e pola
país, a impunidade coa que. ~stán
'NON
ACEITAMOS
A
anúhciase a escisión de tres depu- conxunto da nación cataJana. Pero
-- ampla representatividade que
a actuar as bandas param!htares
tados, polo tanto a metade exacta non decimos nada novo en definiexisté
ria
equipa·
de
governo
e
no
,
MONARQUIA EN
nas zonas controladas polo exércido grupo parlamentário. lso facia tiva. Estamos dicindc) .o mesmo
secretariado conxunto.
.
CANTO QUE .
to e o envio de material militar norsuponer que a totalidade 'db. .se~ que _dixo o president'. Ma:ciá ou ?·
Ten cabida Joan Hortalá .na nova
deamericano co pretexto da guerra
tor do partido que os apoiabá sai- president Companys. Nos s~~~1REPRES"ENTA
·
direción de ÉRC.
contra o narcotráfico. - O SGMria con eles. Pois· ben, eu podo co- monos herdeiros desa trad1c1on
CONSTITUCIONALMEN Xa non, nestes momentos xa non.
CXTG esixe na sua carta ao presimunicar nestes momentos que se- política e simpl.esmente agora afirdente da república de Colombia a
TE
A
CÚPULA
DO
Non,
porque
el
sitouse
á
marxe
do
gundo os dados que teño a dispo-- mamos o que xa ~e afirm.aba na
depuración das forzas armad~~· a
partLdo. Provocou unha grave di.PODER .MÁIS ·
..
sición, a escisión será mínima. En- fundación do partido polo que res_eliminación -dos grupos paramilitasensión dentro do partido . .Destón existe un voto de montaxe de peita á cuestión nacional. · ·
CENTRALISTA E
res o cese· do estado de sítio e a
pois qo congreso todavía era poaparato que vai ser unha pareen- .
Cando digo independéncia digo
rec~peración do - plenos · d_ireitos
síbel que Hortalá tivese cabida, e
COLONIZAD9R DA
taxe moi alta de votos, máis que reunificación da nación e polo tansindicais
e cidadáns asi . como a _
oferec.ímosllo,
que
conste,
pero
el
.
untía preséncia física ·de delega- . to digo unha estratéxia baseada e '
NOSA NACION'
garantía do desenvolvimento nor9edicouse a facer mal ao partido.
dos e este sector será o que se tendente a estar presente en toda .
mal das eleccións de 1990
' O

'Esqúerra Republican~ . volve enlazar coa história republicana
de práticá esquerdista e· ·independentista' . - -
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CARTAS
A ARTURO ESTÉVEZ

Ex-cornpanheiro: A ·que ·se deve
que · personalizes nun camarada
quando a carta ia assinadá por
vários militantes da assembieia
de zona da CorunhS:l da A.P.U.?
Considero que o que pretendes
é debater as razóes da cisom da
FPG _que deL.i lugar ao . PCLN
(FPG) .e a APU. Como assinante
da carta-protesto que motivou a
tua saída a luz, aceito o convite
mais advirto-che que se pretendes· continuar a polémica deves,
quando menos, tentar estar informado, porque todo o que dis
está i~ado de dados ~ue denotan a tua ignoráncia cfuanto aos
últimos acontecimentos·que tiveron lugar no seio do independentismo.

XOSÉ LOIS

PROMETOATICAí< A CONsTtfOCtON~ ..
SE eCoiS[Éxico VALE;S'E: Eº'l_

NAClONAUSTA. NON~

Norn dá ~'boa impressom, penso eu, come<:;ar" da mesma ma- ·
neira que se le com frequencia
neutros meios: "Adm-iro a Galiza
e- a nossa língua-bonitinha rñas
nom as suas po~sibilidades Ln.ternacionais". Sei que nom é·ig- ·
norancia senom insulto que "suponhas" que o meu camarada
Júlio · Bejar leva na Assembleia
do Povo Unido "o trabalho intelectuafl". Insisto. en que na altura
com- que escreveste a tua carta ·sac;om ·de todas as propostas?
,·i.gnoravas de~as1ado:
Coincidimos, polo que parece,
na
nossa postura perante a UPG
Que a FPG foi un erro .político
e o BNG, ainda que paréces redo PCLN? Quen num principio
ferirte a há dez anos, ~quando eu
se opujo a FPG no PCLN foram
as bases, mas essas bases - . · acho que essa batalha ·por desmascarar o BNG é urna das mais
grande parte das quai~ particiiryiportant~s
que ainda devemos
pam hoje na APU- deram-se .
·
·
dar.
· conta só recentemente que _o ·objeetivo do PCLN era simples.. A~sim .que foi essa pessoa,
m'ente utilizar a-' FPG para fazer
que nom nomeas, o culpável dos
medrar o seu partido e pespois
"erros" do oitenta? E logo talas
'\ abandonar a que nom quigesse · de botar balóes foral' Se, por
integrar-se. Qual foi senom a raexempto, te fivesses preocupado
zom de que durante o ano, quade inteirar-te algo mais saberias
se, que durou a FPG, o PCLN ti~
~ que se deve iso dos "coma.[lvesse como método de trabalho
dantes" e nom . o · terias sequer
mencionado. ·
a boicotagem e o obstrueionismo na Mesa Nacional e a paratiQual é a "política suicida" das

';

ternos feito ao constituir a
· A.P.U.), porque o .PCLN (FPG)
abandonou definitivamente o
factor militar (exceito como ver:borreia e como referrdo sempre
a outras na95es), procura a res..:
posta no seu fracasso en con
·
trolá-lo tudo.
Asseguro q·.ue ignoras demasiado; se assim nom for, como
poderias ter estas pretensóes·.
-Que 9 PCLN deu os melhores militantes para a causa? Nom
o duvides: anda e vai-lhes perguntar aos presos.
-Fundos e infraestrutura? Evi- dentemente nom te inteiras-te de
nada.
-Que quem assume publicamente a necessiáade de luta? Se
calhar pensas que foi o PCLN,
ou seja, a organiza<:;om que expulsou os militantes qve assistir,am a uma manifes,ta9om polos
presos independentistas!
·

perdE;mdo C.G. o escano acadado no 86.
- O PNG-PG obtém os pobres
aguardáveis, incapaz
de comprender que hoje este
país nom dá para tantas siglas
rematadas en ."G''. C.G., como
fica dito, ,perde o seu·· escano e
deixa ás .ciarás a incapacidade
de artelhamento político dumha
burguesja nacional na colónia.
result~dos

O PSG-EG (matine-se) passa
em Vigo dos 20.000 votos nas
municipais do 87. aos 6.500 actuais .. Corre, ademais, o perigo
de perder o seu espa<:;o político
entre um PSOE ·que buscará o
voto "~til" anti-Fr!=iga e um BNG
mais operativo social e eleitoralmente do que antano.
Felizmente, o BNG medra, recuperando qui9á votos que nas
europeias vam a H.8. e que a
F.P.G., com a sua linha política,
é incapaz d~ captar. Tamén possivelmente "barra" ponte do eteitorado habitual do PSG-EG pota
dificuldade de ambas as for<~as
medrar a um tempo.

Sectarismo é mirar poto próprio partido e mandar a merda
ao resto da órganiza9om frentis-,
ta; nom é megalomania a aceita<:;om consequente dos resultados
Até E.U. conquire uns resultade urna análise . materialista nem
dos espectaculares tendo em
margina9om voluntária a conti-.
canta a sociología nacional, só
nua9om da estratégia ·que o
comprensível na discordancia da
PCLN lhe empe9ou de desenvolJuntas Galegas pala Amnistia?
esquerda nacionalista.
ver á FPG. Se algun dia tu e eu
.aue pretendeste vós coma crianos vemos dentro da Assembleia
Até quando o minifundismo
9om de Gamites. de Sotidarieda-.
de com presos individu~is, as do Povo Urüdo qui9á se deva a - mental? Por qué non:i todo o nacionalismo unido sobre uns mínivezes com a oposi9om dos pró- que te decidiras a desvendar-te
os olbos e a rion ignorar tanto
mos, ou, no seu defecto, alian. prios presos, que tinham mani=como nesta altura pretendes ig9as entre' as for93s que a praxe
.festado que ~ única organiza9om
norar. Nós, nQ entanto, continuasocial e institucional une? E hora
. antirepressiva e de solidariedade
remos na luta pota Independende reaccionar, de abandonar a
que reconhecem som as Juntas
cia 'é o sqcialismo.
D
tentac;om da prepotencia.
Galegas pola Amnistía?
Se queres comprender de verdade por que era difícil a nossa
(vós: PCLN, nós: Galiza Ceive,
Colectivos independentistas de
Ferrol e Vigo, lscteiro, indepen-dentes) co_nvivencia na FPG, por
que a única s0.lu9om era a autodisolu9om de todas as organizQóes dentro da FPG (como .nós

JOSÉ CALVO
(A Corunha)

REACCIO~AR

Mentras andaluzistas e aragonistas, por exemplo, colocam representantes no ParlameAto Espanhot, na Galiza só PP, PSOE e
CDS adqüirem representa9om,

É hora de que o nacionalismo
em conjunto, abstractamente
considerado como vangar..da,
nom só eduque ao povo numha
óptica nacional, mas tamén
aprenda da sua realidade. A da
O
opressom.
JOSE PEREZ
(Compostela)
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Lilxaria A,lborada
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Sempre Xonxa constituese

no primeiro éxito da cine galega_

Continental e Urxa foron as outras duas longametraxes estreadas • GONZALO V1LAS

Neste festival de
"Cinegalicia", organizado
para a estrea das tres
primeiras longametraxes
galegas. non ten nacido o
cine galega. pois seria
inxusto esquecer o labor
xordo e odiseico de quen
o mantiveron en estado
larvário durante moitos
anos. Agora. unha política
áudio-visual da que non
se deberían gabar moi.to
as autoridades cando a
filáis ca~iva autonomía ten
as suas producións
próprias. permitiu a catre
cineastas. xuntb cos seus
incontábeis esforzos
persoais. dar a luz t.res
filmes ben diverxentes en
calidade e na sua
conceición do .c ine.

-.

