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Dous · ·
dirixentés do·
P-P denuncian
a :eucaliptiz~ión
..

•..:

Dous cargos ·públicos do Partido
Popular-Centristas de Galiza 1 .
acab?n de pedir o ingreso·na ·
· "Plafáforma Comarcal pola .
e:xptotación racional do monte".
As persoas en cuestión son o
alcalde de Beariz, deputado no
Parlamento español e dep.utado
provincial, Manuel Prado e mailo
portav0z do PP-C de G no
concello de Sobarás e membro
da executiva deste partido en
Ourense, Cipriano Caamaño.
.

PERIODICO GALEGO SEMANAL

Nº 433 •APDO. 1371 (VIGO)• 100 PTA.

A PRIVATIZACl'ÓN DOS SERVÍCl.OS MUNICIPAIS VAi UNIDA,
EN NUMEROSAS OCASlÓNS,· Á FINANCiACIÓN ILEGAL DOS PARTIDOS

CONCELLOS .PRIVADOS
A maioria dos serví~ios públicos que' deben prestar os concellos pasaron, desde 1979,
n·as grandes vilas galegas a ma_
ns privadas, senda o PSOE quen, surprendentemente,
se distinguiu neste .afán privatizador. O último intento de concesión
é o da empresa .de .augas viguesa a capital' frarlc-~s que, de levarse a
cab.o, abrigará aos cidadáns ·a pagar duas vece~ polo mesmo servício.

(Páx. 9)

V~·

Tirado: 'Pasou
o ciclá das
gl:Jerras anti-..
imperialistas'
A tenciéncia mundial ao desarme
está deixando sen apoios ·o ·
modelo de loita armada de
liberación nacional. Por outra
parte convén analisar o porque
do fracaso económico das
actuaJs revolucións antiimperialistas. Estas son algu.rihas
das teses que sostén o
comandante· e dirixerite · .
sandinista Victor Tirado, nes.ta
entrevi~ta, unha das reflexións
de maio·r calado das realizadas
apos das eleicións do 25 de
Febreiro.:
(Páx. ·12 e 13) -

O Congreso do ·_
· PCP. marcado
pola marcha dos .
·críticos
Elei9ao de um Secretário-GeralAdjunto -cargo novo e virtual
suc,essór do líder-, substitui9ao
-nas estruturas directivas- de
algumas figuras dadas como,
afectas aos sectores mais
ortodoxos, cria9ao de nova
estrutura -Comissao Executiva· ·
Nacional_:. que surge .para
'9liviar' as tarefas e a ac9ao da
Comissao._Política, auto-crítica. ,
do P.C.P. tace aos
.
acontecimentos 'iib~e ·
.
europeu.
...
~:x
.
14f
r-·
91

LandRove~

alerta bermella
na acción· sóciocultural
.O Colectivo de Técnicos
éulturais LandRover organiza
para os próximos dias 22, 23 e
24 de Xuño uns encontros sobre
recu'Jeración da memória
histórica local e acción sócio:.
cultural, que SftJVan de posta en
qomun práctic~ :..ios diferentes
traballos que se estár:i
desenvolvendo en diferentes
concellos da·Gal iza. O Colectivo .
analisa a situación de gravidade
da acción sócio-cultural rios
conceHos galegas.
(Páx. 'Í 7) . Barrendeiras do Concello de Vigo antes da priv~tización. Construéc~ones y Contratas. agora non -permite tnull~res neste servicio
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A Rrivatización dos seivícios municiRais vai unida, en numerosas ocasió~s ,
._ . á financiación ilª9al dos Qartidos.

Os·concellos -das ·grandes vilas gcilegas
teñen ·a .maioria.dos.seus servícios públicos
en mans ·privadas
A. EIRÉ-F. ARRIZADO-E. SANFIZ

Os casos Guerra e Naseiró traen ·á actualidade a financiación dos partidos,
algo· intimamen-te relaciónado coa. privatización ou c~ncesión a empresas privadas dos
servícios públicos municipais ..En Vigo o governo muncipal quer concederlle a xestión das augas
e san~amento a capital francés,. mentres a oposic.ión ch.ama á mobilización para impedir a medida.

,

A falta de rendabilidade e
a necesidade de millorar o
servício son as escusas
esgrimidas palas distintas
corporacións municipais
para deixar en mans
privadas unhas
prestacións que debe
garantir o concello aos
seus cidadáns e que, polo
A privatización dos servícios públicos
para a que' foron elexidos, hal que unirlle
. comisións, até o ponto de que en vários
tanto, tamén debería
desvea a.anatomia dunha política que,
concellos governo e oposición non tiñan
outra dificuldade máis profunda e estruturai:
xestionar. O afán
tentando amosarse como eficaz, sintomatiza
, reparo en porse de acordo, repartíndose as
a falénCia moral destés governantes,
privatizador ven dado ou
un estado de crise.
pórcentaxes equitativamente.
demostr.ada cando estas. decisións sori
pola
incapacidade sos
1omadas, as máis das veces, cun ánimo de
Os concellos, respó_nsábeis e garantes de
Mais a normalidade deu paso á picaresca
· distintos gqvernos
!ucro tan evidente como difícil de demostrar
proporcionarlle uns imprescíndíbeis aflorando intermediários que desvían parte
para aqueles non .insertos na própria rede
municipais para xestionar
servícios públicos aos seus contribuintes,
deses
diñeiros' a petos privados, ao tempo
privatizadora. o que lle é -próprio, polo
, que a función recadadora convírtese nun
delegan esta función en empresas privadas, .
que deberían dimitir, ou
esquecendo de razóns de tipo social, ·
- mecanismo de control partidário.
O tema da financiación dos partidos, tan
· medindo a rendabilidade por dividendos ,
en candeleiro nos últimos meses, ten o seu
porque
.buscan beneficios
Calquer denúncia interna pagábase, como
economicos, facendo negócio a conta das
· principal intríngulis nas comisións cobradas
privados,
ben sexa
necesidades e direitos básicos dos ·
por alguhhas·forzas· políticas para concedEfr, no Oa~o Puerta, coa expulsión-, calquer
defendendo
os intereses
intento investigador era esmagado coa
cidadáns.
a xestión de diversos servícios públicos ·a
de
empresas
frente aos
maioria arroladora dos votos, instalándose
tal ou cal. empresa.
· nos cidadáns a sensación perenne da
O seu ·alegato en favor do mill.oramento
· · comunitários, ben
das prestacións.e do aminoramento dos
existéncia de corrupción pública,
Os priméiros escándalos qeste xénero
valéndose das concesións
instalándose unha moral, a moral felipista ,·
custes, condenando a '.'privatizar todo, para
afectáronlle ·ao PSOE e saltaron á luz ',
lucro dos co.ncelleiros
para
· que todo mi llore", manifesta a incapacidade
· do enriqueciniento como fin.
O
pública nos comezos dos 80, cando se
ou
dos
seus partido·s. Sen ·
de xestión deses rexidores municipais e a
soubo que a empresa Sellberg pagou ·
esquecer
o trasfondo
maldade dos servícios que, até agora,
comisións ilegais én Múrcia, Mérida e !:.orca
sofriron os habitantes deses .axuntamentos: · para a adxudicación da contrata de recollida
ideolóxico, o certo é que,
a ineficácia convertida en fracaso dunhas
na maioria das. grandes
de lixo.
· equipas de governo, que déberian ser -. vilas galegas, boa parte
. penalizadas popularmente nas fumas dentro
A postérior aparición dun documento -do
dos seus serví9ios están
·dun ano.
'
PSOE dando in~trucións para que os
privatizados, garantindo o
alcaldes buséasen financiación en base á
Pero a esta crise de .xestión, á
concelld a~ rendabilidade
contratación de servícios, demostraba o
· incapacidade par9 levar a cabo a función ·
xeneralizado que estaba o cobro das
A NOSA TEBllA
das .·concesións.
.

PRIVATIZACION
.E FINANCIACIÓN PARTIDÁRIA

"Aos coruñeses cústalle~ o mes- ·
mo aparcar ben, ou .aparcar' mal.
No primeiro caso págase colecti. vamente, no segundo individual- mente". A esta conclusión chegou o concelleiro ·coruñés, Xosé
Vázquez, despois de ·que o por~
tavoz municipal socialista, Xavier
Losada, xustificase o ·p~go de ~
millóns de pesetas á empresa
concesionária . da grua, Sete
Aparki, "porque nos últimos me-·
ses a grua levou poucos co ..
ch~s". A esta cantidade, aproba- .
da no último pleno, hai que sumarlle outras que o governo de
Francisco Vázquez decidiu entregarlle á citada empresa pois no
acordo, que segundo afirmou
outro' concelleiro, esta vez de
CDS, "responde a interesés particulares" , recóllese que a conce- ·
siónári.a non pode perder cartos.
O contribuinte fináncia deste xeito os coches non retirados até
chegar ao cupo fixado, que é de
60 automóbeis diários.
Esta concesión é un exemplo
de como a cesión das suas prerrogativas por parte dos concellos, a intereses privados, son
autenticamente gravosas para o
cidadán.

que non se ten producido encorrido que os mesmos reprefrentamento concello-viciños pqr
sentantes enipresariais non teeste motivo. Q último epi~ódio ·
nen recato en talar publicamente
delas: .
·
· .
sitúase no _Ferro! onde BNG e
Plataforma Cívica denúncian o
"Cando. sae a concurso unha. ·
"interese do ·governo municipa~
concesión ou un ha compra e-se
en privatizar as prazas públicas
anúncia no periódico poñen que
do Marqués de Amboaxe e Cana propaganda correrá a 9argo do
tón de Molíns" . . Afi.rman estas
contratante;
segundo sabes·
fontés-que deste xeito intentaria- .
esto,. tamén tOdos sabemos que
se compens~r a Dragados y ·
ha,i unha porcentaxe, peaxe, que
Constn..iciones, · adxudicatária
ternos que pagar para acceder a · ·
das obras dos famosos ·1.sooo.
esa concesión. O único que hai
millóns de pesetas qu~ non <;heque saber é a quen pagarlla parc;i
garon a realizarse. Os viciños xa
que non se metan listos polo mérecolleron milis de 4.000 firmas
dio. A porcentaxe xa está estipu· para opoñerse a estes ap<;irca, lada ·segund9 o montante, se
. mentos.
·
concorre unha soa empresa con
posibilidades . de facerse coa
A morte tamén .é cousa
xestión, pois moitas Veces exisprivada
pitais
agás
no
Ferro!
e
Ourense,
gan
unhas
perdas·
que
deberá
·ten pactos prévios para repartirultimamente - neste
entrando
A niorte tamén é causa- privada
se as zonas. De. non ser asi, é pagar o concello. Algo parecido
·campó as filiais de Construéio~ , en Vigo e Compostela, onde só ·
necesário entablar negociacións ocorfe en Vigo con Vitrasa, fonte
nes y Contratas, empresa que se
po.de operar unha funerária o que
a outros níveis", comentábanos de .conflitos ano a ano pOlo mao
achegou . ao campo municipal
que
dexeneran
e
caro
do
servizo
provoca numerosos conflitos e
o responsábel na Galiza dunha
protestas, sobretodo dos familia~
destas empresas concesioná- habitualmente en acantazamento .. galega ~través dos polémicos
dos autobuse$. Afinal o concello · aparcamentos qe · A Coruña,
res daquelas persoas que fenerias.
Ponte'{edra e Lugo. ·
subvenciona o billete e paga os
cen nos hospitais e son doutros
Transportes, no primeiro
desperfectos.
concellos.
·
O escándalo dos ·

'Os CORUNESES
PAGAN IGUAL
A GRUA,
APARQUEN BEN
OU APARQUEN MAL'
En cuarenta anos de_corrupción consistorial na que a dedocrácia levaba acompañado o direito a traficar cos. municípios,
enriquecerse coa recalificación
dos terreos, utilizar en benefíco
próprio o poder e a información
privilexiada, non chegou a peste
privatizadora de xeito tan maligno como infestou agora (llguns
concellos
Nas ·primeiras eleicións municipais gañadas pola esquerda
desde 1936, en 1979, as bocas
dos concelleiros e alcaldes ench íanse coa palabra moralidade,
esgrimindo uns programas nos
que se contemplaba a "municipalización dos servicios públicos".
Pasarían só dous anos e o escándalo estalaria en Madrid cando Alonso Puerta denunciaba o
cobro de comisións por parte do
seu partido, o PSOE, para otorgar a concesión dunha contrata
de limpeza en tres distritos da
capital. Puerta seria expulsado
do partido e mentado como "o
mao da película", por máis que
os socialistas recoñecesen que
existiu cofeito, pero "por parte
das empresas", segundo explicaría Joaquín Leguina.
A cabeza de Puerta non acabari a co escándalo xa que, pou~
co despois, Carlos Franco, un directivo da empresa Selleber, declaraba ante notário que entregara falóns para o PSOE a cámbio
da concesión a esta empresa da ·
limpez.a en Múrcia, Lorca e Mérida.
Posteriormente fíxose público
un documento da Comisión Exe.:..
cutiva do PSOE en Alacant no
que se daba instrucións aos. alcaldes para que buscasen vias
de financiación paralelás en base
á contratación de servicios
"como ·se estabeleceu neutras
. foderacións do partido".
O cobro, polo tantó, de comí- ·
sións non é un ha práctiga neva . . Aparece ·e desaparece desde .
1981. ligado a t.¡ns ou a outros
partidos, unhas veces con máis
repercusión pública como nos
,.,. casos· Naseiro' ou Juan Guerra· e
outras con case 'nengunha, como en diversos .affaires galegas.
As comisións a interrriediários,
consult;nf]S e poi íticos. é algo tan .

escano

Ainda que non se pode con~luir
unha relación de causa-efecto
entre privatizacións e cobro de
comisións, o certo é ·que a maioria dos concellos das grandes vilas teñen privatizado a case tota1idad'e dos servícios públicos.
. Nun primeiro paso foron os
transportes públicos os que pasaron a_ mans das· empresas privadas, en várias capitais xa antes de 1979, pero en moitos casos, renováronse as concesións
nestes anos. Tal foi o caso de
Ourense, onde o socialista Veiga
Pombo, tivo que voltarse atrás
na concesión deste servizo a
unha empresa que ainda non
existía.

'No ANO 19a1

,
SALTOU O PRIMEIRO
ESCÁNDALO: O CONCELLEIRO
ALONSO PUERTA
DENUNCIOU O
COBRO DE
COMISIÓ=-"N=--S.E-N.-MADRID. O PSOE
EXPULSOUNO'
Os conflitos entre estes concesionáríos e o conGello están á
orde do dia, sendo en Lugo case
permanente, coa Empresa Municipal de Transportes (Empresa
Raul) que é a concesionária agora,· e da que se di que ten por
detrás aos monxes Bieitos de
Samos, e coa anterior, realizándose auditórias para saber o estado verdadeiro das contas, pois
os concesionários sempre ale-

Pola contra en Compostela
Trapsa. págalle catre millóns de ·
canon ao concello.
A limpeza e a reco.llida do lix_o .
esfá privatizada en todas :as ca-

aparcamentos
Foron precisamente -os ·aparcamentos os q1::Je comezaron coa
onda privatizado~a; quedando só
hoxe Ourense como única vila: na

~ola

sua pósíbel relacióh
-co bl_anqueo de diñeiro.