Con considerábel' despregue de .
rneios, cunha nqn menos abondosa preséncia de -autoridades
autonómicas do ramo, en pleno
frenesi pre-eleitoral, e baixo a
dinámica batuta do opmipresente Miguel Anxo Fernández ,
organizador de calquera evento
cinematográfico galega· que se
précie, "Cin~galicia" veu curnprir os seus obxectivos.
Otie non eran ou.tros que os
· de servir de marco para a esperada estrea. destas tres fitas, que
se completou curíha pequena
rnost:r;a de cine autonómico, cun
. repaJ?o ao rnáis relevante da cinematógrafia galega <;:los últimos dez anos,_$ curis colóquios
sobre a mesma que, como soe

.brillante-envoltório . no que Villaser habitua l. pouco deron de si ..
verde demost~a a sua solvéncia
"Csmtinental" fo1 a prime1ra
no campo publicitário· e do vi- .
produción apresentada Por cer· deo. é Q recobr imenLo .dunha
to que o pase de prensa realizouse en castellano . ante a surconfusa hitória . na que a tortopresa de non poucos concorren beante perfilación das personaxes apenas logra atraernos .
tes Esta "deferéncia aos meios
foráneos " repetinase · lago nas ·
Nun filme que se quer ''neroldas de prensa . dando . lugar a ·
gro" hai unha pr9fusión de veralgunha curiosa situación. como
bosidade que por ·int.res diríase
afervoadas defensas do gal ego
verborrea. A acción limítase a
nos filmés proclamadas en casenfrentamentos acaso moi estétellano.
_
ticos, pero nos que é imposíbel
O primeiro 'rnme de Xavier Viaveriguar de onde saen ós maLlaverde . un realizador mozo xa
tóns, por que. e a onde se diri-·
avezado no vídeo e na publicixen .. .
dade . despertou unha clara diviA dramatúrxia de "Continensión -de opjnións . Houbo quen a
tai", .aparece asi collida por alfisaudaron até cun certo entunetes. Os gánsteres. comandasiasmo e mesmo quen lle vaticidos por Eusébio PonceléL·e .Feonou carácter de clásico a poudor ' Atkin , vestidos impecabelcos anos vista . Fronte a eles esrnente. viven dunhqs cantas pu-:
tivemos quen vimos esta "opera
tas que explotan no dancingprima:· do autor coruñés pouco
club "Continental", e seica do
contrabando. e tarnén do -reitede substáncia e .un bastante de
"bluff". "Continental" é un estrarativo recordo dun . tal Górn;:a1 - .
ves. antigo xefe
''.racket" por- .
ño filme. difícilmente clasificá'
tuário. ·
bel.. Os seus autores falan dun
Interrogado o director por un
·:Thriller sen policías nen teléfocronista da "Villa y corte", acaso
nos". pero a sua adscrici-ón ao ·
menos comprometido coa causa
xénero "noir" é wáis aparente
dó cine galega e .que por iso
que real.
.confesou sen complexos nor_:i te~
A,. localización e a cenografia
entendido nada, respostou que
das liortas destes 9bcecados
el "non buscara o -realismo secontrabandistas busca. e certa. nón a estilización dun ambien~ente consegue, -un ambiente
te''. que situou_nunha ria galega
de atemporalidade que o mese corno. unha certa parábola da
mo podE! sJtuar a história nuns
situación aG:tual.
·
anos cincuenta ini.axinados que
neutra xeira · pas'acta: ·au futura .
Mais . o 'referente no realista '
'unha rnoi coidada · ~otografia.
non ten a v~r. ·ao naso xuício:
que . xoga forternente coc:. cor
coa coeréncia interna é coa ve ~
para lograr variados efeitos simrbsimilitude que ~oda narración ·
bólicos, dálle ao filme _un "lock"
ten de criar nos parámetros que
' ela mesma se impoña. ISto serealmente salientábel no pano--mella fallarlle a "'Contmental ...
rama do cinema estatal . . que
quizá _-supoña, unha importante · · cillca aposta, sen dúbida interebaza que garanta o .seu consu- · . sante a priori, éscapóuselle das
mans aos autor.e s, en especial .
rno comercial. .
aos guionistas,- que desenrolan
Pero -E".ste coidado e por vec::es

do

uns perfís psicolóxicos por veces bastante . infantís na sua
concepción .
Con todo. e para .u_n ha crecen- .
te parte do pú.blico. "Continental" há resufra·r grato de ver pola
"modemez''. do seU estilo, moi
próximo á estética do ·_ videoclip, e, pala solvéncia dalguns .
actores coina Feodor Atkin ou a
turbadora Cristina :·Maravillas"
·Marcos, que poden .compensar
insofríbeis preséncias como a
de Jorge Sariz.

, pero ·real dignidade do prod.uto.
feito inteiramente con. actores e
·equipa galegas . Ben é certo.que
o filme do dia seguinte replantexaria ese nível de aceptabilida.
de. Son ·as problemas lóxicos
dun cine que está nascendo e
dun públk:o e crítica que, tentando xulgar estas obras con
critérios aplicábeis a calquer outra. tampouco poden retraerse
dunha componente emotiva e :
da consciéncia da fa1ta "de infraestruturas nesta nascente ci.
·
nernatografia. ·. ·
, ·E ''Urxa" é amplamente debitária <lesa caréncia . como da orzamentária. pero tamén dun
non moi afinado talento Toda a
fita é un esforzado exercício filmico que sernella excesivamen. te plano. e cunha no1ábe1_ rixidez, identificada coa protagonista. que os autores na rolda de
.prensa correspondente, quixeron fa~er pasar por "solenjda_d e"
da personaxes. Esta "Urxa" é
unha meiga deposi~ária dunha
transcendente sabedoria , que
un diria tan tópica como o re- .
chamante medállón céltico que
ostentosamente exilie sobre o
peito.
O primeiro "sketch" ten .un ar
perigo_samente teatr~l . na sua
interpretaci6n e posta en cena .
O segupdo resulta o máis fresco
dos tres . introducindo algo de
humor que alívia algo ·esa _mó- ·
!esta tr-anscende.ntalidaQ.e · que
impregna a dnta. Senda o ter. ceiro canto. baseado noútro de
Julio Cortáz;;ir, · unha .c uriosa e .
tamén precária incursión na se- rie "B" terrorífica . Luma Gómez,
prc;:itagonista - que vertebra as
tres partes. aporta unha incómoda ·tensión na sua interpretación , que lastra gravemente o
· filme . Contado. haberá que esper.ar futuros ti-aballas -des~e tán. dem con meios máis apañados .

Sempre ~onxa

A terceira xornada era sen dúbida amáis esperada, coa presentación da · "Sempre Xonxa''" de
Chan9 Piñeiro que tantas expectativas acadara pala tan áxetreada singladura da sua rodaxe
e. o geregrinar do seu autor en
busca de axudas, como polo
prometedor_ . da sua anterior
"Marnasunc1ón" . E se moitos
gardaban sérias dúbidas sobre o
que dariá de si a tan traída e
levada historia de Xonxa, o enUrxa, a precariedade
tusiasmo e unha certa emoción
do orzaménto
marcaron o final da-sua proxección, senda a~ única que arrinNa segunda xomada apresencou aplausos no pase de prensa.
. touse a qlie se p.r evia 8: "Cincene os máis encendÍdos na estrea
ta" do trio de filmes. "Urxa,", dide gala , cornezando as palmas
rixid_a polo tandern Carlos PiñeF
antes do remate do filme .
ro e Alfredo García Pina\, foi
· En "$empre Xorixa", que coacollida incoscienternenfe como
mentamos _n6ütro_apartado con
produto máis "galego" que. o au- rnáis extensión, Chano fai un
. tor. palas su as demarcadas refepercorrido , através do triángulo ·
réncias realistas. Xa Villaverde
entre dous horp.es e unha muller
clarexara tal cuestión -defipinclp ·.
e outras xentes dunha perdida ·
a ."galeguidade" do seu filme por
ald~a. polo mundo_da infáncia (a
estar feíto por galegas e· mesmo·
de case todos). poio mundo rural
por- tei: soterradas referéncias á
. verosimilrnente estilizado; palas .
situación actual.
rlli$érias da emigración non tan '
O carácter d~ pqren~é probe
lonxana. até chegar a un prede "Urxa" (qve tal vez se vise
, sente no que eses cenários rupouco beneficiada por estar ern_.
raiS aparece_n tan estragados
·paredada ~ntre duas producións ,
como as localizacións reais onde
de orzarnento nórrnal) viña dado
o filme foi rodado .
polo seu escasísimo custe. ApeA rodaxe nas catro estacións
nas 65 rnillóns e rnoitas piruetas
do ano , qu~ · se · corre·sponden
coas cantas deron lugar a que
coas catro transicións vitais das
tres cortos en . princípio indepersonaxes. non resliltou ocioso
pendentes se convertenm nuncapricho do tenaz director. e doha película longa, coa- persona.. tanda ·ao ·filme ademais da sua
xes de Urxa como . elemento
función dramática; dunha conconductor.
siderábel e qon gratuíta beleza,
Tal precariedade económica e
. completada pala que emiten por
a particular estrutura da fita
si :¡nesmos p~raxes coma os de
condicionaron a visión e o posAs Médulas, a fraga medieval .
terior cornentário. O primeiro
(pasa á páxina seguiDte)
que _xurdiu foi a dunha rnín:ma
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anterior)

ou as div~rsas aldeas que deron
·carpo á ficticia, "Trasdomonte".
Piñeiro, cunha moi acert.a da
.sensibilidade própria de quen
coñece o que narra, recupera
unha memória perdida, a da infáncia e o mundo rurat a· dos
- emigrantes, e a do mundo máxi- ,
co galega sen cair nunca no tópico .. ~·sempre Xonxa" reflexa
realidades· ben tristeiras. e sen
embargo o seu tono é ·fresco,
moi alonxado dos habituais discursos choromiqueiros que habitualmente se producen e ·soportan por est~s · pagos .
Nas declara:cións á prensa,
Chano Piñeiro tivo un emociobado recordo para a· equipa da
rodaxe, xurdida da tamén moi
lembrada "Mamasunción"'. elenco que logo sacaria. ao completo ·
ao .estrado na estrea oficial.
.,
Arite diversas perguntas sobré o seu filme (algunhas bastante peregrinas) o autor amo- .
sou unha claridade de ideas reveladora du'n auténtico cineasta, que supuñan en moitos aspectos partir de cero. Isto reva·loriza un resultado que ademáis
de ter unhas mois especiais
connotacións ¡:>ara o espectador
galega, resulta unna notábel película, apreciábel en calquer ámbeto.
·

Continantal.

A história dúnha frustración
•

CELSO LÓPEz PAZOS

trativa arrítmica. sincopada .
chea de valeiros nas transicións
das secuéncias onde a utilización das formas de paso non
existe e onde cada situación
descrita semella unha illa dentro
de todo. provocan· ql;le· "Continental" se precipite polo cal!liño
.do despropósito máis abraiame .
Cada secuéncia funciona ·coma_
se fose un- anaco de peza- teat~al
onde as persoaxes saen e entran
no cadro sen avisar e por surpresa .

Da Mostra de "Cinegalicia"
que tivo lugar en Vigo o pasado
fin -de semana pódese falar de
moitas cousas: de e.laves políticas ·mergulladas no lanzamento
do invento. da ·plataforma de'
mercado que· tevéstia a apre. sentación dos filmes. do encenComercializacíón
tro de persoeiros da .nosa cultura oficial' xunguidos ao ca.ron qa
e distribución
· convocatória, das auséncias· no-.
;De~·da ilusión que, apesar
-tórfas ná estrea das cintas, dos
dos distintos resultados, levandebates ·e táboas redondas artetaron estes tres filmes, que delladas ao redor da Mostra e que, .
Como dixen máis arriba tense
ron unha impresión en conxunto .
falado de "thriller": eu discrepo
por certo. estiveron qen silenpositiva; e de~pois de certo
ciadas polos médios; das condesa catalogación. O "thriller"
triunfalismo oficial que podan
versas e di?cusións, con fóbia·s
nón só -se define polos seus con. ter igualmente despertado, quetidos. senón tamén pelo em.prée fílias incluida,s que decoraron
da un calmiño se cadra enlamaas noites de café. e que na maiogo de determinadas formas que
do come o da sua produ,ción A
ríq das veces son os termóme· lle serven de envoltó'rio; dubidodistribución e promoóión destas
tro~ máis axeitados para . o baso é pensar que pala, única prefttas, como en xeral das que han
lance .. Véla·í a ITµlltitúde de
séncia de tiros. martes. traxes
de -vir despois, ap,resenta consiviei,ros através d9s que un póde- ·
dos cuarenta/cincuenta. prostíderábeis dificuldades. - ·
bulos e hampa, a cinta partícipe
se enfrontar co acoritecimento
· máis importa11te e espectacular - das constantes dese xénero tan
A distribución galegá non vai
que se ten . organizad6 no país
glorioso. Onde está a axilidade
cobrir nen unha mínima· parte
-e o vértigo narrativo tan próprio
co íenómeno cinematográfico
dos gastos. Ünh·a explotación
· como telón de , fondo .' Pero ·a
do "thrilter"?, onde as ·grandes.
estatal e -europea faise necesáe non palas dimelisións, compo. ínin; ainda coa provisionalidade
ria-, mais está sempre sometida
sicións de conxunto?, onde as
subliñadas. fnterésame só falar
a cfrcunstáncias imprevisíbeis,
facianas que lle den verosimili- .
do cine c0mo arte e como lina imposicións alleas a calquer
guaxe unívoca que conta histótude e calor á· história?, onde.
crü~rfo artístico, e á própria c¡;¡- ,
en suma, o clímax formal que
i;ias. e sustenta "ideas. E para fapacidade "das ol:5ras para facerse ·
celo vou determe- na análise da
provocan as angulaciéns de cávisíbeis a calquer p4bli<;:o.
primeira · película a presentada,
mara precisas ou o ritmo da planificación?.. Non, certarnente,
Continental firmada .polo xove
Ouen máis difícil parece telo
cim¡asta <;:oruñés Xavier Villanen Huston nen Fuller, nen Ray
é "Utxa".. tanto polo seu escaso
verde:
nen Preminger. nen Toumer,
orzamento_que non a fai espeHawks ou <;urtiz narraban asi.
cialmente atractiva visualmenDe sobra é coñecida a traxecte, como ' pala sua -estrutura en
tória do autor de "Verano Puro"
capítulos e cofta duración. A in- ·
no campo do vídeo onde .ade.tención dos produtores é exibila
mais do éxito ten acadado o respor fóra en pequenas salas e en
peito pola ·sua laboura como
versión · subtitulada. · Quizá o
creador. Esto ninguén o dubida.
"exotismo" do tema e do próprio
Sabe Villaverde traballar correcidoma ariide algo ao filme no'
'-C ADA SECUENCIA
tamente con esa feúamenta exseti periplo estatal. .
presiva e controla as claves para
FUNCIONA COMO SE
sorprender e agradar cunha uti"Continental", segundo insisFOSE UN.ANACO DE
lización suxerente e atractiva d~
tirqn rnoito os seus responsaPEZA 'TEATRAL
imaxe,
o
son
e
a
cor.
Pero
a-exbeis quere ter 1:1n carácter "uniperiéncia
de
"Continental"
é
ou_
ONDE
AS PERSOAXES
versal". O séu citado "look" e tJ
tra cou.s a. Trátase aqui doutro
seu caracter ''. moderno" poden
·sAEN E ENTRAN NO
· soporte, trátase do e~prego
asegurarlle unha boa . caireira,
dunha
gramática
e
unha
sintaxe
CfU)RO. SEN AVISAR
sometida sempre á incógnita da
distinta
á
do
Vídeo,
trátase,
en
reacGión do público. De momen.E POR SORPRESA'
.
definitiva. duris espácios narrato, a sua distribución na Galiza
tivos
rnáis
longos.
E,
·
desde
·a
será maioritariamente en casterniña ópinión, Villaverde non
llano (na proporción de 3 a 2),
atina na aventura proposta . .o·
por desexo dos productores.
"_ Desde logo, isto é claro, Villafilme que,. ·din, é unha mistura
Que cada quen tire conclúsiórn¡.
verde non forma nen . formará
.de .ihriller .e melodrama, non
parte · do grupo: pero ben podeatopa o hmizonte en nengunha
A intenc'ión de Chano Piñeiro ·
ria ter aprendidó algo ·deles. Vidas duas propostas. Explicado
é de distribuir "Sehipre Xonxa" .
llaverde está Órfo daquela paino papel, ollado através do .
inteiramente en galega para
xón que percorreu as ~riaciórrs
gui9n, formulado verbalmente
aquí, e <;labrada fóra, jnda que o
deses rnetres inesquecíbeis,
nas rodas de prensa e en cortos
oritério da distribuidora pode
non atesoura o seu feitizo e
comentários de publicidade,
impor ·autra cousa. A su¡;i carreiamósase ineapaz de transmitir
· pode que funcione; pero ·esto é
ra comercial deberia ser boa
ao espectador o rnáis pequeno
atendendo á suá calidade. O . . unha faláciá xa que "as. pelícu-.
r:ecuiwho através· do ,que penelas" onde . deben explicarse é
couip~omiso de Estaban Alenda
'trar na história; a frialdad e rnáis
atré~vés de. si :mesma ar m~io ·do
.(a distribuido"!) cos seus filmes
distan_~e preside todo o séu disseu visionado no interior das
pode ser un bon princípio para ·
curso.
sas oscuras. Unha dinámica naconseguilo.
O

médio- transmisor de ideas non
pode eliminar do seu horizonte
-como ben soubo ver Chano Piñeirn no seu filrpe, do· que por
certo "Jalare:i neutra opbrtunida- .
de-- a analise desa parte importante da nosa iderttidade como
povo.
Nembargantes, apesar de
todo o dita. é · probábel que
"Cont¡nerital" teña unha boa
acollida comercial e corno mercancía que é dé cartas aos seus
productores, Villaverde Asociados . As razóns pode_n ser de variado tipo . En primeiro lugar a
factura ; com~cta e de alto nivel
de cahdade nos seas atributos
técnicos alilladamente, estuda~os : Jose Salmones, na foto ,
Pepe Nieto na música. Javier
, Artiñano e Wolfgan Burman no
deseño de vestuário e na dirección artística respectivamente ·
(lembremos os seus traballos en
"Remando al Viento") ademais
da participación de actores coñecidos e rostros populares, parecen aventurar unha boa andaina industrial. En segundo Jugar a preparación. a exposición
Polo que atinxe á direción de
e o lanzamento publicitário do
actores, esta non existe e a sua
filme , coidada até os seus máis
auséncia provoca que actores
mínimos detalles . vai 1mpulsar
tan meritórios como Feodor Atao público ás salas. E. en terceikine ou tan grandes como Hecro lugar , a indiscutibel conexión
tor Altério vaguen coma pantasemocional e estética que "Conmas espidos de verosimilitude.
tinental" posue cun certo sector
En canto aos demais. Poncela
de espectadotes . pouco formasempre é mediocre . Jorge Sanz
dos e informados, valeiros de recompón · un personaxe nonn
ferentes cinematográficos e
creíbel , Alberto Alonso é hisque , sen tradici.ón visual no mé tróoni.90 é distante e Marisa Padio. integran a moda e o estilo
redes é pura decoración ; só a
da chamada postmodernidade ,
xovencísima Cristina Marcos
elemento este que non é alleo
parece salvarse do naufráxio xeao proposto no filme . Esta últiral.
ma característica. ademais de
Se o continente é febre o conser determinante, informa sobre
tido e , sobretodo: o seu preten· O por que da utilización de dedido vencellamento á nosa realiterminadas solucións formais .
dade galega. é sinxelamente.
Certamente este público postunha impostura. É lícito falar de
moderno. cinematograficamengaleguidade nunha película rote inculto e visualmente mediadada en interiores de Madrid,
tizado , condicionado e formado
falada orixinariamente en castepalas técnicas do vídeo e o estillano, con actores e técnicos
lo narrativo e a estética dos
non ' gal~gos na sua maior e
spots publicitárias (as estadístiesencial parte, e aínda por riba
cas apontan que a mocidade
chegada aquí desde París?; Ou
olla a televisión para admirar os
acaso "o .galega" defínese polo
anúncios de coches , de tabaco,
feito de ter como paisaxe e
de perfumes, de chicles ou de
coma cenário o mar (ollado por
refreséos .. ) pode quedar "encerto tan só nunha ocasión) e o
ganchado" coas imaxes , os sons
porto dunha cidade ben poidera
e as cores que transitan polo arser ·Hamburgo, Estambul ou
mazón de "Continental" . Se a Brest
(Genei/Fassbinder
e
isto engadímoslle o tono de "co"Querelle" habemus)? Basta con
mic" que alumea na cinta e que
dicer contrabando e tabaco para
tamén esta presente nas estrucetiquetar á· película como galeturas da postrnodernidade e na
ga? Certamente non . Só con
cu1tura <leste tipo de espectadoque Villaverde dirixira a sua
res, termos a receta ben dispos aliada cara ao Salnés, a Vilagarta para ser consumida . Todo
cia. Cambados ou Vilaxoán, e só
isto sábeo e coñéceo á perfeción
. con escoller este universo conVíllaverde e oferéceo sen escaticreto, cercano e u¡bano para,
mar rnédios. Toda esta eleición
tomando calquer nqtícia de penos procedementos · narrativos,
riódico de calquer dia, falar de'
explica , cpmo ben soubo ver tacontrabando e tiros, de policía
rnén o crítico Manuel Álvarez
e martes, de droga e tabaco.
Prieto, a existéncia dos planos
Pero non, o autor de "Viuva Gócurtos dos cortes bruscos nos
mez" optou pala indefinición do
pasos das ~iecuéncias, e das tocenário, pola intemporalidade
rnas baixas que son elementos
do rclato, polo esquecemento
es·enc1ms e paradigmáticos
dos referentes sócio-históricos
dese tipo de estética patrimonio
próprios-da Galiza. O obxec:tiv,o
da identidadé da postmodemié claro. Tenta Villaverde fuxir do
dade. Se esta sospeita personal
tópico do ruralismo e enoherse
é certa, se esta eleición premede universalidade. Esta atitude
ditada sobre a nature~a das fornon particularista non é, per se,
mas ven provocada pola renda·c riticábel e supón, sinxelarnente
bilidade industrial e comercial
unna eleición estética e discurescurecendo ou obviando o · desiva que, nernbargantes, en
senrolo da diniensión artística e
"Continental" sernella introducios valores criativos, se ·a busda con calzador: E,s quece. o ciqueda do valor de cámbio· do ·filneasta -coruñés. e os que coma
me vence o que ó cine ten de
el pensan, qúe "o noso", queirá- · · arte de instrumento deexpremolo ou non, defínese en gransión de ideas' se esto é asi, esde parte por ese ruralismo tan
taríamos non diante dun cineasdenostado, por un ru.ralismo me..ta "Criador de mundos persónais
ridianamente visíbel por sev. un
recoñecíbeis · -oaso de Chano
producto histórico que · un- pode
Piñeiro en "Sempre Xonxa"
combatir pero · non negar. Por
onde se albisca o porvir dun ciíso, non debe- ser posíbel refleneasta de fuste--· senón ·enfronxionar sobre Galiza sen ter estes
tados cun. cineasta de conxúnelementos no punto de mira e, tura e nón dianfe dun cineasta
en consecuéncia, o cine como
de futuro.
.O
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Urxa