A Policia -investiga ·en Vigo
as. privatizacións ~
,Membros da .policía investigario, despois de expropiarlles
ron en Vigo algunhas privati- . ~s f_unerári~s existente~ons
zac;ións aprobadas polo con- t1tuindose .unhá empresa mixcello. O motivo, segundo
ta, Emorvisa, da que era accionista maiorifário., Segundo
pudo saber A NOSA TERRA,
era comprobar se existia rela- .Fábregas, un dos propietários
ción entre algunhas destas
expropiados, . entrando -tamén
empresas, recentemente funEsteban. e Pilís que estaban
dadas, e o blanque-o de diñeiasi en todas as desmuicipaliro. A liña de investigación ia
zacións.
.
. ·
tamén dirixida non só contra
o seguinte paso -seria re- .
a equipa de governo senón . collida de lixo e a Limpeza,
contra algus membros da · entregada a unha empresa filial de Construcciones y Conoposición, vixiando as suas
contas e as dos partidos.
tratas.
As sospeitas de que podia
.Comó o transporte xa est&pasar algo raro, viñan dadas _ba municipalizadó anteriorpolo "furor" privatizador espemente, a última foi a "ORA", a
ces\ón do cobro por aparcarimentado polo concello vigués e porque detrás sempre
mento nas ruas. Faltaba a traiestaban as mesmas persoas.
da de augas que, se non se
Primeiramen.te privatizouse
remédia. .. pasará a mans pria conservación dos xardíns
vadas.
en favor de Surgasa, cuxos
Manuel . Soto Ferreiro, que ·
accionistas són Pedro Este- - gosta presumir de xestor de .
empresas e afirma que t~n mi-·
ban e Alejo Álvarez, "Pilís".
Máis tarde seria Aldisa, · llonárias ofertas de sociedaonde aparecen como proprledes privadas, vai -pasar á his- ·
tários as mesmas persoas.
tória como "O privatizador".
Logo foi o servicio funeráO

a

'NuN DOCUMENTO
DA EXECUTIVA
'SOCIAUSTA E-::..:.....;N=---_
ALACANT.QÁBANSE
INSTRUCCIONS PARA
FINANCIAR O
·-PARTIDO ATRAVES
- DAS COMISIÓNS'
Outra fo:ite permanente de
conflitos .é o servício de .recada. ción municipal, e~ mans.privadas
.en ~ase todas_as vilas, agás en
Pontevedra; onde rexeitando a
moda, ac_aban de municipaliialo.
En Compostela o enfrentamehto
. concesionár.io-traballadores
alóngase desde xa hai uñ ano.
.¡;n Ourense o litíxio está nos tribunais, talándose de desfalco.
. Na Coruña tamén · houbo pleito
entre concello, empresa e t.raballadores. - ·
·
Pero o último costume foi o da
grua e a ORA. Todas as capitais,
1Jnha tras · doutra, concedéronlle ·
a explotación e o servício da
grua á. empresas privadas; aumentando o número de efectivos
en dú~ias · de veces. Como o negódo parece rendábel o seguinte
paso, tamén nunha ·cidade tras
doutra, foi ·o de limitar o horário
de . aparcamento no centro das
vilas e concederlle a unha em. presa privada o cobro-polo esta.cionamento limitado (QF{A).
-

'NAS GRANDES ·.·_·
VILAS ESTASE A
PRIVATIZAR DESDE O
SERVÍCIO
MORTUÓ~H_:_IO_A_O_S_ _
XARDIN~. PERO A
MODA E A GRUA E A
ORA'
Até ~gora viñan respeitando o
servício de augas, agas en Com- ·
posteLa onde leva xa tempo pri. vatizado. En Lugo tentouno o socialista ..vareta Flores pero desistiu, despois de logralo ·co mátadeiró, rnália a gran contestación
popular e qos traballadores. ·
En Pontevedra está privatizada
a depuración e o bombeo -dá
auga e en :ourense pretenden
privatizar o cobro. do sumin_istro ·
e a leitura e venda de contadores.
conteilo vigués,
A proposta
pode_Se( o pistoletazo de saida
para que outros municipios fagan o mesmo. Como xa se di na
capital olívica agora xa só queda
privatizar a , policía municipal. .0 seguinte paso será pór o concello nas mans dunha xestoria. O

do
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Coa privatización de Emavisa

.Os vigueses pagarán a au:ga duas veceS
==~~~~~~-;--~~:-::-~.-:-~~~-...--:-~...,.,_~_.,

A Corporación viguesa
· tomou a decisión de
-pdvatizar o suministro de ·
auga e o saneamento. O
concello porá toda a
infraestrutura e a empresa
concesionária, que
- probabelmente terá capital
francés, só realizará a ·
xestión. O Concello terá
,que amortizar o crédito e
pagar os réditos durante
dez anos dun empréstito
realizado pé\ra reflotar
Emavísa que o ano pasado
xa gañou 600 millóns de
·. pesetas. Cincoceritos
millóns cada ano sairán
dar arc;:as municipais, dos
petos dos contrib,uintes
que, asi, pagarán a·auga
· duas veces.- Algo tan ·
importante como o
saneamento quedará_ e~
mans privadas. Outros
cinco concellos veranse
tamén afectados por esta
me"dida. ,
Forzas políticas e sindicatos vigueses coincidén unanimemente ·
na- gravidade que o acordo de
privatización da Empresa de
Aguas de Vigo (Emavis_a) supón
para os cidadáns, asi como na
necesidade da oposición e mobilización viciñal contra a medida,- de Obras .Públicas, contemplado
decidindo que sexa a Federación , para un periodo de execución
de Asociacións de Viciños quen que rematará en 1993, prevense
- .tome a iniciativa e or.Qanice a 13 mil mlllóns de investlmentos
contestación unitária. A reunión para o saneamento integral, coasistiron a instáncias do BNG
rrendo a cargo do concello, basirepresen'tantes . do PP, PSG-E~- camente, as obrás da rede de
INTG e CXTG: "A privatización traid~ de augas.
.
de Emavisa supón unha agresión "Xestión integral" ·
á cidadania viguesa nas suas
.
,
economías, asi como na sua cali- Legal~e~te ~<;m {?Ode c_ha~arse
dade de vida, que se verá grave- lle P.n~atrzacron a conce~1on .do
mente afectada", afirman1 as for- serv 1 ~ 1 0 d.e auga_s C!.. unh~ .e~pre
zas políticas e sindicais na ·opa- . · sa ~nvad~, _senon . xestron rntesición. A' agresión . económica gral , e as1 e co~.~ se recolle no
virá dada porque 0 contribuinte plego de condrcrons aprobado
vigués terá que pagar non s9 a polo concello.
/
. ,
O ~x~n_tament? segur~~ a ser
·suministro de auga, senón os
propnetano das ~nst_al_ac1on~ e ~
créditos, por importe de 5 mil mi-:
llóns, que o Concello contr~eu
empre~~ concesro~a.na reahzara
con diversas entidades financeia xe~tron do servrcro, pero de·
ras, ·. principalmente Caixa Galí~e~to tal . que nunca peraerá dinerro pors o Axuntamento comcia, para aboiar a empresa municipal · suministradora de auga,
prometese ~o pago das subas
Emavisa, por máis que, ao coacorda~as arnda_que_a Xunta ou
mezo o prestamista ía ser o Creo organr~mo correspondente nor:i
dit Lyonnais .
as admita. Algo .semellante ao
··
·
que ben xa ocorrendo na mesma
cidade olívica coa empresa concesionária 9o transporte, Vitrasa . .
'EMAVISA GANOU
Outro. problema engadido á
ANO PASADO MÁ-¡s- .concesión estriba en que non- ·
existe en Vigo docümentación
DE 600 MILLÓN$ ·.
para acreditar as instatacións
LOGO DE SER
que se entregan e o setJ estado
ac.tual, pois ninguén sabe . por :ABOIADA
donde van metidas as tuberias,
ECONOMICAMENTE' · dándose
a circunstáncia de que,
hai uns dias, descobriron unha
O pago de Intereses ao 1O por
condución de auga potábel polo·
cento e de amortizacións nos 1O médio da canalización das augas
años de caréncia, suporán un· fecais. Esta situación vai facer
desembolso para os- cidadáns de
moi ·difícil a comprobación das
500 millóns cada ano. Pagarán
distintás imiersións públicas, tanasi a auga pomo consumidore,s e
to das previstas como das que
como tributários. '
se ·podan facer en ano·$ sucesiOs grandes perxudicados van· vos.
·ser, sobretodo, os habitantes do
O saneamentO en mans
extra-rádio, pois o déficit no suprivadas
ministro .de aug~ á povoación atinxe a un 70 por cento do término
Outra das eivas desta concesión
municipal e a un 30 por cento do
é que deixa ~n mans privadas un
povoadón que terán que pagar tema tan importante como o sa- -·
neamento. Asi, por exemplo, · a
un alto custe polo enganche se
contaminación da Ria, co .impora empresa se decide a facer as
acometidas que serán por conta ·tante número de afectados tanto
do . viciño desde a traida píinci- . no plano ecolóxico como económico, dada a sua riqueza, farase
. pal, segundo o protocolo aprodn base a·critérios dunha emprebado poi~ corporación:
Hai que ter tamén en canta
sa privada, pois será tamén a
que, segundo un convénio firmaconcesi9nária quen se encarre~
do entre concello e Consellaria gue das depuradoras, entre elas

o

'CADA ANO .OS
VIGUESES TERÁ-NQUE PAGAR.
.ADEMAIS DO RECIBO
DA AUGA.-500
MILLÓNS DE
INTERESES E
AMORTIZACIÓ-N--'D'--ECRÉDITOS-!
as tres novas previstas, unha delas no rio Lagares.
· O·perxuício non vai ser só para
os viguéses senón que a privatización aféctalles tamén a outros
cinco concellbs que Jeñen sumi- ·

nistro concertado na actualidade
con Emavisa. ·
O concello de Moaña tomou o
acordo de oporse á privatización
en pleno, contando coa abstención do PSOE. Redondeta, governada tamén polos socialistas,
manifestouse contrária á medida
aprobada polos seus correlixionários vigueses e o mesmo fixo
· Soutomaior. Pala sua banda Nigrán, con alc?lde do PP, ainda
non se posicionou. Neste concello realiza as funcións ·de interventor o ex-secretário do concello vigués.X. Crusat, coñecido
amigo de ·M. Soto, que montou
. unha empresa asesora en Vigo .
A posición do concello nicrarénse contrasta¡ coa mantida polos

membros do PP en Vigo.
Os traballadores de Emavisa ,
pola sua banda, tamén se apañen á privatización, e pensan
que o mantimento dos postos de
traballo só é unha promesa que
non vai ter cumplimento, como
ocurreu na mesma cidade hai
poucos meses ao privatizarse a
recollida do lixo.

Unha·empresa rendábel
cunha xestión irregular
O Axuntamento vigués non pode
alegar falta de rendabilidade en
Emavisa pois, despois de ser saneada, no ano 1989 obtivo 600
millóns de beneficios. Se non
fose rendábel , pénsase, nengunha empresa privada ía licitar a
concesión: pura lóxica de mercado.
O saneamento de Emavisa tivo
que realizarse, sobretodo, debido á má xestión dos seus responsábeis , non aclarada ainda,
existindo denúncias por parte da
oposición de corrupción e desvio
de fondos.

'DEIXARASE EN
MANS PRIVADAS
ALGO DE CAPITAL
IMPORTÁNIA COMO
E O SANEAMENTO
DARIA'
Logo foi fichado o ex-alcalde
9eutí, Fraiz, aoque os socialistas
querían buscarlle un posto na
península para pagarte ·os servizos ·e retíralo (como farán con
Lois Pena). Fraiz segundo se afirma, até quedarse na . nova ~m
presa concesionária' que ben
será a Empresa de Augas de
Barcelona, recentemente fusionada con Catalana de · Gas, na
qu.e hai capital francés, ou, oufra
empresa tlependente do banco
Credit Lyonnais.
O BNG denunciou como, precis.amente, Martínez TQrea, Se~ - cretário Xeral do PSOE vigués,
.ffi traballa p~ra unha aseguradoraa
~ relacionada ·· coa banca ae· Lyon,
~ suscribindo pólizas de. Emavisa
~ con. esta· entidade. .
D.
. '
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• Segun90 plenário da .QONSEO (P.áx. 6) • A UPG E? a perestroika (Páx. 6) • Que
pasB: na RTVG (Páx. 7) • Denúncia ·a Garda Civís en Noia .(Páx. 9) • Eleicións en
·
Roméni~ ·(Páx. 15)_
PARLAMENTO

Ambos partidos xogan "á contra".

O PSOE ~post9u ao consenso sobre. as
e o PP a axudarlle a Larsa
•

~utovias

A.E.

Socialistas e Populares
xogan á contra entre eles
e fronte aos intereses
galegas. A sua liña de
actuación pública ven
marcada pala posición do
seu antagonista na loita
poi ítíca. Os debates sobre
as autovías e as axudas a
Larsa celebrados o Venres
dia 18 de Abril son
significad amente
ilustrativos deste xeito de
actuar.
"Nun tema fundamental nunca
dei un paso atrás nen o vou dar
calquer que sexan as circunstáncias" . Sen dúbida esta foi a frase
do debate sobre as autovias;
proposta consensuada entre galeguistas e populares pola que
se insta ao governo central a
construir as autovias na Galiza
antes de 1993, adiantando a
Xunta o diñeiro se fose necesário.
O PSOE aproveitou a proposición para tentar abrir unha tendedura nas fileiras populares en
bas9 a pór en evidéncia ·as discrepáncias entre as declaracións
de M. Fraga e as de X. Guiña.
O Presidente non quixo subir

compromiso: apoiou a iniciativa .
do BNG tendente a salvar a empresa e permitir que os gadeiros
cobren o ·atrasado.
Esta v_p,z· a sua postura con-.trasta vivamente coa que mantén
· o seu partido a nível estatal e até
coa-política que eles seguen aqui
as agachadas: reconv~rsión no
agro ,. eliminación de expropriacións e de indústrias transformadoras.
Pero a negativa da Xunta equivale ao voto favorábel dos socialistas e, esta vez, o Governo de
Fraga negábase a aceitar a pro. posta nacionalista aducindo que
- ten que coñecer, antes de pronunciarse, a auditoria, que Larsa
xa está a gañ~r cartas outravolta
e que os labreg.os ·poderán comezar a cobrar o atrasado o mes ·
que ven.
De nada ya~eu a preséncia de
perto de 500 delegados de Co§2 misións Labregas (entre eles vários concelleiros do PP) agardan~ do toda a tarde ás portas do Hórreo. "Política é política", dicia un
destes labregos. "A sua é a sua",
contestou outro.

3

ao estrado para avalar ao seu
conselleiro, limitándose a afirmar
rosmando que asumia o exposto
polo membro do seu governo ao
"cento por cento". Guiña foi ter-.
minante e todos estarán agardando para recordarlle a sua fra-.

se se chega a ocasión. :" .
Pero O PSOE· empeñouse en
defender a postura do Governo
madrifeño, poñendo a fidelidade
pesebril por riba dos intereses
do país e até dos da própria organización na Galiza.

Axudas a LARSA
Se a X.unta e o PP.adoptaron -no
tema das autovías unha postura
que os compromete ante a opi:..
nión pública, o PSOE escolleu no
tel)la de Larsa unha postura de

O Conselleiro ·de Agricultura
anunciou o dia 23 a concesión
de créditos para aqu~les gadeiros aos que as empresas leiteiras
lles adebedan cartas.
D

Esmagadora maiOria .e insumisión parlamentátia
•

O máis desesperante é saber

XOSÉ M. PÉREZ

cadeira e facendo o consabido ·

tar na faciana do Conselleiro de

para que as olladas ·dos presen-

tes non se perdan no teit6 e nas
aceno. Referíase Oujo ás · proque toda esa oratória, só a retaSanidade que só un subnormal
O presidente do
postas realizadas ·polo PP desde
páxinas das revistas. Outros son
seria incapaz de aprender galega
llos reflexada nos "papeis" , será
Parlamento concede un
a oposición e agora esquecidas.
incapaces de despert_ar o mínidespois de 24 anos de residénen balde. Noutros tempos existía
descanso de 15 minutos.
cia neste país. Outro deputado · mo interese, xa sexa pola falta
a incertidume de_comprobar se
Os xornalistas érguen-se ·
_nacionalista, Francisco · Trigo,
de argumentos nas suas alocuas iniciativas prosperaban , se os
dos seus incómodos
cións, xa polo monótono do seu
proxectos eran aprobados. Agoamasaba a sua protesta colora, nen sequer esa regandixa
cando un pequeno cartel no. seu . falar. Os segundos son maioria, · ·
asentos e corren lixeiros
GADEIROS
de aí que sexa un duro traballo
aberta á curiosidade .nos alenta.
escano no que se podia ler: "en
cara o bar. Cando chegan
·seguir catro dias consecutivos
A oposición critica e o governo
BERRABAN
Á-=-S-=--galega".
e se dispoñen a pedir o
·
ignora con altivez ou amaga res. O conselleiro Manuel Montero · de árido debate.
PORTAS DA
necesário café deben
puen semella levalo con sacripostas que son acompañadas a
suscitou
a
polémica
e
a
enér:~ica
INSTITUCIÓ_N_:·_O_S__
agardar a que os
ficado estoicismo é Manuel Fracorp polos deputados populares.
contestación de Beiras . . ,·outro
camareiros sirvan aos
·ga. tmp?síbel , resiste no seu esO Parlamento converteuse en foconselleiro, Dositeo Rodríguez,
CARTOS
DE
NASE/RO
éaho todas as intervencións perguetes de artifício, nun trámite
señores deputados que
só orixinou risas cando desde o
PARA O SECTOR
mitíndose só -de cando en vez a
enoxoso para un executivo que
con abraiante axilidade
estrado afirmou con absoluta sedistracción da lectura da revista
ordena, manda e tai ouvidos xorLE/TE/RO'
riedade que o governo cqnside';'
percorreron a distáncia
americana Time. O parlamento é
dos a todo o que non cabe na
raba
o
deporte
como
un
servício
.
que afasta o sc;ilón de
para o. presidente da Xunta unha
cabe:Za do seu presidente.
fundamental para a nosa comuplenos da cafétaria ..
cuestión de imaxe. Un convencinidade.
A maioria absoluta de Fraga
Xosé Manuel Beiras foi outro
do demócrata debe respeitar e
Cómeza o ritual do
privou de emoción (non me atreAsi , entre despropósitos e cidos animadores. Máis que o soprestixiar o símbolo do sist~ma,
compadreo. pratícase a
vería a dicer que de sentido) ao
tas deeorreu o debate. Digo citas
rriso , o qL:Je o líder ~:fo' BNG proe Fraga revístese ae democrácia
sutil arte da rexouba como
Parlamento. Os cronistas· do "ropqrque este recurso da oratória
vocou foi a ira e indignación c;lafacéndoo ¡¡o seu xelto (utilizando
dillo" combatemos o fastio abridroga evasiva que axude
está de moda entre os deputaqueles aos que ian destinadas as
a sua maioria absoluta). Impertéa superar a tediosa sesión. gando a. esperanza de que polo suas diatribas. Vários depútados dos. A falta·de pensamentos ori- rrito asiste a toda a sesión escoimenos o bon humor, a ironía ou'
xinais botase man de ideas
populares petaron na mesa canHai algo máis aborrido que
tando ás minmias que logo e_smesm.o a violéncia verbal pervialleas
máis óu menos afortunado
Beiras
se
dirixiu
a
Conde
Roa
maga cos seus . votos. Só a aculJíl· pl.eno do Parlamento? · van, Desaparecidos os inefábeis
das. Hai q1:Jen a~ empréga con
Palqp e cttribuindo o
sación ·de fascista saída.dos beiE difícil atopalo, sobretodo · / Mella. e Cordeiro perdimos t;>oa - chamándoo
propriedade
pero
abusal"ldo
da
seu erro a un lapsu~ freudiano .
se o pleno do que falamos · parte da"s nosas esperanzas .. O caso Naseiro seria lembrado su.a utilización. Outros gábanse zos de Xosé Manuel Beiras faino
tmcar o aceno e responder deMentres Beiras, Portomeñe, Corda sua exercitada me.mória crené o debate do· orzamento.
máis tarde na cámara. besta volvolvendo .o calificativo.