Arriba cena de " Urxa", con Miguel
Pernas e Ernesto Chao. Embalxo,
de esquerda a dlrelta, Xavier·
_Lóurido e Uxla Bl~nco,
- protagonistas de "Sempre Xonxa"
e á dlreita Salomé Lorenzo d e
"Urxa" . A imaxe inferior é unha das ·
. de arranque _de "Sempre Xonxa".

Celtismo ·en lata
.

G. VILAS·

Como recoñeceron os seus autores, ·urxa non é máis que o resultado de empalmar tres cortos
inciais dos que só o primeiro ia
ser protagonizado pola e n loít~da
• e adusta meiga que dá. título áo
filme . .E desta evídéncia de ser
máis que unha tita tres sketchs
con bastante pouco a ver entre
si resíntese considerablemente
"Urxa" . Diso e do seu ínfimo orzamento (uns 65 millóns), o que
xa dá mérito ao feho de tela podido apresentar .con apariéncia
de película .
O que xa sería cousa de pen sar é se compensa meterse a
unha operación deste estilo.
Converter tres cortos, que acaso
resultasen aceitábeis como ta les. nun filme que só con abondosas doses de benevoléncia
poderia calíficar~e de correcto.
Pode que a opción si sexa posi tiva, aínda a costa do próprio fil me . O simples feito de ir acu mulando longametraxes galegas
será sempre válido, ainda que
sexa para estabalecer pontos de
referénc1a, ou s1mplesmenle
criar un hábito de ·ver productos
galegas en celuloide e distnbu - ·
ción normal.
Porén , a precariedade evidente de médíos non pode discul par todos os dsacertos patentes
en "Urxa " A própria coince1c1ón
desta personaxe prmc1pal semella o lastre máis pesadQ que
arrastra a fita . A perfilac1ón d~
ta meiga reconcentrada semella
tan tópica como o descomunal
medallón celta que lle pendura
do pescozo. Os autores falaban
de "solem nidade" da sua figura
para explicar a sua seriedade ao
longa do filme. O que non sabemos é de onde sae tal solemnidade nen ele onde pode porv1r o
saber enc1clopéd1co da bruxa
nen , sobretodo. que pert1nénc1a
ten ou que interese. unha personaxe _como esa .
E esta impresión prevalece
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afinal debido, máis que nada, ao ·
pouco ·
humor que destila
esa personaxe e, por extensión ,
toda a película. Apenas no segundo conto, o máis acertado ·
dos tres, atopamos un recurso
ao humor.. Pero tamén 'Cando se
consigue un óptimo resulta do
narrativo e de rnontaxe (q .fre ne.si de final nó que todos se poñen a furar no chan na procura
du n tesauro), unha ráfaga sonora decididamente red undante
chafa un tanto o efecto.
Porque os autores de "Urxa",
se ben non inciden en erras de_
gra n vulto. si o tan· en numero-·
sas tdrpezas. sobretodo' de
guión . Asi, para situarnos no
tempo da posguerra, vemos
aparecer por unha corredoira a
uns falanxistas impecablemente
disfarzados de falanxistas . Levando a unha vítima a plena luz
do día e á vista de calquer vaca
ou crtstián que por ali pululase.
Outras inxenuidades polo estilo
abundan con demasiada fre cuéncía en todos os tres cantos
O primeiro_ deles , se cadra o
máis acartonado, non acaba de
ter o ton fantástico que sen dú bida lle compria para ter certo
interese. e s1 un tufíño teatral en
actores e decorados: así como
na própria posta en cena Algo
semellante lle acorre ao terceiro,
baseado 111-!n con lo ·de Cortazar .
o que lle dá unha lixeíra solidez
na narración Este "O ídolo de
M1der" resulta . ainda as1. un
ep1sód10 que ven pode mover a
risa se un se de1xa le·Jar e esquece esa "solemnidade pretendida" Un aponlamenlo curioso
para atoparlle algo positivo . é o
feilo de a me1gq terse convertidó nul}ha ama de chaves de cidade . no Lempo actual.
En suma . "Unce" toa importante e real disculpa da probeza
de méd1os. resulta unha fila plana . un tanto acartonada e dunha nx1dez proporcional á que.
aporta a própna protagonista . O

Sempre Xonxa

E quilibrio e sensibilidade

•a.

VILAS

Tras o preámbulo no que "O caladiño" tenta falidamente desa fiar as leis físicas (o seu éxito
pechará cíclicamente o filme), a
cámara remóntase nunha perspectiva aérea sobre a aldea e
sobre a pantalla cai o título da
pelícu la , ao tempo que a banda .
sonora en~atiza a panorámica .
Ese arranque prende fortemente
ao espectador, e o seu sabor
fondamente cinematográficq revélalle q ue acaba de ace.der a
unha a u téntica película. Esa fragáncia a cine xa non o vai abarldona r nos 114 minu tos de proxecci9n.
Un dos acertos da cinta é q ue
com'e za con forza , pois seguramente a recriación da nenez de
Pancho, Birutas e Xonxa constitue, se non o ·rnáis inspirado do
filme, si a parte onde a sensibili.dade do seu autor se expresa
cun máis particular sentido lírico. As correrías ,dos nen os coa
. cometa, ou a ·entrada do páxaro
· na escola sori intr~s dunhá particular beleza, quizá porque son
episódios infantis comuns- a
case todos e . ·cuxa ·evocación
nos E:lIDOciona particularmente.
Para iso o autor dispuxo duns
rapaces. dun~ rostes especialmente axeitados e ben dirixidos. característica mantida cos
l

'

',

demais actores da película. a
maioría debutantes nestas lides ."
O título do filme respo nde a
unha personaxe, o dun ha muller
rural pertinentemen te . idealizada, que se debate na s ua vida
e ntre a amizade e/ou amor de
dous homes, os . tres amigos
desde a infá ncia. A emigración
separará a un deles , ela acolleráse .
amor constante en detrimento do máis paixonal de Birutas , e es ta resolución de Pa ncho
- determinará d ramatic;amente a s
vidas dos tres .

ªº

Pero "Sempre Xonxa" cántanos bastante máis que esa história. Sen que se erixan e·n apartad.os separados, entroncados·
na história aparece o ti:atamento
da emigración , retratado pri:'nci- .
palmente nas cenas rodadas no
antigo peirao trasatlántico de
Vigo. Nos mesmos c;:enári0s que
viron partir e separarse a tantas
familias, " Pine'iro reconstrue
magníficamente ·a ambiente dos
emi.g rantes a ponto de se con-_·
verter en tais. Reconstruindo fotos da época. homenaxea a Manuel Ferrol e ao famoso protagonista da emigración por · exceléncia, •C;J. quen introduce na cinta ta'n tos anos despois . Os prÓ' pios Pancho e Birutas encaman
·á frustración do emigrante tr:a~
casado. ·e ·o prototipo do emigrant~ arriquecido á costa dá

explotación e engano dos seus
compatriotas.
Neste . senso, houbo quen
a pontou que a personaxe de Biru tas resultaba algo man.iquea,
o "mao" da película .· Desde pequeno aparece s~mpre caracterizado en accións negativas . e
ao remate pode dar esa impresión, A primeira montaxe do filme incluía cenas que completaban mellar a sua personalidde .