'Os

.

1

Números por doqúier, tópicos recorrentes, retórica barroca e oaleira ~ argumentos repetitivos e a
inevitábel demagóxia fluen unha
e outrá. vez de discursos interminábeis que as suas señorías prodigan hora tras hora durante catro dias. Os máis atrevidos aproveitan calquer circunstáncia para
ausentarse, os menos bqcexan
mentres len a prensa.

tfzo .ou Santos Oujo permanezan
na cámara teremos asegurados
os instantes de divertimento.

do que unha cita pode cobrir con
decoro unha pobre diserción.
Non ·é estraño que Pilar García
Negro .ealificase Parlar:nento de
_Entre tanta pesadez, o debate
casa de ·citas.
do orzamento tivó detalles anedóticos que aliviaron o sopor. O
Hai deputados que inevitabelsorriso foi Lnevitábel cando San- .
ménte chaman a atención ao seu
Mentres os labregos estrelatau Oujo emulou a Clint Eastpaso ·polo estrado. Estes utili"zan.
ban as suas reivindicacións ·con:wood c.unha frase de cürtido piscon habilidáde os recursos .Lla
tra µn muro policial, no h~miciclo
toleiro · "dixéchelo,_ pois sácalo" · Beiras provocaba o alporizamen- . ironía, o sarcasmo ou simplesdiría o coaga levando a man á
men.te o . enfrontam~nto verbal
to xeral dos populares ao ·espe
;

ta non por un· deputado" 'senón
polos gadeiros que berraban .ás
portas da in_stitución: -"os cartos
de Naseiro para o sector . leiteiro
e os de Juan Guerra para a nasa '
terra".
·
·

o

Se non fo.r por estas violacións ·
da . "cortesia parlamentária" . a
nosa cámara de representación
seria un títere democrático cos
fios en mans do govemo.' O ·debate é pura representación. Só. a
provcica'ción e a .denúncia siste··
mática da oposición salvan ao
Parlamento de desaparecer baixo o enorme peso do control que
sobre el exerce Manuel Fraga. D
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NACIONALISMO E PERESTROIKA

A UP'G .E O~

.BLOQU~E-~

ANSELMO LÓPEZ CARREIRA

.Un indicador fundamental para valorar QS .resultados do modelo socialista atopámolo
na economia. E neste campo ao talar de "crise" compre ser tamén discretamente comedidos. Hai crises por fracaso e crises de crecimento.
Pensar .que a política económica aplicada
no Leste fracasou é sinxelamente descoñecer algo tan palpábel .como que no prazomédio de cincuenta ano$ eses paises pasaror:i de situacións cuase-feudais ou de capi\ali smo periférfco a níveis de produción de
priméira orde e a un reparto equitativo da ride cumprir a sua función. Ao contrário de
queza. Causa que en cen anos máis de capique ainda segue a voltas con concepcións
talismo non se conseguiu na maioria dos paidecimonónicas (no mellor dos casos), nós
ses do .mesmo centro do sistema, por non
sentímonos capaces. ·de superar esquemas
talar do Terceiro Mundo.
· t'
· 1
1·
· ·
organiza ivos, s1g as, pos1c1onamentos po itiAvance que ademais (e coido que isto é
cos, etc.
moi importante) se acadou cuns costes soPódoo, xa que logó, tranquilizar sinceiraciais infinitamente máis baixos que no munmente a r~speito do. futuro do BNG. Non só
do capitalista, xa· que ese progreso non se
non repre_
sentamos un impedimento para o
cimentou no suor e no sangue de millóns de
desenrolo do proxecto que contribuimos_a
traballadores explotados ou oprimidos.
criar, senón que fa~emos 0 posíbel para que
O retraso r.elativo· (pois non é xusto com!llanteña e mellare a sua saúde.
parar
~ Bulgária coa RFA, nf:)n esquecer que
CÁMBIOS RADICAIS
.tamén Irlanda forma parte de Occidente, ou
que a URSS envia naves a Marte!) nalguns
Ignora acaso .que este proxecto frontista e
Véxome tamén forzado a contradecilo na vasectores punta é un facto conxuntural que
plural foi precisamente -impulsado desde · loraeión que Vde. fai do ·actual proceso nos
efe~tivamente supón un novo reto para esas
-sempre pola .LJPG? Ou eré que caiu do ceo
paises do Leste.
·
s_ociedades e serve de catalizador para supeóu que xurdil.i por xeración espontánea? Se
Comparto a opinión de que os cámbios
un _partido que Vde. coida dogmático e esque se operan son moi importantes, pero' ca- .· rar certas limitacións.
clerotizado aportou esta' fecunda realidade .. lificalos de "radicais", sobre todo se este térSeguramente realzar o papel do mercado
política, democrática e dinámica, que é ·o
mino ten connotacións apocalípticas, seméresulte agora un elemento positivo para aceBNG e pulou por ela, que lle fai pensar que,
llame desproporcionado. A relatividade dos
lerar o progreso· económico e elevar o nível
ponceitos obrígaoos a estabelecer comparade pronto, s·e vaia convertir nun atranco? Tede consumo. Pero isto só é posíbel no moría quizais xustificación o temor se ci proceso
cións para podelos calibrar na sua xusta memento en que a fndústria de base está o sufida evolución ideolóxica na Europa fose o
dida.
cientemente desenrolada, pois en caso concontrário, pero _presentar esta argumentación
Diria eu, por e_xemplo, qu'e se operou ún
trário a liberación do mercado equivaldria á ·
precisamente no momento actual pareceme
"cámbio radical" na Fráncia no 1789, ou en·
pura entrega do país aos monopólios interextremadamente forzado.
Rú_sia no 1917, ou en Chile no 1970, p9rque
nacionais, tal como acontece no· mundo coPorque para esclarecer calé a liña de pentodos os aspectos das sociedades respectilonial.
vas variaron radicalmente (ou comezaban a
samento da UPG non hai mellor médio que o
Sen esquecer que o mercado non é tamde fixarse na práctica social, pois é aí· onde
facelo). Pero non diria tal do ·acontecido en
pouco nengunha "verdade inmorrente" ql,Je
se fai a poi ítica e non en nei:igun laboratório - España no 1976,' nen en Chile no 1989, nen,
se xustifique por si mesma, nen atributo exde intelectuais iluminados. E a. práctica do
desde logo, no Leste europeu (eri xwal) acclusivo do capitalismo. Antes de que este
tualmeñte, porque se trata de variacións nas
meu Partido pode Vde. atopala, entre outros
existise como sistema, había xa mercado, e
lugares, neste BNG, que dia a dia gaña presinstáncias políticas, pero non d? transformano socialismo nunca deixou de funcionar.
tíxio e medra como alternativa de poder aos · cións de base na estrutura social.
Neste momento trátase, non de voltar aocaolios do povo galego.
. Na miña qpinión acontece que a superespitalismo, senón de ampliar o marco do so0 naso modelo é esta Frente no -que potrutura política do "socialismo real" ficou ob-=
cialismo, afrouxando a tutela da planificaden concorrer as liñas ideolóxicas máis vasoleta nos tempós actuais e como, precisación.
riadas (sen exclusión) que, estando por el, . mente, non podia ser "inmorrente",. vese forProceso este, no nível económico, que se
áposten por unha Gal.iza liberada. Meta que
zada a desaparecer na fQrma en que era para
acompaña do correspondente no ideolóxico
desde logo non entendemos a base de kilhodeix,ar paso a outra máis axeitada. ·
e político. Unha sociedade en expansión
ses ou sovhoses, e á que ñon nos dirixir.nos
conleva unha crecente. pluralidade de ideas
polo camiño dos sov~ets. Que significa, en_,No
' N' s
· E PO.DE DEFINIR
'
e, polo tanto, un sistema participativo máis
tón, iso de "modelo soviético" que nos adxucomplexo, .do qu.e, ao mellar, o mundo occidica? Cando -se definiu á UPG nen por ese
COMO FRACASO O FEITO
dental é referencial en certos aspectos, pero
nen polo chino ou o sueco?. O noso, o galeQUE ALGO DEBA SER
non o modelo a imitar miméticamente, pois
go, constru irémo lo, xa desde hoxe; a partir
_SUPERAD.O CANDO LLE
nen o sistema de partidos foi nunca a única
desta reafidade, única e irrepetíbel.
f arma dé democrácia, nen o seu funcionaPreocúpalle moito a Vde. o tema da "ditaCHE'GUE O SEU MOMENTO'
mento (caso de USA ou Inglaterra) é o para:..
dura do proletariado" ou do "unipartidismo"?
.. / ~ -digma do pluralismo. Ademais a tan traida
Discutir acerca do primeiro (que de feito conSignifica ist~ ; ;1 frácaso do modelo"? Abheteroxeneidade das sociedades capitalistE?mplamos no noso 12rograma) seria bastante
solutam·ente non:' Non se pode definir como
tas, ali onde a hai (ou sexa, onde o mundo
estéril ; pala simple razón de que ·non é o
fracaso .0 ·feito de que algo deba ser supera- ·non é ca9a vez unidimensional) non se debe
mesmo o que por isq entendia Marx (para
do cando lle chegue 0 seu momento. Ao retanto á diversidade de pensamento como á
vés, o modelo que aspire á eternidade coutaquen toda forma de governo era U(lha ditavariedade da explotación.
'
0
. dura) e ·que entern;Jen os que retorcen as
rá o desenrolo necesário e inevitábel da soParecida argumentación aplicaria ao tema
pa labras para atacar
marxisms».
ciedade. Ner:i me: parece sério acudir n·a sua
do nacionalismo na URSS. Vése que certamente a resolución desta cuestión non foi toEn canto .ao do unipartidismo é evidente - contra a consabida retaila de "auséncia comtal. Só a plena ?Oberania pon fin ao probleque un proxecto frontista, en especial. á altu- · pletq . d~ liberdades", da existéncia dunha
ma. Mais tamén. nisto convén relativizar: desra de fins de século tal com·o é o BNG, ex"casta gobernante" ow dunha "burocrácia".
de 1917 só a l:JRSS contemplou o direito de
clúeo plenamente, ao que se suma o feito de
Vde. deberia saber que os estados sociaautodeterminación e a posta en práctica do
que non se tratou nunca dun elemento intelistas contan con Parlamento e dispoñen
sistema federal permitiu o libre desenrolQ da
grante da teoria comunista, senón conxuntudunha Constitución na que se contemplan as
personalidade nacional das suas repúblicas
ralmente abrigado polas circunstáncias eri
liberdades 1ndividuais e sociais. Característicomo en nengun oufro lugár do mundo, asi
- determinados paises.
; co das ditaduras foi sempre a inexisténcía
En realidade quitando o cerne do pen$a- · destes· dous elementos básicos da democrá- · como o xurdimento dunha vida política própria en moitas nacións que nunca antes a comento político comunista, é dicer,- ql.le· a $0- - qia, polo que toda comparación é absolutañeceran . .
ciedade máis xusta pola que loitamos ten
mente desafortunada. O debate · ácerca do
Os feitos actuais, moi difkeis ainda de sisque significar necesariamente o remate da
funcionamento práqtico das insthucións
tematizar, eonstituen a expresión dunha nova
compriria facelo extensivo a todos os paisés
explotación do home polo home; para o que
dimensión do nacionalismo, froito de ciré preciso que a división da Humanidade en · do .mundo.
·
tuAstáncias novas. ApresentalQs como proclases sociais desapareza e que a economia_
Á "casta governante", onde non a t;iai? Sen
ducto dun vello asoballamento é simples inse poña en función do servício público, quiembargo non deberiamos ver aqui o probletoxicación.
·
tando, digo, estes princ(pios elementai.s (e ·se
ma, senónr na detentación destas funcións
Non poderia rematar doutra maneira senón
cadra algun outro) ·que constituen o noso
por parte- dunha mesma clase social en bereafirmando con optimismo a plena actualineficio próprio, xa qu·e as "castas" políticas
ideal, terá vae. oc'asión de ir comprobando
dade do c~munismo nos com.poñentes que
(xa está á v_ista) que non ·dispomos de nennon se autorreproduceri nen xeran explotaeu -considero esenciais: o ·método de análise
g1jnha "verdade inmorrente" e que este mes- . c_ión. Trátase, ao meu entender, dun simple
mo conceito, a causa da filosbfia materialista
lugar comun.
.
·
materialista- dialéctico que, aparte dunha dee dialéctica ·que nos anima, está desterrado
O mesmo que o de "(?urocrácia". Non queterminada filosofia, concrétáse na percura do
do naso vocabulário, pois até o momento só "r-Q_ dicer que o seu desenrols> non deba ser
camiño cara á .sociedade soc'jalista. Percura'
De'us gozoü dese atributo e nós · somos
controlado, pero a búrocrácia, como sector
iñtensa e contraditória, que insistentemente
ateus.
administrativo, témola cando menos igual- · ob~iga a cqrrexir o rumbo, porque cada reali..:·
De sobra sabemos que calquera . criación
mente ampla en Occidente, so que aqui en
dade concreta forma parte duri todo cam. humana é finita e que cad~ca cando_deixa
grande medida é privada.
·
1
O
biante.
Comprenderá o sr. Antón, firmante do artigo
"A UPG, o BNG e a Perestroica", aparecido
neste periódico o pasado 29 de _Marzo, que
a análise a fondo das tranformacións en curso nos paises do Leste é tareta difícil · que,
tequire moita meditación e ce_rta perspectiva:
De todas formas a UPG reuniu xa o 25 de
1 Marzo unha Conferéricia do Partido para tra- ·
tar o tema e extraer unha valoración xeral.
Un pronunciamento explícito peaaria de pre- ·
cipitado e ademais non incumbiría só aos
partidos que se declaran comunistas,. pois
todas as forzas sociais se ven implicadas no
· xiro que se opera en Europa en cuestións tan
claves como o futuro das relacións políticas ·
globais, o fin da Guerra Fria e a política militar ou o novo enfoque do. nacionalismo.
-.Por iso eu vounie atrever a e'ntrar no tema,
.
.d d ,
.
como c1 a an europeu, como comunista e
como militante da UPG; niais sempre a título
· persoal.
.
.
· · Corifesareille ante todo ao sr. Antón que
non alcanzo a entender a sua agobiada preocupación pola suposta repercusión negativa
~~es!~ ~~i~n~~:uidera ter a política da UPG

'SE UN. PARTIDO QUE VDE. ·
COIDA DOGMÁTICO E
-ESCLEROTIZADO APORTOU .
ESTA FECUNDA REALIDADE
QUE É o ·BNG. QUE LLE FAI
PENSAR QUE, DE PRONTO.
SE VAIA CONVERTER NUN
ATRANCO'

DE

ªº

•Segundo Plenárío da
· CONSEO aprobará a De ..
claración.Universal dos Di- ·
reitos dos' Povos. o 11 Plenárío da Confederación das Nacións sen Estaqo de Europa Oci- ,
dental (Conseo) elaborará ·a Declaración UniversaL do Direitos
dos Povos durante a reunión a
celebrar do 25 ao 27 de Maio en
Barcelona, para que se una á
"Declaración Universal dos Direitos Humanos.
Esta reunión está estruturada
en catre comisións simultáneas,
ás que están adscritos os membros do BNG, como organización integrante deste organismo
supranacional.
A de Economia estará presidida por X. Manuel Beiras, abordará a reestruturación do mercado
europeu e as suas consecuéncias na economia das nacíóns
sen estado. ·
A Comisión de Política,_na que
participará
Bautista
Alvarez,
abordará o tema da autodeterminación e os direitos colectivos
dos povos.
A ·c omisión de Cultura, á que
está adscrito Mário López Rico,
abordará o problema da homoxeneización das culturas europeas.
Tamén se analisarán as relación Norte-Su!, con especial
atención ao V Centenário e a
preséncia dunha delegación índia. A esta Comisión asistirá Encarna Otero.
O BNG solicitou invitacións
piara as centrais INTG, CXTG, e
os colectivos Galiza Nova, MNL
e AELG. Estando tamén convidadas outras organizacións nacionalistas.
.
A esta reunión tamén estarán
convidados representantes de
- Estónia, Letónía, Lituánia, Bielorrúsia e as minorías nacionais de
lugoslávia e Roménia.
O

• Frigsa regulará ao 50
por cento da plantilla. A dirección da factoria luguesa Frigsa, pertencente á multinacional
Conagra, anunciou que regulará
a 100 trazballadores da sua plantilla, o que representa un 50 por
cento da mesma, composta por
algo máis de 200 empregados.
Xustifica esta medida en base
a que "pretenden relanzar a empresa" e "facela rendábel potenciando a linea do vacún". Precisamente agora case non mataban gado vacún pero si bastantes parcos.
Con esta medida séguese a
desmantelar o sector cárnico.
·comezou coa venta de Frigsa
pola INI, o seu traslado e a reducción de plantilla, seguiu co
peche de Mafriesa e Bac~ entre
outros matadeiros o que trouxo
consigo a caída dos précios de
vacas e xatos e a importación de
carne foránea.
O

• Xuizo contra Marnotes.
O , próximo xoves, dia 31 de
Maio, vaise celebcar na Audiencia Provincial de Ourense, o XtJjzo contra o alcalde de O Carbal liño, Arximiro Marnotes, debido
a unha denúncia interposta contra el e mailo daquela concelleiro
do grupo de governo de CG,
Francisco Alvarez Corra, polo
concellal ex- CDS, Manuel Váz· quez. ·
, .
.
Esta denl'.Jncia debíase ás infracoións cometidas na edificacion dé cinco vivencias unifamiliares nun lugar coñecido como
a "Carpaceira", nas imediacións
da' igrexa da Veracruz, pedindo o
fiscal oito ano::; e un dia de inabi-litación especial e estando ,chamaaos a declarar todos os concelleiros da oposición e outras
persoas.
O
(
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POLÉMICA SOBRE A RTVG

Presións para ·privatizar de novo as delegaoións ·da.1VG

·'

.·1 .

.'

Receos cOntra os médios püblicos galegas ·
e ·ánsias de privatización
manteñerí viva él polémiGa sobre a RlVG
.M. VEIGA

A sólida implantación no
panorama ínform·ativo da
TVG e Rádio Galega, nun
curto espácio de tempo,
está na base ·das tensións
que hoxe se desenvolven
ao redor destes médios. A
consolidación dus médios
públicos galegos é
observada con recelo
desde certos sectores,
mentres outros aproveitan
a sua notábel influéncia
para incidir políticamente
ou para acudir ao reparto
do pastel, baixo a forma
da privatización de
determinadas áreas. Listas
negras, micrófonos, etc.
son a parte visíbel dun
escándalo con vários
beneficiários e un só
perxudicado, a própri<?.
RTVG.
Actualmente o Consello de Administración da Compañia de
Rádio e Televisión ten en estudo
a posibilidade de reprivatizar as
delegacións da TVG , correspondendo a concesión a vários diários. As presións neste sentido
veñen deixándose ouvir desde
hai algun tempo e supoñerian ljn
compromiso por parte do actual
poder político con alguns dos
principais xornais.
Este paso seria unha volta aos
tempos anteriores de AP, onde
Voz, Faro Progreso e Regjón
dispuxeron de equipas próprias
de televisión, encargadas de cubrir informativamente, para a
TVG, as suas áreas respeitivas. A
oposición a esta medida e actualmente grande e contaria xa
coa crítica do comité de empresa da própria TVG. O novo organigrama, a ponto de presentarse,
deberá optar entre esta posibilidade e a de dotar as delegacións
con persoal suficiente.
Fontes periodísticas sinalan
que "deixar as delegacións en
mans dos diários daria lugar a
unha influéncia dos mesmos sobre a información que sae en tv.
e, á sua vez, sobre a información
de tv. que saia "neses ·mesmos
diários".
A ansia de incidir sobre a tarta
televisiva é un fenómeno .recorrente (aluguer de estudos, qontratación de programas ...) e dá
lugar a paradoxas como a que sé
producia dias pasados, cando o
grupo socialista no parlamento
-denunciaba o pedgo de berlusconización da TVG . En realidade,
o leonino contrato publicitário
asinado con Berlusconi, e dado
a coñecer por este periódico, correspóndese precisamente . coa
etapa de gov'erno socialista.

As denúncias de
manipulación
{

. ·

A existéncia de listas\ negras en
mans . do Partido Popular que
afectaban á ideoloxia e outros
dados persoais dos informadores, principalmente da ·Rádio, asi
com0, máis tarpe; a d.enúncia da
existéncia de . micrófonos nos
despachos de dirección de televisión e ·rádio, abriron unha enconada polémica. coñecida nos
. seus aspectos, superficiais. A di- _

•O 31 de Maio manifestación en defensa da pesca.
Once ·concellos sumaron o. seu
apoio á "Plataforma Cidádá para
a Defensa do Sector pesqueiro"
e as mobilizacións que van ter lugar o próximo dia 31 cunha manifestación central en Vigo.
·
Tamén a Confede.raciÓn de
Empresários
de . Pontevedra
mostrou o apoio a· esta m·anifestación.
Pola sua banda os traballadores pecháronse na mañá do ·23
de Maio na Delegación provincial .
do Ministério de Agricultura e
, P'esca, para amosar publicamente a s·ua repulsa fronte á política
pesqueira comunitária que abo. ca ao amarre forzoso da· nosa
-frota.
No transcurso do_peche unha
comisión . entrevistouse co Delegado para expoñerlle as reivindicacións.
Os sindicatos anúncian outras
medidas de presión "perante as
diyersas administracións imbricadas no conflito e cómplices directas da problemática, isto é :·a
CEE, Governo español e Xunta.

º '
•A festa do· lambón ou o
asalto ao Gran Casino . .Seg uindo coa tr'adición anual que
xa ven de antigo nesta vila, celebrouse a festa do Salmón coa
sua consabida chea oficial , á que
como todos os anos asistiu unha
nutrida representación da "jet"
en autonómka ou gente gu.apa do
~ - / país, -informa Gabriel [' 3 . desde
~
A Estrada.
X
mensión outorgada ao próprio
escándalo polos xornais, non
deixou de ser sinalada con surpresa polos profisionais dos médios públicos.
Francisco Rodil, director da
TVG, manifestaba a este periódico a sua "extrañeza oolo acoso
dos meios privados": ao tempo
que calificaba de "totalmente di-

Foi este o acto central da cele"Todos os profisionais, afirma
braciór:i, que se veu deslucida
Dobao, estamos sometidos, topola participación indeseada; de
dos os dias, a unha manipulación
. un , por suposto, mir·,oritário grucon fins partidistas". Os próprios
po de ci.dadáns, que pretenderon
trab~lladores da TVG, recoñecen
boicotealo.
neste senso parte da sua resOs incontrolados incontroláponsabilidade. Un escrito, asinabeis, (os de se_mpre) que hogano
do por máis de tririta redactores
non se contentaron coa sua trade televisión, analisa a "pasivida_dicional panfletada, tentaron
de dos traballadores nalguns ca"colarse" con invitacións non ho- sos, e a complicidade noutros,
mologadas
cuxa procedéncia
comprensíbel -indican- pois
ainda é un mistério para as autoabonda con lembrar que dous
ridades.
tércios dos traballadores do cadro de persoal da TVG son conO pequeno grupo de vintecintratados temporais". "Máis do
co ou trinta persoas entre as que
sesenta por cento dos contratos -~e podia reco"ñer a dous conce· temporais realizáronse baixo a
llais do Bloque, chegaron na sua
responsabilidade do PSQE, inditeima a traspa?ar os umbrais de
ca Antón Dobao, en todo caso a
entrada ao casino, para logo
rios na cámara. impide contar
actual situación é de clara precaapostarse na porta do comerdor'
con preséncia, sequer simbóriedade, polo que hai que. defenonde teria lugar o xantar. Coa lolica no Consello, aos demais
der a estabilidade no posto de
xica negativa das autoridades a
grupos . .
traballo, ate convocatória duncompartir mesa . . .con aquela
Para Antón Dobao unha sohas oposicións".
chusma esta foi remitida ao gallución . a esta politización po"Con todo, o certo é, . sinala • pón do palácio de exposicións,
deria vir da introdución no
Dobao, que pésie a tqdas asmaonde xa se dispuxeran unhas sumesmo doutros colectivos,
nipulacións,
os traballadores dos
culentas croquetas de marca, e
como, por exemplo, un repremeios públicos somos os que ~e
uns pinchos de empanada cebosentante dos proprios trabamos
unhas
mellares
condicións
leira,
-a -efeitos de impulsar este
lladores da Compañia.
' laborais, r'ecoñecidas en convéano unha festa máis participativa
Dobao
observa
tamén
nio, e ' unha malor liberdade de
cara o povo.
como a cláusula de que os
expresión, a anos luz.dos médios
m~mbros designados para o
Se ben é certo que os dous
privados". ·
Consello deban ser persoas
concellais .do BNG tiñan aQredide recoñecido prestíxio profitado convenientemente o seu
Guerra PP-PSO~
siona/, non se cumple polo
convite, estos declinaron b oteA polémica aberta ao darse a c6menos nun 90% dos casos.
.·
recimento por toparse en desañecer as listas supuxo un golpe
A consecuéncia é o prescórdo, segundo - declararon a
contra o Partido Popular -a di.sing político constante, a deseste colaborador, co método
' misión de ~-raga foi solicitada
preocupación· e deterioro no
empregado para sufragar este
·desde ambos médios-, polo
aspecto profisional e o "es- ·
que -tamén se apontou a unha . a<¿to con cartas públicos que
quecemento" do fin principal
non pasaron, -segundo as mesliorta entre contendentes do
para o que se constituiu a
mas fontes, pola comisión de
mes.[110 partido. Na liña de espe·
RTVG· que é a normalización
culacións, o novo escándalo, - cultura.
lingüística e cultural de Galiza.
Ao fin a comida púdose cele· desta volta dos micrófonos, seria
No' entanto, calificativos pebrar cando pacificamente se de'unhél espécie de contraataque,
xorativos coino o 'de tele- gai.saloxaron os lacio do recreo cul.:
· orienta.do contra membros do
ta conviven co abso.luto de- ·
tural; do 'que se dem.ostrou logo
PSOE e UGT. Pero, en todo
sinterés de determinados seccaso, "o episódio serviu para ' que ..estes Sres/as non eran sótores polític_
os B . me.,,smo proficios.
desprestixiar ainda mÉ!is a0s mésioriais por dignificar uns médios .públicos, tal e como sinalaPor certo. que as croquetas e
dios .de comunicación · pró.os pinchos tivercin que ser' retiraron xornalis~as da Bádio Galega,
prios que calquer país do
dos para o lixo, e o viño ~·joven"
nun momento moi delicado, xa
mundo consideraria irnpresque tamén se servia, voltou ás
que os dirixentes .do Partido Pocindíbeis.
O
pular dubidan e.n manter o carácadegas a agardar mellor ncasion .
para demostrar a sua crianza. O
ter público da RTG e a TVG". O

ferente o ambiente que se respira aqui dentro aoque reflexan os
médios".
"lnstrumentalización partidista
houboa clarísima, tanto na anterior etapa, coma nesta, sinala
Antón Dobao, membro do Comité de Empresa da TVG, e con ela
persíguese o desprestíxio dos
médios públicos galegos".

Tele-gaita
ou televisión galega
"A existéncia de médios de
comunicación públicos galegas é incuestionábel", sinala
Antón Dobao, membro da
CXTG e do comité de empresa da TVG. "Pero deben respostar a un interese público e
non partidário", engade.
O cadro de polémicas que
actualmente rodea á Radio e
Televisión galegas, lembra
que estes dous princípios di_stan de estar claros para moitos. A entreg~ de todos os documentos, pasados e presen, tes, rios que se clasifican ~os
profisionais d~ rádio e televisión se@undo ideoloxias e outros parámetros, foi solicitada
polos traballadores de ambos
médios. Sen embargo, · no
Parlamento, PP e PSOE fixeron carpo comun e opuxéronse a tal medida e a calquer in.:.
vestigaéión do asunto.
O problema que representa
o control partidário sobre os
méqios emana da composi- .
ción do ..próprio ·Con sello de
Administración . da Compañi;:;i.
que dirixe a RTVG, ~onforma
do proporcionalmente ás for·zas eleitas no Parlamentó, co
matiz de que un pacto PPPSOE, por exemplo, maioritá-
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Unha grande fe~ta con.. grandés prémio_~ para
os nasos dientes

GRANDES PREMIOS CADA DIA
~

.·

.

• O importe dun
. saldo cada día(*).

• Un coche Cítroen
· AX 11 RE, 3 p·ortas
cada día . .

• O importe dunha
Nómina mensual
cada día.

- •' O importe dunha
Pensión mensual
cada dia.

• 25 bicicletas cada
dia. ·

-,

-·

VEÑA .RECOLLER
-QS SEUS NÚMEROS DA SORTE
_
(*}Até t:in máximo de 500.000 pesetas
Prémios segundd bases dos sorteos a consultar na Caixa Galicia.

. ·úNASEÁ FESTA

l

:..

poLÍtlCA FORESTAL

Deron a 'coñecer vári·as das presións e irr~ularidades da multinacional -papéleira Cel~i

Oous cargo~ do P P-Centristas denúncian a ·eucaliptización
•

Denúncias contra a
multinacional papeleira

XOSÉ R. CASTRO/O CAABALLIÑO

Dous cargos públicos do Partido Popular-Centristas de
Galiza, acaban de pedir o ·ingreso na "Plataforma
.
Comarcal pola explotación racional do monte". As
persoas en cuestión son o alcalde de Bear:iz, deputado
no Parlamento español e deputado provincial, Manuel
Prado e mailo portavoz do PP-C de G no concello de
Boborás e membro da executiva deste partido en .
Ourense, Cipriano Caamaño. A Plataforma pola. sua
banda, fixo púbrico un comunicado amasando o seu
carácter aberto e esperando que o ingreso destes
"destacados membros da política comarcal", axude o
conquerir o salvamento dos montes da comarca.
O primeiro en dar o paso foi Mánuel Prado, quen ao tempo que
pedía a integración formal na
PCERM, denunciaba ter sido visitado no decurso do pasado verán por representantes da multinacional papeleira "Celbi". en
seis ou sete ocasións. atopando
el segundo sempre a negativa
como resposta, ctiegando mesmo os intermediários a oferecerlle unha viaxe "turística" a Portu-

gal, acompañado dos v1cinos
que el . escollese, cousa tamén
rexeitada dicindo-lle: "para que
vides a gastar os cartas comigo,
se non vou troca_r de idea''. Unha
vez fra.c.a~ad? o intent~ de ~~ter
polo medio a alcald1a Celb1 d1nxiuse directamente aos viciños,
que asesorados por Manuel Prado. tamén negaron o aluguer dos
montes.

estar relacionadas. ñon recibindo
-nengunha resposta en contra: o
cal lle ind~ca que "pode haber
lago diso...