NaGaliza

en galega

. A ·proxección · simultánea de
"Continental" eri sete c"idades
galegas, inmediatamente á sua
estrea en Vigo,' conté;! coa :;Jecu·u aridade de que en tres destas
sá,s emprégase a versión en e.a s- .
tellano feíta orixinalmente.
· Non párece dabondo .explica.'l
ción a disposición ou non de cópias da versión galega, nun filme de cuxo presuposto total,
perto dup 50 foi cubeito --e asi
se anúncía na imaxe iniéial.:._
pala Conselleria .de Cultura e
máis a ~TVG. o que debera ser condición para poder esixir que .
exibición en território . galega
sex~ , exclusivamente · no naso.
idioma.
O

a

Pésie a 'todo . -.. certos intercámbios de ollares entre el e .Xonxa
-dotan á per.Sonaxe dunha ·i:mficiente ·ambiguidade que supera
esa aparente linealidae .
·Hai outros cabos dramáticos
que acaso pr~cisasen ser mellor
centrados, coma o perceptíbel
cámbio no nivel de vida do .matrimónio protagonista na última
etapa , algC' tamén explicábeJ. por
darse en toda a história unha
certa estilización , perfeitamente
asumíbel, desteE; habitantes ru- .
rais.

O oportuno contraponto ao
que, de non habelo. seria un
. completo melodraµia, está · na
personaxe do "Caladiño". Este ·.
lúcido e sábio tolo que pervive
durante xeracións está brillantemente interpretado por Roberto
Gasteleiro, a quen Piñeiro ·a tópou por casualidade e.que carecia de calquer experiéncia artís- ·
tica profisional. A credibilidade
e si!Ilpatia· que in~nde a personaxe fai que calquer e:xtravagáncia que ésta emprenda se~a
asumida polo espectador con facilidade.
·
Xunto a el. o resto dos actores. en especial o trio protagonista, supera con soltura a pa- .
peleta. Oue non era doada. non
habendo neste país tradic;:ión

actoral no meio cinematográfico, e que foi superada-cun con~·
cienzudo traballo de· ensaio e de
· direción de acto~es . Unido a isto
· vai o bon sentido co que realizou a dobraxe , · que tai que os
actores fa.len (na sua maioria)
coas suas próximas voces . e
a-centos . lonxe do galega plastificado das dobraxes televisivas
e dos dous filmes anteriores.
~ Sempre Xonxa" é un filme
sólido, que supera os atrancos
infraestruturais cun bon ritmo
· narratÍVQ, CUn saber contar as
.causas que poucas veces atopamos no cine actual en xeral ..
Chano Piñeiro emprega con.pritcisión a ·e lipse, as transicións, ·a
econortlia narrativa que o leva a
contar .o estrictamente necesá~
rio e a cortar · os planos cando
debe . Ademais desta solvéncia,
á sua persoal poética dá lugar a
numerosos momentos especialmente recordábeis e de gran beleza .

· Desde agora hai qÚe talar de ·
cineastas e . obras galegas ·c on. cretas. Este filme que o outro
dia veu a luz en Vigo tras prolongada e · dificultosa xestación
colocouse, o mesmo que o seu
~mtor , a unha altura que espera- .·
mos se ' volte repetir sen que
sexa preciso tanto desgaste persoal.
O

,
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terária_s da ·époc8:.
. Pero. miremos a Luis Pirnentél
no reflexo dos seus própios versos , no seu -autodefinido "A
miña poesía, o. rneu reino, o
rneu refuxio", tobo· no que se
protexe dunha soidade :que encheu· moitas das -horas que habitou ... ·
"
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Un millón de vacas
Non amo non amar. Non sei
quen o . dixo mais é unha- frase
que . me . persegue desde hai
anos , e por isa c'a ndo amo difícil
é"expresar o que sinto . E isto é
o que me aconteéeu despois d.e
ler 6 último livro de Manuel. Rivas, o que se publicou sab o título Un ~illón de vacas . Difícil é talar do que se ama; difícil .
é-me falar deste mangado de·relatos.
·

Eu soio. soio,
acarón da miña bandeira.
.ou dtr meu verso conquistado.
O seu verso . semprn libre, ·é
curto. únha matéria· fónica, feita
.para ser dita con voz apagadaH 1
porque "o poeta é un rnestre sen
ira" e "a poesía é o Gfran rnilagre
do mundo" . A constatación da
Consta este volume de 17
cantos . Curtos, alguns · curtísisinxeleza formal dos poemas
mos. Xiran todos arredor dun
non é. impedimento para que a
palabra e as · pequenas causas
momento ou dunha anédota, de
temerosas -de calquera outro
feitos cotidianos. Anédotas. momentos e feitos de vida ' que o
texto cheguen a ser m0tivación
autor apreixou .facendo-os subir
dunha poética que como salien cara a superficie: adornando-os ·
. ta Ferrin "é
resultado dunha
coa sua escrita. Eses momentos
maduración moi despaciosa" . O
son a relación dun. pai cos setis
próprio autor ·1ugués descubre,
tillos , un automobilista que resen disimulo. ·a s seus segreM~nuel Rivas
colle a alguén, uns rapaces qu~
dos ..
se reunen un domingo, un emieso
é o verso. o meu verso.
mercé a .un uso ".irónico" da irocanto. abrolla a irania e o sar ~
grante que torna , un . conxunt,o
dos
poetas escolleilos.
o
n~.
D
casrriO: "Contrata.m as un arquide "jazz ecolóxico" qu'e qCtua
Para lle dar etermdade ás cousas.
tecto· vangardista, un xenio, · xa
para "punkies", un artista de
XGG
As causas de Pimentel comeo coñecederes, e despois de
províncias que vai thunfar á ca1) Edicións Xerais. Vigo. 1989. 116-páx.
zan palas rega.ndixas da cidade
seis meses de traballo chegou á
pital do estado. A partir des tes
- 1.lOOpta .
amurallada no paseo cotián ,
conclusión de que o deseño
momentos e destes personaxes
percorrido que nin sequera a in máis .atinado era precisamente
o autor configura toda .unha gaLuis
vemia aprazada anque coas prio dunha granxa. O esforzo estéleria gue está a carón _naso e
meiras neves ..
tico para ·manter a. autenticida-1
~e
que non vemos, mais que aí esde fara reaimente notable. De
t:iln porque son vivos, ' porque
As murallas durmen.
feito, non se fixera nada, agás .
compoñen a x.ente que nos arroredondas e brandas.
desaloxar polos e galiñas ·de moi
Se. cadra pouco · coñecido fóra
dea. Son person.axes (e momenOutono. V,rao. Marzo·. Inverno
malas maneiras, á vista das pludas aulas literariasll 1 Luís- P~- : - · na miña vila e tamén os paseos
tos) norrnais que· a meio da es.
mas
que
aínda
frotaban
no
pavimente! · é unha das pezas vitais
crita de Manuel Rivas conver· que se inclúen neste 'livro son
llón ". Ou noutro relato ("O muída literatura galega pero xunto
ten-se en "extraordinários", que
testemuñas dese andar ensiño") , onde un poli cita a Maoa Manuel Antonio é desas vozes
se fan "máxicos". Son os persor
mesmado palas rúas retendo os
Tse-Tung,
etc
..
.ás que non se lle recoñece sonaxes que pululan por Galiza: .9s
coloridos cando xá entrou a
labregos .(omnipresentes) ·cunha
bradamente o seu aporte que
mañá . Un anaco do poema
sabedoria que. xa, non lle.s sercomo subliña Mé_n dez Ferrín' 7 '
Un millón de ·vacas é un
"Mañá na . miña rúa " ilustra
foi rotundo, encadrando ao poeve; os desencµntados e os endos máis divertidos e interesanunha impresión estética ac~so
·- cantados que se ·dan canta do
tes livros de relatos que sairon ' ta lugués .(1897-1958) . no que ·
repentina .na que nós non deteseu equívoc9 ("Que non quede
chama a Xeración de 1925 -na nasa lírigua últimamente.
riamos ..
nada"); aqueles que ainda quecoincidente coa· xeración.. espa- _
apesar de relatós falidos ("Que
Agora un obreiro pasa
ñola do 1927-. 'Pimeritel é poe-ren criar un mito, unha mitolonada queda", myi visto) . Divercun es¡3ellq enriba da súa cabeza
xia que !les dé sentido ás suas
ta que, xá no primeiro nº de
tido verá-o o leitor · en canto
·11 non sabe que se vai levando
vidas (sempre, case sempre, son
Maio do 24, traballa literariapase dous ou tres relatos. e inte~
o ceo e unhas nub~s brancas.
os nenas: "O amigo Tom''., "O
mente na revista "Ronsel" ·que
resante porque, aparte que mésnavegante solitario"); a mocida. se_ edita en Lugo da man de
mo o sociólogo pode servir-se
Nesa -sinxela - cotidianidade
de burguesa incapaz de calquer
Evaristo Correa Calderón e do
del (penso que o conflito campo/
adquire expresión o paralelismo.
aventura ("Un deses tipos que·
debuxante Álvaro Cebreiro. no · ana!isado detidarnente por ArCidade nunca estivera expresa· ven de lonxe") ; a rnocidade citaseu consello de redacción mesdo tan ben, e sen carga ideoló-.
cádio López Casanova 1 ~ 1 • da
dina dos arrabaldos, que non sa- "
xica nengunha, na literatura gatura-se con Mánuel . António e
"Canción das tres cucharas" ...ben onde va{ (por isa se. aborreEugénio Montes entre outros.
lega como no relato "A estrada
Tac, tac. tac.
ce) nen de onde ven ("Domindo cabalo coxa", pareceria quH
Desde a trihcheira dos leitocuchara de· pan
go"). En suma, M. Rivas plasma
res tentaremos -achegarmo-nos
Manuel Rivas fixese seus os vercunea de madena
eses tipos, nen descreve nen
a un . autor que nun dos seus
.sos do poetá ne:>rte-americano
o meu neno
xulga, nen aproba nen condea;
Frank O'Hara: "O principal é fapoemas di "A todos os meus
está na lareira.
simplesmente, trata-os con terversos , tapeilles os pés", · sabecer un relato I É c9sé I imporTin, tin. tin
nura e ii;onia, ás veces con sardores de que no vindeiro haberá
tantísimo". E facendo un relato
cuchara de prata
casmo, aihda que estas duas
d autor fixo-se espello do que é
un sobexo espallamento de escunea de pazo
(irania e sarcasmo) son roáis
tudos críticos derredor da escaa nasa modernidade: conciéno
meu neno
para as situacións que para os
sa. obra escrita e que· non chega
cia de ser livres de ilusións e ca·está no regazo.
personaxes. E irania e sarcas[po
ao cento de poemas . Nesta
tivos da incapacidade de transaxudan-o a fuxir dé todo senti- Ton. ton. ton
perspectiva escollímos o livro
formar o mundo. Qu.e r dicer , o
cuchara de ouro
mentalismo · e de toda nostálxiaPoeSJa enteira 13 l que non recolle
espiño do presente cravado 'en
cunea de cristal
melancólica cara -tempos que
moitos dós seus poemas disper· nqs : a angú.st~a. a incerteza,
o meu nena .
nun existiron (e que se eren mesos. esparexidos. nqs revistas lique Manuel Rivas -emascara
está no regaio.
llares) Os relatos. deste volume
Luis Pimentel ·
-·
son_ "presentistas", do mamen- ·
Estamos dediante dun fato de
to, actuais porque son instantes
poemas que mesturan lembrando viver cotidian9. Son, en defi·zas da nenez e unha desmedida
nitiva, modernos; mais diso faqueréncia polos cativos, velaí os
lára-se mais endiante.
·
intitulados "Os nenas", "Primeira Comunión", "Canzón pra que
un nena non durma" (de sobras
· . Os presentes relatos inscrecoñecido por ser musicádo), "O
ven-se na mellar tradición do .
. vals da nena pobre" e onde po·canto. Relat9s breves, concisos,
demos atapar versos desta frescheios de humor e irania, pµxincura ...
tes, con remates _"lóxicos"f rnáxicos e extraordinários (no sen¡Non vos riade ·rapaces'
tido de fóra do c6:rnun). A escriOllade: é Charlot que ~stá rezando.
ta do autor é axil, yivaz, rica,
Pero tarnén con preocupación ·
sabe xogar coas palabras e coas
dabondo pala marte en temprafrases. Fuxe de esquematismos
, na ídade, · cismando · derredor
lingüísticos e intenta dar unha,
deste feíto nos poemas "Enterro
língua na que o· 'leitor-· crea, co.do nena pobre" e ''.b e ónde ven
ñeza, se sinta representado.
a marte pra os nenas?" .. .
Polo
mar non ven,
Unha escrita que produce o sopolo río non ven (... ) 'rriso debido á irania e o sarcas~ ·
As mais pechan as fenestras
rno. gardando Rivas o !'iurnor .
e todas ·as portas.
·
para as situacións que narra. ~ Vexa-se o relato "Os fi.119s de
Outra das causas de Luís PiLuc&Fer". onde a situación gue
'rilentel é a ubicación do suxeito
lírico na ria.ción, no poema "Gase canta é div~rtida e onde,
dentro do pavor de narrador do
liza" identificase corno "carabey