Ante estes acontecementos a
Plataforma Comarcal, emitiu
o alcalde de Beariz, vai mais alá.
unha nota de prensa, na que
amasaba o seu carácter aberto a
e acaba de denunciar ante a cotodas as persoas, qüe estivéran
mandáncia da Garda Civil deste
concello á multinacional luso- Pola sua banda. Cipriano Caa~ dispostas a traballar polo seu
maño. pediu ao día seguinte da obxectivo. que nori era outro
sueca, por invadir 0 ·s montes do
sua integración. ·argumentando "máis que a defensa racional do
seu município , xa que as máquinas que estan a decruar 0 monte
que estaba en contra de todo o monte, e a loita contra a sua deque . supuxera . a "eucaliptización · --gradación pon'nédio do eucalipde Portela d~ Lama (Forcarei). lim ítrofe con Beariz. arrasaron un
do país". e pensando que de ser · to" , ao tempo que esperaba que .
cacho de monte ce>n castiñeiros
posibel habia que erradicar a es- a ·entrada destas persoas axuda- ·. ,
e carballos. comentando 0 rexipéde de Galiza. ainda que pola rn a cumprir ditas obxectivos .
dar desta pov_oación que traba-- contra. deixaba unha porta aberllan as 24 horas ao día para inta aos terreas que non servisen
Neste intre. está' a estudar -as
tentar apurar os traballos. amonp_ara outra causa . "pero sempre · próximas medidas a levar a
cabo. e inanteñense contactos
sándose moi preocupado polo · .. dunha madeirá limitada e controaluger deste monte no concelllo
lada"· Tamén, pediá a retirada de cos veciñ9s de várias parróquias
de Foréarei. para intentar evitar a
de Forcarei.
subvencións para a prantación
de eucaliptos . pasando ésta a · implantación do monocultivo·
Outra declaración. explosiya
engrosar a destinada as espenestas terras. sabendo ademais
._ deste alcalde Popular. foi lemcies autóctonas que desa maneide 1Jários sitios. _q ue rexeitaron
brar que despois desta visita.
ra acadarian unha axuda practias propostas de "Celbi ", chegansospeitosamente ardera a meica mente do 100%. pedindo ase- . do o caso do povo de Parde_
soa,
raride parte do monte do concemade que a qdministración· que·. c::;ue tiña establecido un preconllo. dicindo naque! entón que
-- se volcase coa ·criación de viveitrato e botouse atrás á hora de
de espécies autóctonas·· .
ambas as duas cousas pod ian . ros
firmar o definitivo.
O.
'

NARCOTRÁFICO

O xefe da policia municipal de Noia denúncia a vários gardas civís
•

XAN CARLOS VILLAR/NOIA

O pasado Xoves 18 de Maio, Manuel González
López, Xefe da Policia
Municipal noiesa,
compareceu diante da
Xuíz de 1 ª lnstáncia e
lnstrución de Noia,
Lourdes Noya, para
apresentar as probas que
relacionan a dous números
do Cuartel da Garda Civil
Emílio de La Iglesia Barros,
e Rodolfo Fernández
Getinovila, asi como ao
Capitán Luís Alegre
Ramiro, trasladado
presuntamente hai vários
anos por un delito de
corrupción relacionado
coa venda de tabaco de
contrabando.
A comparecéncia do Xefe da Polic1a Municipal. ex-garda civil,
obedeceu á denúncia presentada contra el pola maioria dos
membros do Cua·rtel de Noié! por
un presunto delito de calúnias,
.insultos e inxúrias ao afirmar que
o Coronel da G. C. Arsénio Ayuso mentía tanda dixo que a corrupción na Garda Civil non chegara nunca a afectar a mandos,
afirmando González López que
hai anos un Capitán de Pasto

periódico local publicaba na sua
tora trasladado de Noia por parti- unha tita eón declaracións de vádado a Burgos. quen en protesta
-primeira páxin·a unha.foto de Macipar nunha presunta venda de rias persoas. nas que denúncian · por esta decis'ión da Dirección
nuel Fraga, actual presidente da
tabaco rúbio de contrabando. e abusos de poder é corruptelas . Xeral abandona o carpo o dia 13
que dous membros do Cuartel. · dos dous Gardas Civis Emilio de
Xunta de Galiza, con várias perde Maio de 1989. A medrda deiEmilio de la Iglesia Barros. e Ro- la Iglesia Barros e Rodolfo Fersoas nun.ha piscifactoría situada
xa estupefactos aos que ian sedolfo Fernández Getino-Vila. ta- nández Getino-Vila.
no Concello de Lousame, e tituguindo o asunto paso a paso.
·laba a foto coa frase "O cártel de
mén estiveron involucrados en
posta que de ser certas as deAntecedentes
asuntos de corrupción, narcoSouto Redondo invita a cenar a
claracións de Manuel González
Senda ain-da Garda Civil. -Manuel
Fraga". Naquela cea estaba pre.contrabando e abuso de poder.
López . este rion debería ser trasGonzález López denunciara que . ladado . e de non selo. o traslado
sente entre outros Emílio de la
Tres foron os testigos que se os Gardas Civis indicados esta~
lglesiá Barros, quen ante a aparidos ·dous Gardas non teria razón
prestaron a declarar para corro- ban implicados en túrbios aswnción dos periodistas escurriu o
de ser.
borar as afirmacións do Xef e da tos relacionadós co narco-convulto, sendo posterio.rmente os
Convén subliñar que Rodolf o
Policía Municipal de Noia. unha trabando. respa1dando asi as deinf.ormadores ' expulsados do loFernández Getino-Vila foi condedelas afirmou que o Capitán Luís n.úncias do próprio alcalde . de
cal polos invitados. Aquela papanado pola Au_diénCia da Coruña
Alegre Ramiro lle oferecera a Noia. Pastor Alonso Paz . .Por .·
rota, na que participaron Romay
por un presunto delito de falsificompra de tabaco de contraban- esas datas e co ambiente sumaBeccaria, Conde Roa, Pérez
cacións de carnés de conducir
que acedeu por. segundo mente caldeado. o Xuíz de Noia
do.
Queiruga e outras destacadas
en conri ivéne:ia cun alto funcioas suas palabras. "medo a posi- Matias Aionso Millán. fixo unhas
personalidades do Partido Popunário de Trático, senténci¡;i que
beis represálias". feíto que de- declaracións ante a Televisión
lar, invitados personalmente, desde hai vários anos está pennunciou logo ante o próprio Gon- Española en Galiza ñas que afirposto que unha tarxeta de ir}vitadente de sér "tallada en Recurso
zález López. que o puxo en co- maba que ··había Guardia Civiles.
ción circulou polo · povo de .
polo Tribunal Supremo. Apesar
ñecimento dos seus superiores. y más qüe Guardia Civiles que
Noia-, por Suárez Agra, memde que o presunto ·delito aconteo que motivou o traslado no seu vivían muy por encima de sus
bm
por -éntón de Vixiáncia Pesceu hai xa máis de once· a_nos, o'
dia do. devandito Capitán. Os ou- posibilidades .. , declaracións que
queirá e tafTlén relacionado por
caso non ten senténcia firme e
tros testigos corroboraron as lle váleron ao devandito Xuíz un
f?cistor Alonso coas actividades
hoxe ambos os dous garda·s atóaf1rmacións de González López Expedente Disciplinário e un
de narco-contrabando, o que lle
paAse un en situación de baixa
relacionando aos gardas con ac- traslado forzoso a Toledo. Coas
v.aleu unha ri"ova querella ao pripor enfermidade e outro retirado
tividades delictivas. Ademais dos augas moi revoltas . a Dirección
meiro edil noiés. Asimesmo Er_ni- ·
por t.e r cumpridos os atibs necetestigos presenciais, o Xefe da Xeral da Garda Civil acorda traslío de; la Iglesia Barros mantén
sáribs de servicio. R(ldolfo· FerPolicia Municipal noiesa aportou ladar disciplináriamente a varios
nández Getino continúa véndase - unhas excelentes relacións con
un escrito firmado por un número Gardas de Noia e de Boira. por
membros do PSOE noiés, como
con frecuéncia co Sarxento Mato
da Garda Civil, ainda en activo, -segundo palabras do Ministro
o concellal Domingo Rampn
de Boira, que no seu dia tamén
que estivera no posta de Noia no do Interior. José Luis CorcueraCampos Albores, con quen se ve
tora trasladado por manter "actique declara que os citados gar- "actitudes poco decorosa~ conla
moi a miúdo. Convén subliñar
tudes poco de.c orosas con la sodas interviran un alixo de droga sociedad". O curioso do caso é
que a única pergunta que fixo o
ciedad" .
·
nunha operación e non o fixeron que os Gardas trasladados foron
Deputado soc_ialista noiés Xesus
constar no conseguinte atesta- os denunciados Emilio de la lgléAs relacións de-Emilio de
Diaz Fornaspurante _os anos que .
do. quedándose presuntamente sia ·e Rodolfo Fernándei Getino,
la Iglesia .leva no Con~reso foi referente ao
coa droga apreendida. Por últi- asi como o denunciador Manuel
.
. por que dos traslados dos memmo apresentou González López González López, quen foi traslaHai aproximadamente un ano un : bros da Benemérita.
O
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Sordo albíscase eomo rector, en,; mi'noria, da Universidade de Santiago
Os postos repartiranse_ entre
Os membros da Plataforma · e outros temas que figuraban no
profesor:, en Farmácia, par~ o
orogresist-s e nacionalistas, con- ·
posta de rector. Sordo sena o Nacionalista afirmaron xa o seu programa nacionalista_.
A flexibilidade l')egociadora - candidato máis próximo ao na- compromiso de continuar unidos
rriaioria lóxicq, en furn~ión dos reA direitá. de Converxéncia Unicionalismd e isto pareceu ser o na Plataforma, através dun tra- ' vérsitária tiña, ate agora, previsto sultados, para 'OS primeiros, danda Plataforma Progresista
do entrada tamén a un. represenmáximo que estiveron dispostos bailo conxunto, preparando ade-' absterse na votación da equipa
(antes Renovación) púxose
a conceder os répresentantes mais a candidatura a rector do reitoral e seguia preconizando un . tante °(:le Converxencia Universia proba estes dias. Os
máis reácios ao nacionalismo profesor de história, Ramón Villa- dificilmente imaxinábel a'cordo a tária, o colectivo de profesores
progresistas preferiron non
máis á direita, co fin de qué esti·
dentro da candidatura progresis- res :
tres bandas entre todos os secceder en nengun ponto ás
veran represeñtados todos os
O grado de unidade al9anzado tores claustrais.
ta . Hai que ter en conta que r:esedares na Mesa.
pr9postas d9S
presentantes doutros sectores, - entre os nacionalistas pode gacomo Dario Villanueva, acabaron rantir que este colectivo exerza . Consenso na
nack>nalistas, amplamente
Condea de estudantes
como decisivo grupo de presión
por ceder .á sua candidatura
representados entre os
Na xornada de constitución _do
rectorado en favor de Sordo. ·
no claustro, dada ademais a ine- conformación da Mesa
500 claustrais
Un governo en maioria minori- xisténcia dunha m·aioria · absolu- Unha mesa de consenso será a . Claustro, estudantes dos CAF
compostelán·s.
protestaron tamén pala condea
tária, constituido polos fTlembros ta: LJ,nha poíltica coer~nte · por que 'p resida as sesións do clausimposta a vários estudantes poda ca}ldidatura progresista pare- parte .dos nacionalistas podería tro, tras os acordos · Habido na
los· incidentes ocurridos durante
A Plataforma Progresista deci- - ce ser, xa que lago, o máis pro- aar ·resultados , por exe·mplo, no sesión constituinte do mesmo
a inauguración do cúrso 88-89. O
deu apresentar a Xosé Sordo,
babel .
tocante a reforma dos Estatutos celebrada o pasado dia_21.
.M.V.
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$ANIDADE PRlMÁRIA

Organizadores do curso de ªC?tualizacióh en atén~ion primária que se· veri deserivolvendo en Compostela

X.e..Salas e;X.e. Fefnández:

·,A rTiediciña no meio rµral é térceirom·undista~
• VICTOR MÍGUEZ/SANTIAGO

.

A imp~:>rtáncia da atención
primária e a
transcendéncia da
medicina impartida son os
pontos ·principais do curso
de actualización ·en ·
atención primária que se
ven desenvolvendo en
- Compostela desde o 17 de
Abril e. até o· próximo dia
12 de Xullo na facultade
de medicina. Xosé Carlos
Salas Costas e Xoan
Carlos Fernandez,
médicos rurais e pólo tanto
vividor.es da problemática .
galega e represerilantes da
U.G.T. na mesa de .
ica
negociación aütónom_
sanitária, son especialistas
en atención primária e ·
organizadores do curso.
Por que un· curso de'.actualización en atención primária?
·
Xan: Xurde ante a falta de cursos
. de formación continuada. Tanto .
no meio rural como na cidade, a
administración·.norr tixo nada no
q4e respeita a cursos ou actualización, cuestión que está orixinando unha grande deixadez, .
sobretodo -no medio rural.
·

'

dividualizada e illada do resto do
marco no cal se move -neste
senso, a aldea galega resulta
fÜnd.amental. Polo tanto, · debemos ter unha atención individualizada, pero tamén nos vemos na
abriga de visualizar máis entidades, como_ é a entidade social,
Meió Ambiente e demals apartados que determinan a saúde
dunh~ povoación.

Equipas de atención
primária
Como solución a estes problemas ·ven-se barallam;to desde
hai tempo a implantación das
equipas de antención primária.
En que consisten estas equipas?

. apofo aos profisionais da medicina ante unha falta de .meios. O
pior de todo é cando isto se ·

complementa coa dispersión e o
illamento do país, propiciando
isto unha medicina totalmente in-

Xan: A equipa de atención primária non é i.mha idea nova. Ten
un elemento básico, a acción integral da saúde. Non só se trata
de atender ao doente, senón tamén de facer diagnóstico de
zona. Os profisionais deben traballar en equipa en múltiples as-

O FISTERRA SANITÁRIO
VÍTOR MÍGUISZ

A recente pqlérr:tica das equipas de atención primá- · do Barbanza; instalación ·que xa ten cedidos uns teria non .é senón unha vella problemática que volta rreos sitos no concello de Boira.
Ante a problemática da medicisair á luz despois dos intentos de división s~nitária
Todas estas reivindicacións serian triviais se non
de Galiza levados a cabo pala Xunta de Laxe e pola pasas~n diso, mais non é ese o éaso. Lembramona .rural, obsérvase resposta
actual de Fraga. Mais, se a problemática ·da aten- nos, e permitan-nos unha·última licenza, do via crupor parte dos afectados,,os méción primária se reafirma' dia a dia como decisiva de cis que tiveron que suportar os viciños da Costa da
· dicos?
cara a unha mellar análise Glínica nunha zona parti- Marte a noite do Cason cando acuciados pola neceXan: Si, sobretodo do mépio rucular, .como é neste caso a ·aldea .galega, permane- sidade chegaron despois de moitas horas de sofriral. O 80% dos cursillistas provece sen embargo, como _menos atendida polos de- · mento á cidade da Coruña. Unah vez "depositados"
ñen das aldeas. ·Quizá veñen
partamentos da Con~ellaria. Cbmo,.-se eritende se- · en Riazor, José María García perguntáballe ao enmáis de A Con..¡ña pala proximidade da província, pero tamén . · nón, que recentemente os viciños da Costa da Mor- tón governador civil a que dirección viaxaban os poveñen xente de Lugo, Ourense e . te e o Barbanzá ·1evasen a cabo protestas pala sua síbeis fumes tóxicos do barco siniestrado; daquela,
descriminación no sistema sanitário galega~
o governador civil respostou-lle que precisamente
Pontevedra. · Certamente estaNo primeiro caso, a· palabra F:isterra acada o seu cara A Coruña, ou- sexa, que os viciños de Fisterra
mos mol satisfeitos da asisténcia
máXimo ·grao, dadas as dantescas manobras que can:iiñaron toda a noite tras da nube. Intrigado polo
aos actos.
os - habitantes da bisbarra teñen de efectuar para · xornali&ta deportivo sobre a toxicidade ou non toxif alábamos antes do ·meio rural.
chegar á Coruña, auténtica Fisterra para os doentes cidade dos gases, o governatJor tan só pudo dicer
pesde o ponto d~ Vista profisio- . da Costa da Marte. No segundo caso, podémonos que non resultaban nocivos porque "según las prenal, como analisan a medicina
lembrar das contínuas rold~s de prensa que os · visiones nuestras, _
facilitadas por el Centro Meteorogalega neste apartado?
'
membros da comisión cidadá do Barbanza veñen lógico Zonal de La Coruña, los gases se encuentran
realizando para reclamar o desdobramento do área en estos momentos sobre nuestra ciudad, y aquí no
X.ose C. Sempre foi unha teoria
O
de tod~s as adniinistra'.cións <?. sanitaria de Santiago _e a criación do Hospital Xeral ha pasado nada".

\

pectas, e facer asi unha análise .
do que é a saúde pura.
Os médicos de atención primária téñense de distribuir por
razóns operativas en nútleos mínimos. O centro principal estará
nunha agrupación comarcal de
municípios, e os profisionais tamén atenderán neles através das
equipas.
Xose C.: A equipa de atencióh
primária contempla a asisténcia
como unha actividade de actualización diária. Lago, tamén ten as
vantaxes de que estuda váribs
factores, destacando-se a. análise clínica e a história clínica dunha zona en particular. Resulta urxente levar a cabo isto porque a
medicina no meio rural galega é
terceiro-mundista.
Pretenden co curso levar á
práctica estas teorías?
Xosé C.: Pretendemos ir inculcando na xente a idea do que é
a atención primária · e o trabal lo
en equipa. Nos anos 90 ten que
, afectar máis o tema da Saúde
Pública e o dunha doenza que o
doente ten en particular. Cada
dia se explica máis que os factores externos incidan máis nos
afectados, de aí os contínuos
estudos sobre a calidade de
vida, avanzos sócio-económicos
etc...
·

I

Como analisan a actual política
da Consellaria de Sanidade?
Xan: A política . da Consellaria
de Sanidade volta-se basear hoxeendia na medicina individualizada. Estamos voltando a falar
dos médicos de cabeceira. lsto
significa un atraso grande de
cara á comunidade.
Xosé C.: O modelo sanitário é de
estudo, non podemos facer un
modelo diferente. Na lei xeral de
sanidade xa non se fala de equipas, senón da asisténcia. O máis
importante agora mesmo é que
se traballe en equipa e conxl..lntadamente. Este, sen nengun lugar
a dúbída, é o mellar xeito de servir ao cidadán.
O

DETERIORO DAS RIAS

i\ Asociación para .á Defen.sá da Ria denúncia ás .empresas que dragan _ilegalmente

Tráfico .de area na ria de ·viveiro
•

vai acómpañada de fotografías
como as que pu.blica ANT, constátase a existéncia de tres depósitos de are.a en distintos pontos
da ribeira, nun dos cales estaríase a mistur:ar area do dragado
ilegal con outra proveniente dun-·
ha canteira; nun outro depósito,
a area seria peneirada de restos
marinos para lago comercializala. Un estabelecimento local de
materiais de construción aterece
a baixo précio area do mar.

HERNÁN NAVAL

A constitución formal da Asociáción para a Defensa da Ria .de Viv~iro, tras vários meses de funcionar rexida por unha xestóra e ·
desde p pasado Domingo presidida polo historiador Carlos Nuevo Gal, coincide coa -denúncia
que o colectivo ven de .apresentar no Xulgado de 'Primeira -lnstáncia de ,Yiveiro pola retirada ilegal de area da ria que duas em. presas de construción, "Hermanos ·Blanco': e "Construcciones
Rego", seguen a practicar desde
que-á primeira delas lle caducase
a cohcésión para o dragado,' en
virtude da Lei de Costas, que só
autoriza a extracción de area do
mar para a r~xeneración- das
praias da própria ria. Nomeadamente, a praia de Cavas perde
constantemente area · nun- dos
seus ·extremos polos efeitos ·do
labirinto de espigóns e contrc~
espigóns que nos últimos lustros
se teñen constru-ído na ria de-Viveiro. Sen er:nbargo, r:1-3 dehúncia

da asociación presúmese que a
area ilegalmente ·retirada poderia
estarse empregando para a
construción de vivencias, o que
constituiría un fraude aos corisu-

de pavimentación dalgunhas
ruas do casco antígo de Viveiro.
Témese que a area da ria sexa
tamén empregada nestes labores, o que tamén constituiría delito.
Das obras do Paseo Marítimo
e do edificio "Omega", mastodóntica construción que disporá
de oitenta vivencias de luxo sobre · terreós gañados á praia de
Cavas hai moitos anos, tamén se
poderia estar a. quitar area, segundo recoñeceron a ANT opeAmeazas-fisicas
rários de ambas as duas obras.
Os membros da asociación que
César Aja, alcalde de Viveiro e
realizaron as fotografías que se deputado do Congreso·, persoa á
· aportan como probas foron que algunhqs fontes vinculan
ameazados de ·agresión física como home de negócíos ás em- .
por indivíduos vinculados ás em- ·presas constructor~s citadas,
presas canqo disparaban as procura desmarcarse na prensa
·
suas cámaras. .
a diário do asunto que xa se co· "Construcciones Rego" ten va- ñece como o tráfico de area, relados _
terreas que Costas terí ce- ~mitindo o caso en todo .momento
midores, ao ser- a area marítíma . dido con fins dotacionais ao a Costas.·
de calidade inferior á da canteira.
Concello de Viveiro, na zona de ·
Na Comisaria de Policía de ViDe feíto, na acta notarial que ;:i Lodeiro, onde . se atópa un dos veiro teñen xa prestadÓ decJara- ..
asociación ten feíto erguer, na · depósitos de · area, para desde ción os responsábéis das empre-.
q'ue se basea a ·denúncia e que ali,· te.oricamente, dispar as obras sas denunciadas.
D
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A NOMINA
RENTABLE de CAIXAVIGQ apórtaUe
.
oito vantaxes
unha vez que vostede domicilie
a súa nómina aquí.
Se xa o fixo,··
disfrúteas desde agora.
. E se non, avise na sua empresa
·
deseguida para poder
distrutalas a partires
do próximo mes.
A NOMINA RENTABLE de
1
CAIXAVIGO inclue

.-

.

.

un Seguro gratuito de Accidentes,
un Empréstimo Nómina,
un Empréstimo Vivenda,
unha Tarxeta Visa,
unha Tarxeta Multicav,
o acceso ao noso Clube
· de Clientes, ·
Asesoramento Financeiro
e a Administración Gratuita
da súa con ta.
Oito vantaxes que só
pode levarse nesta Caixa:
NOMINA RENTABLE
de CAIXAVIGO~

'
Caixavigo l
\

CAV

Unha Caixa sempre .aberta a Galicia
-·
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Victor ·Tin
'Hai que perguntarse
A tendéncia mundial ao
desarme está deixando se·n
apoios o modelo de loita
·armada de liberación
nacfonal. Por outra parte
.convén analisar o porque do
fracaso económico das
actuais revolucións antiimperiaJistas. Estas son
algunhas das teses que
sostén o comandante e
dirixente sandinista Victor
1
Tirado, nesta entrevista,
unha das reflexións de maior !
calado das realizadas após '
das eleicións do 25 de
Febreiro. A aportación
nicaragua.na e do máximo
interese no actual contexto
mundial, no que están a
evoluir os parámetros
poi íticos vixentes nos
últimos anos.
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Cal será a eséncia do traballo da
Frente Sandinista despois do
cámbio de governo?
Após de oHo anos dunha guerra
imposta polo Governo dos Estados ~
Unidos, en primeiro lugar hai que
resgatar a economía. Lago, nun
ambiente de paz e democrácia, po- 1
ñeranse en xogo todas as forzas
sociais, competindo con eficiéncia
e no marco da economía mixta, os
tres actores fundamentais que tiveron, dunha ou o"utra maneira, incidéncia na guerra. Os traballadores,
desde logo, coa sua gran experiéncia acerca do control dos médios
de produción como no sector das
APP (Areas de Propriedade Estatal), o Estado e os privados.

'CREO QUE SE ESTA
CERRANDO O CICLO
DAS REVOLUCIÓNS
ANTllMPERIALISTAS,_
ENTENDIDAS COMO
ENFRENTAMENTO
TOTAL, MILITAR E
ECONOMICO'

Agora ben, na loita' por un novo
sistema, todas as forzas socioeconómicas poñeranse en xogo e o
que teña máis rendimento e maior
rendabilidade ·é o que gañará nesta
etapa capitalista que estamos transitando. Da forza real dun ou outrb
dependerá que sexa un capit~lis
mo selvaxe; ou u·n que teñ9 en
conta reivindicacións sociais. Na
loita por resgatar a econocnia, tamén se poñerá en xogo a visión
ideolóxica. Non unha ideoloxia
seC'tária senón unha que faga matinar aos sectores máis importantes
do· país que son capaces &"e facer
cámbios, entenderido que a etapa
actual é necesária.
Por outra banda, a Frente Sandinista, através de afondar na cierno- ·.
crácia, mantén abertas as perspec- '
tivas da Revolución, que non reípatou . Ao tempo, 'irnos ·lo'itar por
ma11ter a soberanía e a autodeterminación. Nun país ,c oma o naso,
quer dicer, pertencente ao Terceiro
Mundo, a liberación nacional vai da
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1ntarse porque todas as revolucións·ant"nmperialiSt?S remataron en quebra econ~rtiica'
• -!

man da reconciliación e a unidade
nacional de todas,as forzas progre~
sistas e democráticas para sair do .
atraso económico.
Se non se acada isto, o proceso
estáncase porque existen outras
forzas ·_ poderosas, políticas e empresariais, que se opoñen ao avance da Revolución e que votaron
polo proxecto dos aliados do Governo dos Estados Unidos.
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Dita sexa de paso, é importante
talar do futuro de cara ao pasado.
Por exemplo, pergúntome, que expresa a derrota eleitoral do sandinismo? Que o povo quer a paz e
non podemos seguir apontando á
guerra para resolver as contradicións sociais.
Aqui deuse unha confrontación
entre o imperialismo norteamericano e a Revolución sandinista. E o
pavo cansou da guerra e da crise
económica. O cal quer dicer que á
luz da eséncia do sandinismo, que
é o seu antiimperialismo, as eleicións do 25 de Febreiro esíxennos
unha revisión profunda ou un estudo da revolución aintimperialista
non só en Nicarágua, senón tamén
neutros paises que seguiron este
rumbo.
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'IR AS ELEICIONS
NON FOI UN ERRO. FOI
UN ACERTO, DOS
MAIS POSITIV_O_S--',--

As revolucións antiimperialistas
hai que velas no marco da gran
ofensiva imperialista dos Estados
Unidos, que tratou de deter o porceso revolucionário. E nesa acción
impúxose momentaneamente, porque canta con grandes recursos
como gran poténcia. Ademais, coa
crise do mundo socialista, non
contamos con aliados que fagan
viábet este proxecto. Polo tanto , o
rumbo hai que reexaminalo.
Creo que se está a pechar o ciclo das revolucións antiimperialistas, entendéndóas como enfrentamento total, militar e económico co
imperialismo. Hai que buscar outras opcións. O mundo subdesenrolado non pode resistir nen vivir
en guerras permanenteS', como
Etiopia, Mozambique, Angola, Afganistán, etc . Paises subdesenvolvidos como o naso non resisten xa
conflitos que afecten de raiz ás bases económicas. Haberá que abrir
unha discusión para plantexar causas novas no proceso revolucionário ou, por último, facer a Revolución coexistindo nunha poHtica de
paz cos Estados Unidos.
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'PoDESE DESPRAZAR
DO ·PODER A UNHA
CLASE POR OUTRA,
POR MÉDIO DA
NEGOCIACIÓN. PERO
NECESÍTASE UN
·MOVIMENTO DE .
MASAS MOi FORTE'

Esta reflexión surxe de evaluar a
experiéncia desta última década
de guerra que soportou Nicarágua?
Asi é. O sandinismo quedou case
só batallando contra a política norteamericana de forza. , De aí que
penso que a autodeterminación e
q. soberanía pódense manter dentro da democrácia eleitoral, dentro
do marco do mundo capitalista desenvolvido.
Esta afirmación é diferente á da
FSLN 'hai nove ou dez anos ...
Si, daquela tiñamos a axuda do
campo socialista, sobretodo na esfera militar, non asi no · despegue
económico profundo. Habia tamén
unha gran coesión nacional: os xóvenes, os traballadores, os campesiños. E asta cos anos foise desgastando ...
Co paso do tempo, ademais, a~
condicións internacionais cambiaron. Co derrube do mundo socialista e a tendéncia mundial ao desarme e a resolver os conflitos por
médio da negociación calquer loita
armada· de liberación nacional queda sen apoio. No naso caso, facendo unha análise dos dez anos,
chegamos a un proceso eleitoral
que implica un gran movimento de
masas. Foron realmente as masas
as que estiveron en movimento,
que querian algo e, por último, o
55% decideuse pala paz en contra
da soberanía.
Nestes días, calquer movimento
pala paz, contra a guerra mundial
termonuclear, en contra dos foguetes atómicos, ainda incorporando
forzas moi diversas amantes da
paz, hoxe coma antes, ten facetas
positivas.
Compre analisar de vagar todo
isto. Porque creo que para o movimento revolucionário é importante
que a Frente Sandinista asuma
unha atitude crítica dos seus erras
e dos seus acertos. Ir ás eleicións

·non foi un erro. Foi un acerto, dos
máis positivos. Non lle hai qu~ temer a nengunha forma de loita
dentro · e tora do poder, ainda que
sexa proposta pala burguesía e o
imperialismo. Hai que tomala e facela ,positiva. E, neste cohceito,
poderiase deseñar o futuro para·
outros movimentos revolucioná.rios.
Hai dez ou vinte anos, moita
xente subestimaba a democrácia
eleitoral. Admitian só a lo'ita armada e insurrecional ·como _forma para
arrebatar o poder á burguesia.
Hoxe os te.mpos teñen cambiado.
Xa que logo, através da democrácía eteitoral pódese disputar o poder?
E pódese desprazar do poder a
unha clase por outra, por médio da
negociación. Pero compre un movimento de masas moi forte.

'~os
HEVOLtJCIONÁRIOS ·
INTERÉSANOS A
RECUPERAclO_N___
ECONÓMICA. ISTO DA
MÁIS ARMAS PARA ·
PODER ASPIRAR AO
CÁMBIO'

Entre os erros e os acertos, cal
seria a autocrítica eleitoral?
Estámola traballando, pero hai que
enmarcala nos dez anos. Porque
vexo que o que está a· suceder
agora é unha repetición do que teriamos podido facer ria 80-81. Pero
debemo~ argumentalo. Coido que
non hai que sil'.)alar os erras cometidos como . catastróficos. Son ca-

.

seque naturais nun proceso Íóxico. '. A• LIBE.RACION .
O que ven agora son etapas novas
M
que hai_que enfrentar para poder . NACIONAL VAi DA MAN
seguir. E posíbel que alguns com- .DA
. UNIDADE
pañeires sufran o forte impacto
moral e ideolóxico. Con todo, non NACIONAL, SEN ISTO
podemos deixar de ver a realidade. · O PROCESO

~ón se corre o risco de chegar · ESf'ÁNCASE, PORQUE
dentro duns anos cun $andinismo HAI FORZAS
un pouco debilitado?
Deixamos üri sinal, unha pegada . . , CONTRARIAS MOi
Esta non se vai bormr na medida . ·PODEROSAS'
en que se inscriba na loita da sociedade. lndependentemeñte de
que sexan ou non os homes de
hoxe os que continuen ó proceso, ainda máis a nasa base material.
o s~ndinismo loitará para que a pe~ . Non poderiamos nós sós refacela
· gada non se borre e se afonde e reacfivala co imperialismo enfrente.
cada dia.·
· Poderia sinalar os éixos da etapa Esta nova etapa implicará unha
l')ova FSl,..N?
·
·
vindeira'?
Ademais de manter a soberania, Asi é. Un partid0 de cadros e un
nesta etapa, a nós os revoluCioná- · partido-de masas. Pódense impulrios interésanos a recuperación sar as duas tarefas á vez. Ternos
económica. Para que se poida ir que democratizar as · estruturas;
transformando unha sociedade de darlle lugar aos novas cadros, ~aos
explotadores a outra de igoaldade. novas dirixentes. Todo á luz dunha
E para iso 'é. necesário o trá,nsito nova ..concepción organizativa da
FSLN. Cunha visión menos verticapolo desenvolvemento económico,
ao que noh lle h~i que ter medo lista. De aí que esta etapa sexa a
máis importante para nós e tamén .
nuo .xogo de economia mixta con
·grandes desvE)ntaxas; non obstan- de cara ao movimento revolucioná- .
te, isto dá máis armas para poder rio mundial que nos segufrá alianaspirar ao cámbio legal e á hora do do.
mesmo ter unha base ecónomica
Sen importar modelos?
forte.
Mesmo, é favorabel ·a apoi.o eco- Non podemos übrigar a outros painómico externo ·que se dea nos ses nen forzas políticas a que sipróximos a11os a esta nova Admi- gan a nosa ·experiéncia sen somenístració.n: O ir:nperialismo non in-' tela 2 crítica. O pensamento revoterpreta o que vai desenvolver con . lucionário -e asi se viu . n·os últie_?ta axuda económica. É ás forzas mos meses- non é homoxéneo.
sociais máis conscentes que esta- Cada experiéncia ten .a sua própria
rán, máis ·adiante, en mellar condi- interpretación da realidade. Por
ción económica, moral e ideolóxi~ exemplo, eu .penso que remato.u o
ca, para afondar a Revolución. Por ciclo das revolucións antiirriperiaiso hai que ·pular por todas as me- listas como as concebiamos n~ dé- didas económicas, Nós protagoni_~ · cada do 50 e comezan outras: a
zamos unha insurreción contra So-. conquista .da soberania e a indemoza e atopamos unha economia , pendéncia. Outros poden pensar
destruida. Fumos a unha ,Revolu- · que non. De todas maneiras, a
ción antiimperialista e destruiron nasa reflexión é p~odufo de ter vivido en carne própria o enfrentamento directo co·imperialismo.