o

Pimentel, o
poeta que
tapou
os pés aos versos

'q

<I

A.

'ta de xeada", que· tarnén estu- ·
dou polo miúdo Arcádio. Visión
da pátria, que se itera rios poe' mas "Quera cantar sen gaita!' ou
''Gonsello" e que tropeza coa re.presión do fascismo despois do
194G.
Galiza ametrallada nas cunetas
dos seus camiños
CMganos-outro berro( .. )
Lama. sangue e bágoas nos sulcos
son semente.
E que ecoan nov.?mente en
"Forasteiro", que nun paréntese
adica ao seu poeta amigo Carvalho Cal.ero. onde os berros
mudaron por lamentos ...
Canto terror// levamos os homes .. .
Ti sabes que alj as bandeiras .
están abatidas i ·esfarrapadas.
Ti sabes que todos os días
hai un morto
que ninguén coñece aínda.
Con todo Pimentel entena as
pantasrnas fascistas coa publi. cación en 1950 de "Triscas", o
seu segundo livro de poemas
lago do poemário "Sombra do ·
Aire na Herba" que foi publicado con posterioridade ao seu falecernento polos seus máis
achegados .
Os latexos atemorizados de
Pimentel son un alegato indirecto contra a fei tura da socieda de!6l, unha construción que lle
horroriza e que lle fai suscrever
taxantes renúncias através do
posfcionarnento nidio dos seus
versos ...
Outra vez, outra vez o terror'
1Dios mío. non volverei ser poeta'
que se itera da "Oración Derradeira"...
1Señor, Señor
pecha o meu libro para semprel
Son prantos que se concretan
nos poemas onde xurde preséncia de Rosalía. "non convén
chorar máis // Ela chorou por todos e pra sempre" _
A liríca de Pimentel non se
pode arreciar do sentinela da
marte e anotamos unha aparición sobrada de referéncias deste feito mesmo dende a sonora
musicalidade que rompe o siléncio da chegada hora como acon tece na homenaxe ao poeta
marta ...
O saxofón feito de estrelas
acompáñate cun "blues" romántico.
Arnais do surrealismo de
"Triscas", livro que viu publicado . a sensibilidacte · de Luis Pimentel deve se de ubicar no cof(e da poesía in timísta por mais
que faga uso de té cnicas impresionistas nos modelados retóricos da palabra. "unha canción
tan - lo'nxana e lene // como a
sombra de aire na herba" . coa
manifesta intencionalidade de
arroupar co. verso os recunchos
onde aposenta a soidade ..:
Mirei·dentro dos olios da amada.
Por qué están valeiros os seus xardíns?
E" tamén a soidad!3 própria,
apreciación coa que remata este
achegarnento de urxéncia a un
poeta da nasa tradició~ ' literária,
a unha obra escasa de abrigado
coñecernento e recoñecemento.
Disque non- hai . mellar mostra
que un botón, velai o derradeiro
cornprrrnido :
Nestas frías p~edes
eu busco un cravo
. pra colgar a miña soeda.de.
O
MIROVILLAR
(1) A dedicatória do Dia das Letras Ga-

legas mellorará sen dúVida unha eiva que
tiñ~ unha voz fundamental na nosa poe-·
sia.
(2) De Pondal 'a Novoneira . Xersis universitaria.
- (3) Colección Grandes·Mestres de "Edi. cións Xerais de Galicia" .
(4) Ferrin no volume De Pondal a Novoneira, páxina 56. ·
(5) Poesia e Novela. Biblioteca Filolóxi·ca, páxina 286.
(6) Alonso Montero nos Fragmentos de
críticas, apoloxias e- semblanzas que se
incluen como apclfndice do libro "Poésia
Enteira'.
·
·

.s.

· ·axendA
.-

ACTOS

•

_

Xo'ves Teatrais de ·
Moaña
··

•
-llo. No Auditorio Gustavo freí~
ra ás 20.30 h .

Desenvólvese o seguinte programa até fin de ano.

En Vigo, o 20 e 21 de Decembro, ás 20.30 h. rio Centro ·cultu~al Caixa Vig_9.
·

30 de Novembro . - Sarabela
(Galiza). "Xacobe ou a sumisión".
7 de Decembro. Moucho Clerc
(Galiza) "Porque no mundo
minguou a verdade".

En ambas cidades distribuiranse bonos do 50% de descanto sobre o ptécio da entrada nos centros de ensino médio e superior para estudantes.

14 de Decembro. Latirili (Galiza) . "Cocktail sinfónico" .
21 de Decembro. T. de Níngures. (Galiza) . "Maria Soliño".
Todos os espectáculos desenrólanse no C. SocioCultural D.
Castelao e principian ás 20.30
h. Organiza o colectivo "Teatro do Morcego" co patrocinio
do Concello de Moaña .

•

Narciso Yepe3s

•

As alegres
casadas

Representación da obra de
Shakespeare. en versión de
Eduardo Alonso e Manuel
Guede, polo CDG. Djrixido por
Eduardo Alonso. Dias 30 de
Novernbro, · 1 e 2 de Decembro. ás 20 .30 h. no Teatro do
Centro Cultural Caixa Vigo.

Concerto o dla 5 de Decembro
no Aud1tóno de Galicia.

•

• Teresa Conde
Pum pido

Gran Venta
X Aniversário

En Lugo, o 5 e 6 de Decembro
parase en cena o último espectáculo da Compañia Ane-

Dentro do ciclo do Ateneo
"Baixo o peso da lei?", conferéncia da avogada viguesa o
xoives 30 ás- 20 h . no Ateneo
de A Coruña.

T,lBROS

de comunicación conducida
. por Domingos González (Di_rector do centro de T.V.E. na
Galiza) e na que participaran:·
As Xomadas de Humor que
·suso de Toro (escritor e guioorgaruza o Concello de Fene
msta do espácio "Servicio de
desenvolverán o segumte ProUrxéncias" do programa "Vegrama de actividades.
laí" da Televisión da Galiza) ;
Data da celebrac1ón . Venres,
Ricardo Sandoval (Periodista.
8 de Decembro.
·
Condutor do programa "OlláLocal . Casa da Cultura de · paro" de Radio Nacional de
Fene (Fonte do Campo sin}
España) e Pepe Carreiro (huExposicións. "Cinco anos de
morista gráfico. Colaborador
Curuxa" (mostra na que se
de "La Voz de Galicia" . "Can
exilien os traballos que quedasen dono" ... )
ron finalistas nas cinco edi~
Ás 19,00 conferencia de
cións da vertente gráfica do . Abelenda sobre o humor viSto
Prémio Curuxa do Humor) .
por un humorista. _
"Curuxa do Humor" (exposiÁs 20.00 actuación dos conción dos traballos apresentacursantes que se apresentan á
dos a concursar nesta edición
vertente oral do Prémio Cu¡udo Prérruo Curuxa de Humor).
xa.
"O Humor na Escala" (expoÁs 20.30 actuación de Xusición dos traballos apresentarxo Souto e do Sr. Paco do prodos a concurso nesta edición
grama da Radio Autonómica
do concurso "O Humor na EsGalega "O Fiadeiro".
cala").
Inauguración das novas deÁs 21,00 entrega de prépendéncias do Museu e da
jDios aos gañadores dos conSala dedicada ao humor do
cursos "O Humor na Escala"
resto do mundo (na que sé
(vertentes gráfica e literária) e
exilien orixmais de Jerry Du"Curuxa do Humor (vertentes
mas, L1Uo, Nono, Mort Walker,
gráfica.
oral e literária; préD1ck Browne. De la Nuez,
truos especiais: aos meios de
Gianm Finlandia. Edgar Nevicomunicación e Curuxa de balle )
rro).
Actividades Do 4 ao 7 de
Para unha meirande inforDecembro, ciclo de eme de1
mación tanto sobre as Xomahumor (Salón de Actos da
das coma sobre os .concursos,
Casa da Cultura).
dirixirse aos seguintes teléfoActQS programados para o 8
nos : 34 19 41 (Xaquin Marin.
de Decembro. Ás 17,00 h
Director do Museu do Humor);
inauguración das VI Xornadas
de Luns a Venres e de 8 a ·
e das diferentes exposicións.
14,30 ó 34 03 66 (Comisión de
As 117 ,30 h. tertúlia sobre o
Cultura, Ensillo e Deportes).
humor nos diferentes meios