A POLÍTICA NO POSTO DE MANDO
M. VEIGA

~

e

- 'PAISES
SUBDESENVOLVIDOS
COMA O NOSO NON
RESISTEN XA
CONFLITOS QUE .
AFECTEN DE RAIZ ÁS
·BASES ECONÓMICAS'

pida a repercusión dos acontecementos políticos en
A convicción, cada ve~ máis extendida, de que un
conflito nuclear non ten vencedores está na base do
calquer párte do mundo. A idea.de aldea global faise
movimento de desarme mundial e do establecemento
Coido que é importante que nos .
realidade, as distáncias acórtanse e, eroduto inevitá"da via negociadora como arma principal para dirimar
bel disto, a sensibilización xeral e a Gonciéncia huma- poñámos a analisar as revolucións
as diferéncias políticas.
· nitária van en aumento, moi ao pesar da manipulación antiimperialistas , os seus mod~lo~;,~·
constante aos consórcios occidentais da comunica- e perguntarnos por que to~fas r:e- .
Os conflitos no Terceiro Mundo non son alleos a
ción.
_. mataron e~ quebra económica,
esta dinámica mundial. O volume actual de armamentism-o e a división do mundo en dous bloques,· coas ·
A exten~ión das comunicacións revaloriza a impar- que é finalmentE) o aspecto esentáncia dos movimen.t os de masas, das protestas.so- cial de calquer revolución . Porque _
·suas correspondentes áreas de influéncia, provoca
ciais e desacredita -sensatamente, hai que decilo- un non fai a guerra para afortalar. a
guerras de desgaste que os paises protagonistas se
guer"ra;, senón para ver resultados
ven incapaces de soportar. Un bon exemplo disto foi · aos profT!Otores de actos violentos.
económicos, que nós non vimos .
a guerra lran- lrak. Os empates militares ou, no seu
caso, a incapacidade para eliminar a un dos dous
· Os movim.entos guerrilleiros colombianos, entregaPor iso.penso que ao máis que se
contendentes, son. realidaqe no Salvador, Nicarágua,
dos agora á loita pala via legar, através da Unión Papode aspirar hoxe é á convivéncia
Perú , Angola, Afg'anistán, Israel, etc. A consecuéncia triótica e outros grupos, están a alcanzar probabeJ.:
co imperialismo, a:inda que nos doa
para estes paises adoita ser a quebra económica, o' . mente un apoio social, inasequíbel de continuar na
. e nos custe decilo. Ter boas reladescontento e o ca_nsáncio xeral da povoación.
montaña. Outro tanto · poderra dicerse. se- compara- cións con eles e que nos deixen
mos o apoio mundial á "intifada" - --:-movimento de xódesenvolvernos. · De todas formas ,
A guerra provoca martas, pero escas.as vantaxes
veries, armados unicamente de pedras; contra as fora tendéncia da humanidade non
económicas; que,
fin e
cabo, son o obxectivb
zas militares sionistas-, frente ao que seria unha
· cámbia. Pero·non podemos acortar
de todo movimerito armado revolucionár.io, como moi
continuaci.ón das accións guerrilleiras ou de sabotaxe
os tempos. O proceso eleitoral de
ben sinala o comandante Victor Tirado, nesta _entre- . de Al .. Fatah ou calquer outra organización palestina.
Nicará'g ua ensínanos isa. ··
·O
·vista. ·
·
'
As· gJuerr_
as, .máis que nunca, gañanse ante· á opi·nión pública. E .dicer, a política, máis que nunca taPor outra parte a extensión e globalización das comén, debe estar no posta de mando, Leriin dixit. O
niunicacións. es_tá multipl\c.ar de maneira ininter.rum-
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XIII CONGRESO EXTRAORDINÁRIO DO PARTIDO COMUNISTA PORTUGUES

de Cunhal ·
.o ·congresso podeter marcado a ruptura entre·críticos e·direcvao do PCP
Carlos Carvalhas apreséntase _como sucesor

..•

GON~ALO NUNO/PORTO

.

Elei9ao de um SecretárioGeral-Adjunto -cargo
novo e· virtual sucessór do
líder-, substitui9~0 --nas
estruturas directivas- ·de .
algumas figura.s dadas ·
como afectas -aos sectores Fomos, somos e seremo's
comunistas.
· rnais brtoqoxos, cria~ao
de nova estrutura Esta foi ·a proélama9ao do Manifesto do XIII Congresso (ExtraorComissao Executiva
dinário) do P.C.P., aprovado Nacional~ que surge para
com 4 absten96es- pelos:2 mil
'aliviar' as tarefas e ·a
delegados .presentes.
, .
ac9ao da Comissao
Documento importante para se
Poi ítica, auto-crítica do
aquilatar do ser e proceder do ·
P.C.P. face aos
PCP que, ".como partido dos traba!hadores, defende, propóe e
acontecimentos do leste
bate-se por um país omde o proeuropeu, sobretudo na
gresso económico seja inseparáaprecia9ao feita aos ·
vel ·da justi9a social, por um país
regi.mes entao vigentes e
onde a Democracia se realiza
que despoletaram. as
numa fori:e e constante participareformas em curso -estes 9ao popular".
Ainda JlO mesmo documento
os pontos relevantes do
os comunistas portugueses reXIII ~ongresso .
cusam-se a ter "urna visao elitis(Extraordinário) do Partido .· ta
do desenvolvimento, tal comó
Comunista Portugues, que de urna visao miserabilista do
· bem=-estar".
rematow na transacto
Qomingo, em Loures,
E Álvaro Cunhal acrescehtaria
próximo d~ Lisboa, e que ·que ci PCP "continuará a ser, no
futuro, um partido comunista,
ali decorreu durante tres
que nao o é só na palavra, mas
dias com a participa9a0'
na natureza, nos objectivos, nas
de dais mil delegados.
raízes ·do Povo, na convic9ao, .

1·.

Este congresso dos comunistas
portugueses surge na sequencia
de muitas ocorrencias, tais e tamanhas que, ao nível portugués
e á, luz dos acontecimentos a
Leste, pode observar-se o maior
ataque desferido, desde sempre 1
a estrutura , partidária liderada
pelo mítico Alvaro Cunhal.
E esse ataque foi conduzido
lL· ~damentalmenfe pelos meios
info1 :-nativos com especial . incidencia ¡:-,elos que sao cont.rola-

liberfa9ao social e nacional dos
pavos · nao morreu, ·e, embora
irregular, complexo e demorado,
conslitui a expressaao e o sentido· fundamentql da época contemporanea". ·

dos pelo governo social democrata, de Cavaco Silva. A Rádio
e a Tv públicas, principalmente.
Os detractores do partido 'de
Cunhal pretender.am, de facto, o
fim do partido com implanta9ao
concreta e real ria classe trabalhadora do país.

ideologia, na assump9ao da sua
responsabilidade ante os trabal-had'ores e. o povo de Portugal.
Este Congresso foi -afirmou
Cunhal ao longo da sua interven9ao final--:- urna expressao do
que é o nosso partido. (... ) Cumpriu, no essencial, a tarefa oe
que foi incumbido: afirmar a
identidade do PCP, o valor e a
validade do nosso ideal. ·das
. nossas convic96es, dos nossos
objectivos, a natureza de classe
do nosso p(!rtido, a ideología

Críticos comos dias ·
contados ...

Alvaro Cunhal

marxista-leninista como teoria
aberta que násce da vida e a ela
responde, os prindpios organicos em que a democracia é garante da sobérania do colective>,
dos dire.itos dos militantes e da
· orienta9ao da direc9ao central e
~. o ,-po~icionamento de profundo
amor dos comunistas pela pátria
portuguesa e de activa e inalienável solidariedade internacionalista"_--

· Comunistas do Leste.
Autocrítica dos
portugueses
O priméiro ponto da ordem de
·trabalhos do Congresso aborda:.
va "os acontecimentos, as crises
e as mudan9as nos países ~ocia
listas".
Neste particular Álvaro Cunhal
reconheceu (!) que "o PCP deveria ter sido melhor informado e
preparado para enfrentar ess.es
acontecimentos", sublinhan·do,
Ao entanto, que "o processo de

A postura · dos ishamados "críticos" ·(fraccionários t'ainbé'm chamados, nao confundir com
"tránsfu_gas") terá constituído a
parte difícil da reuniao m¡;igna
dos comunistas portugueses.
O histórico e carismático líder
comunista luso foi cáustico e
duro com ess~s militantes, a
despeito do apelo, por si lan9ado, ,,a-todos os membros do pqrtido, quaisquer que sejam as
suas opini6es, para nos unirmos
todos na aplica9ao e concretiza9ao das decis6es do congresso.
Aqui afirmamos nao marginalizar
·nem excluir ninguém, mas nao
acusem o Partido de o fazer
áqueles que se marginalizam e
excluem por si próprios".
E, para estes últimos, diria
concretamente o líder comunista
portugués: "Triste espectáculo
dao aqueles que {. .. ) andam em
bicos de pés a fazer campanha
contra o Partido".
"É preciso -sublinhou Álvaro
Cunhal- que alguns membros
do nosso partido compreendam
que este nosso congresso marca
para eles um momento de op9ao". F;sta advertencia tra9ou o
termo ou remate de Vital Moreira
-talvez o mais conhecido e assumido desses críticos- nas
hostes do PCP; demitiu-se no
dia do encerramento do congresso.
Na comunica9ao de desvincula9ao do PCP, o jovem professor
de Direito da Universidade de
Coimbra e ex-juiz do Tribunal
Constitucional, justifica "nao ser

possível nem razoável co~tinuar
a · alimentar ilusóes ácerca da
possibilidade de renova9ao do
PCP em tempo útil. Este congresso -acrescenta Vital Moreira- fechou as portas para a discussao ,,da heran9a ideológica e
da direc9ao e orienta9ao oficial" .
Foi no passado Novembro que
Vita) Moreira declarou a sua ruptura com o leninismo, e, por meio
de um jornal diário de grande circula9ao em · Por}ugal, Rrop6s a
substitui9ao de Alvaro Cunhal no
cargo de secretário-geral, fun96es que aquele líder histórico
vem deserrípenhando há 20 anos
a esta parte. -

Quem é -e como vai
ser- o novo secretáriogerl-adjunto
O virtual suce'ssor de Álvaro
Cunhal na lideranc;a do Partido
Comunista Portugués, Carlos
Carvalhas, tem 4 7 anos de idade
e é presentemente deputado do
Parlamento Europeu.
Entrou para o PCP em 1969
tendo desempenhado fun96es
executivas , como secretário de
Estado, nos primeiros governos
prc>visórios que surgiram após o
golpe de Estado do 25 de Abril.
Participou, e por várias leg islaturas , como deputado do Parlamento luso. E licenciado em
Economia.
Os anal istas pol íticos dizemno sapaz de vir a estabelecer a
ponte -o que tem faltado- entre os chamados ortodoxos e cr ític9s que existem no PCP.
Alvaro Cunhal definiu, e no decurso do Congresso, que o novo
secretário-geral-adjunto " nao é
um secretário do secretário-geral, mas um cooperante deste no
trabalho partidário, obedecendo
á decisóes colectivas na defesa
dos princíplos programáticos e
estatutários".
O

REUNIFICACIÓN NOS CÁRCERES..
Volve reproQucirse a situación qué causou
-

á marte de. Crespo Galende.no 1981

Un preso dos Grapo á beira da marte .
., tras case·seis meses·en folga·de ·fame.
•

ALBERTO CRUZ/llJIADRID

O preso poi ítco dos _
Grupos Revolucionários
Antifascistas Primero de
·'' Octubre (GRAPO), José .
Manuel Sevillano Martin,
encóntrase ·ao borde da
morte despois de ter
superado unha parada
cardíaca. Sevillano é un
.dos 40 presos desta
organización e do Partido
Comunista de Esp.aña_
(Reconstituido) que . .
continuail unha folga de .
fame comezaba o 30_de ·
Novembro do ano pasado
en defensa da
_reúnificadón nun só
.. cárcere e dunhas · condicións de vida digna
nas ptisións. ·A cerrazón
· do Governo e do Ministério
de Xustícia reproduce
.. .unha situación idéntica á
que se produciu no 1981,
.cando Juan José Crespo
Galende morreu en Herrera
·
de la mancha.

O Mir;iis.terio de Xustícia, através
da Dirección Xeneral. de lnstitucións Penintencíárias difundiu o
mércores dia 17_ unha notícia que
convulsionou· ao mundiño político, que non ao s.ocial. Segundo
unha nota oficial José Manuel
Sevillano Martin . tiña falecido
despois de sofrir unha parada
respiratória e un ha ·posterior parada cardíaca. Porén, a equipa
médica do Hospital Gregório MaraFlón de Madrid, aplicando "as
· habituais manobras de .resucitación" logrou que Sevillano·se sobrépuxese á-morte.
Non foi até catro horas máis
tarde que o· Ministério de Xust'í-cia rectificou a sua primeira nota
e achacou ao hospital a· responsabilidade do erro. A .dirección
do centro madrileño non acusou
dir~ctamente ao ministérjo, peró
_reiterou até a saGiedade que a
notícia da "morte" de Sevillano
non saiu de ali. .

sonda lanzado desde o poder
para comprobar o grau . de reacción da organización armada
ante a previsíbel marte dalgun
dos preso-s. Outros exténdeno á
resposta social qu_e se produciria
e !3má~cano na nova política que
o PSOE. e o seu governo puxer:on
an marcha e que están discutindo. CO!:? diferent'?s grupos políti,cos: que os condenados por delito de "terrorismo" cumplan íntegras todas as penas sen que podan acollerse á medida de ·redti.ción de pena.a_lgunha. · .

A lembranza de Crespo
Galende
1

. . Na mente de moitos estivo du- rante uns momentos o sucedido
no 1981, cando morreu en Herrera de la Mancha Juan José Crespo Galende como consecuéncia
·dunha folga de fame en protesta.
polo réxime 'de dureza que existia neste cárcere de máxima seguridade: Naquela ocasión o goAs perguntas sobré· o por qué . verno (UCD) ocultou durante cinco horas a notícia do falecimento
$e produciu .o equ·ívoco e· cal foi
·e só se fixo pública cando xa ti'a sua finalfdade non a.toparon
ainda .resposta. Os achegado~
ñan si.do postos en · funcionaaos. folgui$tas de fame considemento todas as medidas de conran que todo puido ser un giobo · trol e seguridade ante as posí-

beis r:espostas.
Sexa col)1e> for, o único certo
é que Sevillano foi "resucitado"
e que non morreu o mércores.
Pese a que a própria policia que
custódia aos catro presos dos
GRAPO ingresados no Hospital
Gregório Marañón referiuse a
-' Francisca Villálba como "a avogada do grapo morto" cando
esta acudiu á Unidade de Custodiados para certificar a veracidade da notícia difundida pola Dirección de lnstitucións Penitenciárias. A tranquilidade que se
respiraba entre o personal sanitário e a falta de vixiáncia policial
nas inmediacións .do hospit;:¡I foron os primeiros sinais visíbeis
de que ·a nbtícia non era certá. .

de masa muscular, pulso moi débil e perda de visión .
Outro dos presos ingresados
no hospital madrileño, Joaquin
Calero Arcones, está comezando
a padecer os me.s mos síntomas.
Polo momento é incapaz de
manter unha conversa, só contesta con monosílabos ou con
xestos das mans e a sua visión é
moi limitada .

Nestes momentos son 40· os
presos que manteñen a folga de
fame comezada o 30 de Novembro do 1987. Levan polo tanto
case seis meses sen inxerir alimentos de forma v'oluntária e
mantéñense firmes na sua postura mentres o governo e o MinisSeyillano está nestes momen- tério de Xustícia conlinuan in·tos na beira de morte e asi o co- cumplindo o acordo alcanzado
. rroborou un dos médicos da Uni- en Setembro cos presos de Aldade de Coidados Intensivos en . meria, do que fqi testiga a .xueza
·que está ingresado desde- o mér- de vixiáncia penitenciária dé Ma· .cores ..Ainda que manteña activi- drid Manuela Carmena e do que
dade cerebral "con importantes o coordenador xeral de lzquie'rda
transtornos" · non recuperoú a Unida, ·Julio Arígúita, afirma ter
cónsciéncia desde entón e o seu c9ñecimento, ainda que non teña
estado físico foi calificado como realizado ainda nen unha so xesde "caquéxia", é dicer estado de tióri para que .se soludone a foldesnutrición extrema con perda ga.
O
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·_REAVÍVASEA INTIFADA
Manifestación en Composte_la ·
contra o xencicídio palestino ·

. El:EICIONS EN ROMENIA

-ion lliescu futuro presiqente

"EEUU ·non .permiten a Arafat
intervir na ONU. para falar das
matanzas sionistas
O sionismo provoca un novo
baño de sangue entre a poboa-.
ción palestina dos territórios
ocupados. Unha matanz~ de
sete persoas, provocada por un
· soldadq ·regular de nome Ami
Popper, ao que por razóns de
cobertura propagandistica agacháronlle as fontes israelíes a sua condición de militar, reaviva
a lntifada que dura xa 29 meses.
Nesta guerra dt,m exército de
ocupación apoiado e armado polos Estados Unidos contra a povoación desarmada da ribeira
Oeste do Xordán e Gaza, levan
morto 684 palestinos, moitos deles rapaces.
Na represión desatada despois da matanza polas tropas de
ocupación, morrerian por balqzos outros dez palestinos e resultaron con feridas catrocentos .
Pero o escándalo provocado por
esta matanza en todo o mundo
non abonda para que á convocatória do Consello de SeguridadB
poda asistir las ir Araf at. O dirixente da Organizacion para a Liberación de Palestina non pode
acudir por veto dos Estados Unidos que violan o estatuto de país
hóspede da ONU. A reunión poderia celebrarse fara da sede de
Noava lorque como xa acontecera en 1972. 1973 e 1984, por evitar a imposición abusiva de Nordeamérica.
Martes en Compostela. resi-

Os comunistas da FSN
arrasan .nas urnas á oposic-ión de direitas

\

-

.G.L.T.