•

EXPOSICIONS

f'

•

• - Crónica

do Auditório de Galicia

Edicións Xerais, que introdu- ·
ciu nos últimos meses importantes navidades nas suas coleicións, ven de tirar hai poucos dias os ' dou.s primeiros títulos da -coleición "Crónica".
con textos que se podían encaixar no xomalismo literárió .
Os galeóns de Rande. tradución ao galega do libro de
Robert; Sténuit, · introduce ao
leitor mm dos enigmas roáis
c.ontrovert~dos qúe acochan
desde hai séculas as rias galegas , e que ten dado al:;?ondosa
literatura. Sténuit foi protagonista dunha importante invesUnipro Editorial, que edita re ~
tigación na Rj.a de Vigo e este
gularmenre a revista Análise
libro deixa testemuña dese laEmpresarial ven de editar un
bor .
volume da autoria de FranciS- .
Chamábase Luis é un reporco Xavier' López Corrales que
taxe de Marina Mayorál s'Obre
aborda o novo· Plan Xeral de
o mundo da droga, recollendo,
Contabil\dade comparándoo
noveladamepte, un dramático
codo 1973, nunha obra editaepisódio do mundo cotián da
da no naso idioma. o que ofedrogadicióri e o seu circular e
rece meirande singularidade. ' alucinado mundo. "a· história
O libro pode servir de consulta
dun ser huinano que se consoa estudantes. de FP, na rama
me, fráxil. coma un vidro, e
Administrativa, nos prirneiros
dunha familia arrastrada na
cursos de Ciéncias Económimesma desesperación, semcas e Empresariais e a todos
pre entre o amor e aimpoténos mergullados no mundo da
cia, a rábia e a resignación" .
Contabilidade. Os intereados
Anúnciase a saida imediat3
pódense dirixir a Unipro Edidun texto de Carlos Reigosa,
torial, Rua Pi i Margall . t2-baiFuxidos de Sona e Miguel
xo, Vigo.
Suárez Abe!. Álvaro Pino.

PUBLICACIONS

CONVOCATORIAS

. -

-

-- .

xa e Xosé Mª Tomé, "Progra=
mación de deseño: novas armas na xestión empresarial";
Manuel Ruiz González, "Análise comparativa das maiores
empresas éspañolas segundo
a participación extranxeira no
seu capital"; Manuel Raxo López, "Galicia-rehón · Norte de
Portugal. Rexión transfronteirizas"; Claudia López Garrido
"Mecanización Agrária na Ga. liza . Fontes de Financiación e
Formas de Pago". ·Inclúense
sección de libros, cartas ao director e revista de prensa.

VI Xornadas do
Humor

•

•

Análise
Empresarial

Volurne octavo da úrµca revista de información económica
que se publica en galega. Incluense traballos de León Barros, "A empresa como Institución Social"; Cesar garcía Novoa e António López, "A Lei
de Adaptación do IRPF" ; Feo.
Xabier Loscos Sieso, "A nova
lei de tasas e precios públicos"; Susana Gago, "A responsabilidade do auditQr ante
a presencia de erras. irregularidades e actuacións · ilegais
detectada nnha Auditoria" ; F ..
Xabier López Corrales, "Modificacióñs Introducidas no grupo 7 do NPC" e "A nova Formación profisional"; Anxo Bei-

Olisbos

A revista "Olisbos , amantes
da palabra" , comunica · que
está aberto o prazo de aruttjsión d~ colaborad.On para
os números 7 e 8 do curso
1989-90. en criación e critica
literárias, investigación lingüística, artigas sobre calquer
rama da arte e das humanidades, ilustracións, ...
Os traballos deberanse apresentar mecanografados · e cos
sinais doautor, ainda que a
publicación sexa anónima ou
baixo pseudónimo no seu
caso. Esixe rigor absoluto en
calquera das normativas que
se empreeguen. O prazo remata o 1 de Marzo ·do 1990.
Os interesados poden enviar
· as suas colaboracións a:
Revista "Olisbos"
Facufüade de Filoloxia
J Praza de mazarelos
15073 Compostela
ou deixalos· na bedeiaiia da
· Faculdade de Filoloxia.

•

LIBROS GALEGOS E
PORTUGUESES
.
LIBROS DE TEXTO
•
FOTOCOPIAS
PLASTIFICADOS
'
ENCADERNACIONS

deseño, composición ~lectrónica·,
laboratório, offset, ,·
encadernació_n

'

•
•

Duna Dietzsche

Exposición na Galería de Arte
SIC (Príncipe 23-1º) en Vigo.

•

Lucio Muñoz

mostra na Sá _de Exposicións

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

!_

Oleos e aguarelas na Nova Sá
de Exposicións da Caixavigo.
Até o 6 de Decernbro.

Exposición de escultura na
Aula de Cultura da Caixa_
Gaaicia de A Coruña.

.

\ ·

Poñemos no seu coñecemento
que o Grupo de Estúdios sobre q Concb.'ción 'da Muller
"Alecrin" conta cunha Biblio-

clear nun ordenador. Estamos
en Rua Dolores R. Sopeña, 1-3º
esq. 15505 A Coruña.

teca-Centro de DocumenA · Mesa . pola Normalizatación aberta
público con . ción Lingüística de A Coruhemerot€ca. libros e dosiers
ña reúnese todas as semanas
. relacionados coa muller; asi(Mércores ás 20.30 h.) no.s lomesmo contamos cunha percaiS da rua Elaaio Rodríguez,
soa que pócterá orientar aos
15 - baixo (A Coruña). As peralumnos que desexen facer al- . soas que queiran contactar
gdn traballo.
·
coa MNL ou colaborar poden
As horas en que está aberto
achegarse ao local nese día e
ao público son de 10h. a 13.30
hora cando o c;J.esexen.
h . e de 17 h . a 2o ·h.·
Lernbramos, que o video feíto
Intérprete xurado de galegp e
por· nós dentro da campaña de
portugués, diplomado en línprevisión · do embarazo na
gua portuguesa e Ido. en Filoadolescéncia co título "Por
loxia Hispánica . · ofetece-se
unha nova sexualidade" e que
para todo tipo de tradufoi apresentadó ·aós mestres
cións: José Luis (91) 409 11
no auditório "Ciudad de Vigo",
57.
está a disposición de calquer
centro que o solicite.
Escritor neurótico busca deseSempre que o -desexen, tamén
ñadora romántica interesada
poderán contar cunha persoa
en ilustrar conto infantil .
para o · debate ou apresentaOferécese a cárnbio i:::ea baixo
ción aos alumnos .
lua de papel, ou, en casos exPara rnáis información pode
céntricos, incluso real.
chamar á Biblioteca sita en
Agradeceriase o envio dun deGarcía Barbón. 30-5°, Tfno. 43
buxo de mostra, que en todo
94 59: (Vigo)
.
caso seria devolto. S. Leví. Av.
Can Serra, H-28 7° 1ª. 08906
Colectivo Ecoloxista XevaJe
HOSPITALET (Barcelona).
distribue papel reciclado,
artesanía maya, camisetas
co~tra o V Centenário, ~a
Dam-se aulas partlcul8res
teriaI da campaña Prode todo o EGB, assi como de
Amazonia e Bicicletas feilatim, língua galega e espantas a man. Interesados porse
hola de BUP. Interessados/as
- en contacto co Apartado 22 de
chamar ao telefone (981) '58 43
Montarte .de Lemas.
48 de Compostela.
Actividades para nenos:
cerámica, teatro de somA · Asociación España-Urss
bras, traballos con cartón e
amplia a matrícula do curpapel, marionetas, Os sábaso de ruso. lnteiresados chados de 11 a 13,30 h. Informámar ao (986) 22 54 ·57.
ción na rua Roupeiro nº63 os
sábados en horas de actividaChuruleta Teatro. Espectácudes.

ªº

A Asociación de Programa- dores en' Língua galega
chama a participar nas suas
actividades a quen gaste te-

los de roa para todos os públicos. Os interesados poden
contactar co teléfono (986) 78
08 73 oú no Apartado 185 de
Lalin.

.

A-~. ~ \

--~rEAZUR

·

DELEGADO

ENRIQUE MAGDALENA VILA
VELÁZQUEZ MORENO, 34-1 ° - TELF.: (986) 22 54 98
.

.

CON ESTES PRECIOS ASEGURE CONXUNTAMENTE
O SEU VEHICULO E A·SUA VIVENDA

~-······FORO
Fiesta 1.1 .............. ............. : .................. 35.210

.

CITROEN
AX TRE, BX-14, GS, Visa 11-Super ...... 38.490
CX, BX-19, \(isa diesel ....................... :. 44.757

1111111111111111111111111111

Leopoldo Varela

ANUNCIOS DE BALDE

.

RUADO HOME SANTO, 55
TELF. 58 54 03
SANTIAGO DE COMPOSTELA

\

• . Isidoro Bracos

SEAT-VW
lb"iza, Málaga, Ritmo, Ronda, 124, 131 :. 38.490
VW Golf ..................., ........................... 44.757
vw Polo _................ ......... .'................ :..... 38.490

•
•

Xondo ·

Exposición na Sá de Arte da ·
Caixa Vigo (Policarpo Sanz ,
24) . Até o 6 de Decernbro

LIBRARIA-PAPELARIA .

PEDREIRA

Memória de
Galicia

•

~·

artes 2ráficas

'-

Exposición de · cartas postais.
de Mariela Lorente. No edificio Sarmiento do 'Museu de
Pontevedra, desde o 1 de De-_
cembro .
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A ROBA TEll1lA
Nº 410 - 30 DE NOVEMBRO DO 1989

AcuLTURAL;A.

RENAULT
Super 5 ...................... .-............. ............ 35.210
R-9, R-11 ........ ;.................. ................... 38.490
R-21, R-11 GTD, R, 18
. 44.757

Fiesta 1.3, Escort, Taunus-1600 ......., .. 38.490
44.757
Escort-1600, Orión-diesel , Sierra
PEUGEOT-T~LBOT

Peugeot-205, 404 , Talbot- 150 ...... ....... 38.490
Peugeot-309 ......................................... 44.757
Peúgeot-305 .............. :.......................... 38.490

OPR

.

•

Corsa-TA, Kadett 1.3, Record 1.5 ....... 38.490
Corsa::_D, Kadett-0 ...... :....... ................. 44. 757

· E ADEMAIS COÑEZA A NOSA NOVA POLIZA
DE ASISTENCIA EN VIAXE POR 5010 2.110 PTA. ANUAIS
PRESTAMOS SERVICIO EN TOD!\ GALIZA

Nº 410 •APDO. 1371 (VIGO)

_A_N_o_x_1_1_._3_0_D~E_N_o_v_E_M_B_R_0~·-1_9_8_9~·~~~~---,~~~~~~~~~-;:---~~

TRES EN RAIA
.A PERESTROIKA-REVOLUCIONA-·
A POLÍTICA B<TERIOR SOVIÉ'TICA
.?

XULIO RIOS

'A

CUMPREANOS
INTIMO

perestroika non é un movimento
orientado a transformar exclusiva.
mente a realidade interior soviética-,
senón que, polo contrário, contempla tamén a perspectiva internacional da URSS
na que, por outra banda, desde os seus
inícios, a nova política soviética ten .acadado os maiores a máis notábeis éxitos".
Quen asi se expresa é o Sr. SirotKin, un
dos vários ponentes soviéticos, firmes de:- .·
tensores do novo pensamento, que coincidiron en Madrid; do 22 ao 25 de Novembro nunha Conferéncia lnternac!onal sobre
o tema.
Como noutras esferas, no campo da
política exterior estase a producir un cámbio · radical de coricepc'ións. Existe na
Un manifestante pega un ·~rtel co rosto de Dubcek, xefe do govemo checoslovaco durante a "PrimaURSS neste sentido un profundo .debate v~ra de Praga".-·
.
·
sobre a "política de paz" desenvolvida até ' senón que apoia sen vacil~cións estas decidade de diálogo, negociadora e vincuo presente, atribuíndoselle un alto grado mandas, coa firme convición de que nen
lante, concentradá ou disciplinada se se
de responsabilidade ·na actual .crise eco- se trata de restabelecer o capitalismo, nen
quer, dos Estados afectados.
. nómica. O esforzo polo mantenimento. do é o·socialismo quen agoniza, senón unha
· Outra cuestión importante: quedan tres
statu-quo europeu dimanante· da 11ª Gue- deformación triste e penosa do mesmo: o anos .deica o 1 de Xaneiro de 1993, data
rra Mundial; unha preséncia no .Terceiro stalinismo.
en que entrará en vigor a Acta Única EuroMundo guiada en demasiadas ocasións
pea. Pois ben, ·a evolución dos aconteciEsta convición acerca do resultado final
polo incremento da influéncia sen ter en non despexa, sen embargo, as múltiples
mentos pode afectar medularmente a
conta a viabilidade, o interese ou os cus- incógnitas que. o presente plantexa. Son toda a dinámica da integración.
tos económicos·; e mesrno os elevados mil e unha perguntas con mil e unha res.
gastos militares, incrementados no~abel postas diferentes, ainda que _cunha , raíz
O PROBLEMA ALEMAN
mente debido ao conflito eje Afganistán, cornun compartida: é unha .oportunidade
"Mentras haxa partición haberá confrontacítanse como exemplos concretos da ca- única para rematar coa división de ·Europa
ción porqÜe a división mesma é a plasmaraCterización negativa da política exterior, en dous bloques enfrentados, e criar.unha
ción_política da guerra fría". Asi de rotune que progresivamente erosionaron tanto nova orde inmersa nun novo sistema de
do expresabase V. Daschichev quen lemo prestíxio internacional da URSS como a seguridade.'
· braba tamén que a URSS sempre particisua capacidade económica interna. As
Pero hai máis. Que queiran, que non, a
pou da idea dunha Alemánia unida e neubases sobre as que se pretende construir URSS oú ·Estados Unidos; a vella orde
tral. ,
a nova política internacional sovjética se- está ·condenada. Os profundos cámbios
Despois da caída do muro de Berlín, a
rian, segundo o profesor Ambarstsmov, as que se están a producir nalguns paises
unificación de feíto e a nivel social estase
seguirites: desideo~oxización, prioridade europeus cuestionan tan radicalmente o
producindo. Os dou$ Estados vense obridos intereses globais sobre os clasistas, actual statuo qua que pretender mantelo
gados a estabelecer un diálogo permae aplicación prioritária do direito interna- . a toda costa ademais 'de imposíbel é irresnente para resolver múltiples problemas
cional sobre o estatal. Segundo este pro- ponsábel e convertiría a Europa nunha
do dia a dia. que provocarán inexorablefesor, que afirma reiteradamente a validez zona de crise permanente e de inestabilimente a unificación progresiva en multitudo prqxecto socialista como tal, rion exis- da.de.
.
_
.
de de áreas e temas.-A aproximación instite outra opción. Ou se dá .un xiro estratéNon hai um.bral de toleráncia. A URSS
tucional será irremediábel, se ben a fórxico no senso indicad<:> adaptándose á nor:i :pon límite nengun ao pleno exerdcio
mula concreta pode ser diversa e en todo
~ealidóde, ou as di.ficultades serán cada do direito de autodeterminación pois nel
caso definíbel non só entre as duas Aledía maiores e máis explosivas. Non ten debena basearse as relacións · ínter-estamánias se,nón no contexto global europeu.
sentido nadar contra corrente dos movi:.. tais da nova Europa. Unhas relacións que
Moi resumidamente e como conclusión
iTientos sociais.
deben complementarse co estabeleci- · final p0deria dicerse que as consecuénmento de novos sistemas de seguridade
cias da perestroika trascenden con rnoito
A. CASA COMUN EUROPEA
xurdidos do acercamento sostido entre os
o estrito ámbitc;> soviético, situándonos
E_uropa ocupa un .lugar privilexiado na po- dous bloques polítiGo-militares mediante a
ante o nacimento de algo novo: un novo
lítica exterior soviética. Desde o início do planificación progresiva e simétrica da resocialismo, unha nova esquerda, unha
seu mandato Gorbachov adiantara esta dución e contido e funcións das duas
nova Eropa ... todo iso de contornos ainda
idea que pouco a pouco estase perfilan.do alianzas, deicc;t a sua disolución simultáimprecisos difícilmente concretábeis en
a medida que o·diálogo Este-Oeste avan- nea.
función da vertixir:iosidade das transforza e sé intensifica ..
Nengun dos ponentes se mánifestou . a
macións que se están a producir e as onO Leste de Europa está no ponto de favor da disolución inmediata dos bloques · das de incertidume que· prbvocan en ammira e ·a sua evolución centra todo o inte-· ou sequer a favor da saida dalgLin Estado
plos sectores sociais, ainda incapaces de
rese. A posición da URSS é clara: non só membro optando contrária e_ decidida·aprenderen nos - seus xustos termos a
enorme dimensión dos actuais cámbios,
respeta escrupulosamente os desexos mente polo. reforzamento · político dos
non por pacíficos menos revolucionários.D
manifestados polos respectivo~ povos, mesmos para asegurar unha maior q:ipa·

BANDA DESEÑADA
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TOKIO

G. LUCA DE TENA

ara o vinte aniversário da
fundación, o diário inglés
Sun pasa revista aos éxitos
máis celebrados do seu carné de
baile cos lectores: ·aquel titular
enorme que di algo asi como apandaron! para celebrar a recuperación
, das Malvinas coa axuda táctica do
Pentágono, e é!S suas campañas
máis famosas en defensa da sacrosanta intimidade dos cidadáns. Nótese que para este periódico, emblema dos sensacionalistas todos
do mundo, o coto privado dos cidadáns só pode ser privado se ten
certa moralidade que unicamente
el pode xulgar. A vida íntima só é
íntima se é presentábel e só é presentábel cando non se pode nen
contar de inmoral que é. Cando é
impresentábel , claro.
·

P

Con este equipamento ideolóxi-co, un editor _canadiense fixo as
américas en Londres. Desafiaba a
todo murido que se atrevese a desmentir a sua máxima: é popular e
lícito todo o que o universo dos
lectores está dacordo en pagar e
consumir ·masivamente; a competéncia diaria é o mellar referendo
do xornalismo.
Pero xusto estaban a soprar as
velas de cumpreanos cando se publica o acordo empresarial que
abriga a toda a prensa amarela. Os
editores non publicarán revelación
íntima sensacional nengunha para
se non abrigar a competir entre
eles e para non teren que pagar indemnizacións millonárias por danos á honra e á intimidade. O principal soporte escrito de Margaret
Thatcher negócia públicamente a
tumba do faraón, o tesauro máis
. íntimo e réspeitado, os s~us manuscritos do Mar Morto. E o que
ten o xornalismo sensacionalista,
que cíclicamente leva .a . feira os
seus principios fundamentais e tróc~os por unha parella de parcos. O

:

VOLVER AO REGO

,

AlO PAP.f.AfféAJTO l>f
ttADRí?
nha ineludíbel norma publicitária consiste en non anunciar
aquelo que o consumidor non
ten a sua disposición, aquelo que
nqn est~ no.mercado .
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. Pois ben, a TVG está a emitir un
anúncio, esplendi_
damente realizado
e de gran duración, rio que se expoñen as ventaxas do gas e a sua P<;>Síbel -utilización en todas as facetas da
vida e do traballo.
1

'

Estase, xa que logo, . a contradecir
a· máxima publicitária: a Galiza non
-chegarán as conducións de gas. O ·