_En Timi·soara, a éidáde
·.emblema da revolta contra
· ._ Ceaucescu, os votos dan _
un ha victória arrasadora .a
Ion lliescu, representante
da Fronte de Salvación
Nacional (F.S.N.). No .resto
do país, a porcentaxe de
votos para a formación
política composta por ·
cadros oo partido
comunista, reborda do 86
Ion lliescu
por cento. A oposición ao
principal dos · conservadores. á
socialismo real a·n uridara
fronte dÓ Partido Nacional Cam~
estes comicios como un
· pesino. que non· puido facerse
proceso ao sistema
con mais votos ca os . ecoloxispolítico polo que se
tas, reaccionou agresivamente
contra o resultado d?S ·urnas e
. governou Roménia. os
anunciou que ·impugnaria os copasac;jos 53 anos. Pero o
m ícios. P.ero o que nas primeiras
sino das urnas di todo o
horas de recento era un 66 por
contrário.
cento dos votos -convertiriase

en Com-

dentes palestinos na Galiza e representantes de forzas políticas
manifestáronse
nacionalistas
contra o xenocídio provocado
por Israel. A demostración contou co apoio das centrais sindicais INTG, CXTG. CC.00 e UGT
así como os Comités Anbti-Repres1vos. Tanto o BNG como o
PSG-EG emitiron comunicados
de condena pola violéncia criminal exercida contra os palestinos
ao tempo que requerian das Nac1óns Unidas unha urxente intervención a prol do recoñecemeñto da soberania territorial deste
povo.

A Fronte de Salvación Nacional pasada unha xornada de recento
logra un trunfo tan espectacular nun 86 por cento para a F.S.N
que os meios de comunicación nas presidenciais e un 77,8%
occidentais ·dubidan durante nas · parlamentare?.
unha xornada se será mellor desUn paso cara á
calificar as eleicións ou asumir
démocrácia
os resultados. Moitos deles publican listas de irregulariedades Garrey Carruthers, p.o frente dunelectorais dispersas que non ha delegación enviada pala Casa
acadan. con todo, . calidade de 'Branca, confirmaba na tarde do
obxección fundamental. A divi- Lu_ns a regulariedade das elec·sión de opinións dos observado- cións. Este voto matizado a unres internacionais é tan profurida has eleccións que calificaba
que non fai senón confirmar. ·ás como "un paso de car9 á demopoucas horas do escrutinio de crácia "· collia desmarcados a
votos. a representatividade des- moitos correspondentes empetas primeiras eleicións en mais ñados en descalificar o procese.
de meio século. Pero Ion Ratiu, o certo é que os 'rumanos non
millonario exiliado e candidato votan por Campeanu e Ratiu, mi-

llonários recén regresados da
emigración que ñon recadan, pé- .
sía oen pagadas c-ampañas, .
máis que un 1o e un 6 por cento
. A representatividade queda ben
contrastada polos resultados da
Unión Democrática Maxiar de
Roménia, que domina o espácio
de voto da minoría húngara cun
6 por cento en ambasduas cámaras. O. deseño dos partidos
Nacional Liberal (Campeanu) e ·
Nacio_nal Campesino (Ratiu) estaba encamiñado a recoller os
votos dunha extensa povoación
labrega que certas análises situaban nun anti-socialismo ve;
nal, recén liberado da ditadura
de Geaucescu .. Mais a realidade
é que o traballador do campo votou contra da privatización e a
perda das garantiás sociaís adquiridas en máis de médio século de governo de esquerdas. Ion
lliescu e Petre Roman, dous homes da Perestroika, capitalizaron
a continuidade do mellor do réxime e a liquidación do nepotismo
O
da familia Ceaucescu.

CÁMBIOS NO LESTE

O PAPEL DE WALESA NA :POLÓNIA DE MAZOWIECKI
XÚUORIOS

Resulta cando menos paradóxico comprobar como a maior oposición ao gabinete de Mazowíecki non xurde das agrupacións politicas contrárias a Solidarnosc.
que veñen asumindo até agora fiel e lealmente o compromiso rubricado na mesa
redonda hai pouco máis dun ano, senón
das suas fileiras e significativamente do
próprio Lech Walesa. Semanas atrás, o
diário governamental acusaba ao dirixente
sindical de "caldear o ambiente social".
Por que se produce esta situación? Cales son as razóns das desavenéncias xur. didas en Solidarnosc? Non os divide nen
a caída nun 30% do poder adquisitivo dos
polacos, nen a precária situación en que
se atopan os cada vez máis numerosos
desempregados, , a insuficiente cobertura
social ou a "milagrosa" penúria que azouta a vida dos seus habitantes. Básicamente a cuestión radica na diferente valoración sobre o actual curso político e o rit·
mo dos cámbios.
En parcelas concretas e decisivas da
política governamental Walesa tense pronunciado aberta e publicamente polo aceleramento das medidas a aplicar. En política exterior, coñecida é a espécie de ulti- .
· matum lanzado para a retirada das tropas
soviéticas estacionadas en chan polaco,
motivando inevitabelmente a descalificadora intervención da portavoz governamental, Malgorzata Niezabítowska, nun intre en que sobre a cuestión da fronteira
coa nova Alemaña pesaban ail\lda numerosos temores e ambigüidades. En matéria d~ -política económica e social, o distanciamenfo de Walesa ten duas vertentes: · unha, netamente sindical, basada
nunha tímida crítica ao plan económico ,

do ministro L Balcerowicz. pala inexisténcia dunha verdadeira e suficiente poi itica
social; e outra. de cariz mais marcadamente político. escandalizado pola acomodación de sectores vinculados á vella
namenklatur:a na nova situación económica. No plano institucional e político. a insisténcia na dimisión de Jaruzelski e a celebración de novas eleicións no presente
ano constituen os elementos diferenciadores d5ves de ambas interpretacións.

greso de Solidarnosc como caixa de rerar precipitada a convocatória de novas.
so·áncia do conflito que o enfronta á equieleicións para o outono deste, ario, sen un
pa governamental. F¡oi a coartada para un
mapa· polítiéo-partidário máis claramente . .
surprendente cerimonial de autoacaudilladefinido. Os ·resultados eleitorais non semento e unha nova oportunidade perdida
rian traducíbeis a curto prazo e novamenpara configurar un · movimento ?indical
te, como cos actuais, ficarian obsoletos e
adaptado á nova situación política. Os
sen correspondéncia coa situación real do
tres días de debate no Polideportivo OlliPaís. Mazowiecki e o grupo de Varsóvia·
wia de Gdansk remataron cunha clarísima
poñen o énfase na necesidade de verteconclusión: o Presidente de Solidarnosc
bración poi ítica, aceitando o adiantamenquería ser tamé~ o Presidente da Repúblito das eleicións para a primavera de 1991
ca.
(segundo os acordes -da mesa redonda
Á frente dun sindicato con cada dia me- - celebraríanse· el) 1993) sen que isto poña
nos afiliados e máis fraccionado o apoio
en perigo o tránsito consensuado coas
social,
Walesa,
que
desempeñou
un
.
de·
demais f.orias políticas.
_,EXISTEN NO SEO DE
terminante papel na recente história · do\
SOLIDARNOSC ESTÁ ROTA
· SOLIDARNOSC DUAS
País, teme quedar fóra do xogo político.
No
11
Congreso
non
houbo
intentos
sequer.
Hai unhas .semanas a Solidarnosc Rural
VALORACIÓNS QUE
de organizar as ramas ou se.ctores, optánfusionouse co Partido Campesiño, antigo
ENFRONTAN A DOUS
dose polo mantimento da vella estrutura _aliado do POUP, para constituir _un novo
territorial (tan eficaz nos anós oitents
PODEROSOS GRUPOS DE
Partido Campesiño Polaco, a forza hoxe·
como irnprópria agora para un movimento
por hoxe máis poderosa, coesionada e
INFLUÉNCIA'
que pretenda influir si.ndicalmente) asegucon maior arraigo .. Co_· 17% dos deputarándose asi un maior control sobre toda a dos da Cámara-e unha base social amplaestrutura, indispensábel para exercer
mente descontenta cefa política económi.:.
unha presión política máis axeitada, ·.e
Existen polo, tanto no seo de Soliddrca do actual gover.no, os seus dirixentes
contundente .cando for preciso.
·
nosc düas valoracións sobre o actual curxa anunciaron o pase á oposición, se ben
so político que enf!ontan a dous poder:oWal~sa é consciente de que en Varsóvia _ polo de agora non abandonaron ainda as
sos grupos de influéncia. O "grupo de Varxa non ten o poder o "seu"· sindicato e que suas carte_iras ministeriais.
sóvia" que agrupa aos antigos ~sesmes
polo tanto no urxir o adiantamento das
O que queda, moi plural ideoloxicamende Walesa (Mazowiecki, Geremek, Kuron,
eleici~ns equivale a un auténtico suicidio
te,
defínese.. através da liña divisoria que
etc.) prima sobre calquer outra considera·político. Mazowiecki, a quen moitos consepara Gdansk .de Var'sóvia. A recente .
ción o mantimento do consenso social, in- . sideran ·o virtual sucesor de Jarulzelski,
dispensábel para a estabilidade do País e · eclipsa progresivamente a figura do líder criación da "Coordenadora do Centro" por
parte dos achegados a Walesa abre unha
sindical (como o revelan os próprios in.:.
o trunfo da reforma económica en marpelexa interna óe imprevisíbeis consequéritos de popularidade do Centro Var:..
cha. Sen embargo o ··grupo de Gdansk"
valora como totalmente instifactório len- · soviano de Estudos da Opinión Pública) e cuéncias, que terá o seu primeiro reflexo
rios comicios municipais do próximo Doto tanto
proceso como o ritmo das · r~duce á insignificáncia o espácio que pomingo, 27 de Maio.
O
transformacións:
_
deria ocupar no imediato futuro. E unl:la
carreira contra· relóxio.
\fVal~sa, que apadriña este segundo
Xúlio Rios e membro da Fundación Galiza de Estudos
· Na capital polaca insístese ·eri conside- . .lnternacionais
grupo, tentou e conqueri.u utilizar o 11 Con- .
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PUBLICIPADE
' Ás pessoas que · abaixo asinamos gosta~ia-nos saver a mensag:e do lema e da image dunha
pegata que . fai publicidaqe de ,
este jornal.
O lema é "Eles tamén len ANT"
e a image som dous homes \18Stidos de policías, bicando-se ..
Como ANT parece-nos do
mais progresista que hoje pode
ler-se na Galiza, e á dita pegata
non lhe atopamos sentido algurn'.,
supomos que terá um significado
acordo com o jornal.
· .· Agardando ~esposta, saude.

GONZALO

o

BEÁN~~~~Se~rni~

JOSE DOPICO
· (i=errol)

nantes as primeiras. No .ei.d o do
económico xogan un ha · dobre
baza: por unh.a banda d.eixan actuar e fomentan aos supostos ·
bancos ecolóxicos. que ao fin e
ao cabo son bancos. quer dicer.
capital financeiro con. intereses
comuns a todo o capit'al fin·anceiro: e por outra visten aos bancos
e . empresas convencionais de
verde. lsto fai que os bancos
etolóxicos non teñan nada de alternativos xa que mesmo o gran
capital está a levar unha política
tan ecolóxica coma eles. No Estado español até a supercontaminante ENCE ten un próxecto
eccilóxico e BANESTO e o grupo
ICO están a prep.arar unha série
de ·créditos ecolóxicos . Nos
EEUU existen fondos ecolóxicos
como o Merlín Ecology e empresas rnultinacionais como Johnson Wa venden produtos ecolóx1cos que n'ada teñen que envexar aos, produlos do ecolóxico e
alternativo "Taller de Alquimia" . E
agora tamén a CEE é ecoloxista
xa que destina axudas aos pro. xectos ecolóxicos a través dos
seus Proxec.to 1·0. - Proxecto
Enerxia e Novo Instrumento Co1nunitário. ' Outras institucións
ecolóxicas son o FEDER e o
Banco Europeu de lnvestimentos
(BEi) que conceden subvencións
e axudas a este tipo de proxectos.
·
O Oko-Bank e os demais bancos convencionais dedican parte
dos. seus recursos a actividades
tin·ance1ras normais e outra parte
a actividades ecolóxicas. Só
cambia a proporción: os bancos
ecolóxicos son . polo tanto. tan
alternativos como calquera dos
grandes.
t

.nismo: as tracas do fin da história, a fuxida a nengures (digo, a
Cuba) dos ópios dos pavos, os
rezos dunha Europa santuário ...
Esquecen, conscientemente, ·
que o capitalismo. trama da
in·xustícia, é unha mómia pestilante. E; segue a cheirar ·por mil
intres. E unha lama, un lastre, un
fósil, unha antigualla, unha náusea... Pretenden darnos o mitin
da catarse. da anestésia, .d o esquecimento. da alienácíón. O mitin da amnésia. E sen calafrios
están até dispostos a enviaren e
a encalustraren na pre-histó(ia
da razón as verbas, estas si
imortais, do W. Faulkner: "Négome a admitir o fin do home".
Máis dun dirá que as modas
do "pensamento" actual evidén cian unha intelligentsia en crise.
As fogueiras crueis parecen ser
Só fyme mom_entáneo. De seguro
que Habermas, Lyotard. Vattimo
e demais cinzas do leve lume
que ansia "democraticamente"
competir coa alba dos días e dos
soles e dos povos. afogarán un
mañá calquera coas chúvias
choradas desde abaixo .
Non obstante. desde abaixo
non podemos enganarnos. Desde abaixo non debemos criar
alérxias entre nós. Desde abaixo
rion cómpre facer tréguas e matar con aplausos un siléncio disfrazado de derrota. Quizá leñan
que volver as barricadas, si , as·
barricadas hoxe. as barricadas,
que sempre pechaban a rua para
abriren o camiño... Ou quizá,
simplesmente, sempre desde
abaixo, decatarnos de que non.
cons-entimos dormir entre asasinos como moi ben sabia desde
abaixo Brecht. Porque, a fin de
cantas, só desde abaixo se ve
xente agardando desde hai séO
culas na cola da história.

OIA DAS FOflZAS ARMADAS
·' .
O 25 de Maíb os militares van
celebrar a sua 'fe.sta, o Dia das
Forzas Armadas. Un festexo evo, cador de tempos non moi lonxanos, coas funestas consecuéncias actuais.
· Eu non vexo . por nengun lado
a necesidade que ten o pavo en
achégarse ao exército e festexar
ción . aos · seus ·subordinados,
pularidade ao investir parte dos
esta data. Evidentemente o exér1
"suxerindo-· lles" claramen.te que
seus recursos noutros bancos
cito é algo totalmente alleo aos
disparase6 contra os piquetes qa
-convencionais (incluso nalguns
intereses populares. A .sua festa,
folga xeral ,do 14-0. Encantaria- . que fomentan proxectos beliCisa exaltación do militqrismo, está
me saber se a sua voz ten o
tas) e na bolsa. A sua popularitinxida de cor vermella do san·dade comezou a decair ao acmesmo toñ que saiu da gorxa do
gue dos centos de soldados que
tuar como calquera entidade fiseu colega xefe do acuartelamarren cada ano no servicio milinanceira "ecolóxica" ou non.
·
mento do CIR de Figueirido . cantar. A sua alegria semella o saA que responde este xiro na
dismo con que os carceleiros _ do este. co gallo da xura dabandeira dQ 2" chamameñto de moliña deste banco? Seica a causa
gardan aos s~us presos . E prezo;; do ano 90 . arengou~nos cun
fundamental reside no realismo
sos teñen, desde soldados que
discurso teimudo na "inviolabilidos xestores do Oko-Bank. Eles
por algunha "estraña" causa en.sab.en que é ·inverosimil.crer que
traron nos calabozos militares, . dad de fa defensa de España".
Gostaria-me saber o ql:.Je · di ~
se poda manter unha eñtidade
até os insumisos. cuxo único
como o di, se teremos que esdeste earácter sen competir
"delito" é negar-se a facer a mili.
coitar Unha nova introm~sión na
coas outrás bancas convencioFERNANDO RAMÓN GARCIA
Entre eles, Xan Cordeiro Budiño,
(Pontevedra)
vida política. ou sinxelamente a
nais: non poden illar o seu proinsumiso galega que cumpre o
declaración festiva dun home
xecto da realidade . O ·banco
25 de Maio seis semanas de seresponsábel. ºentre outras cauecolóxico. ao igual que os ou- OFENSIVA IDEOLÓXICA
cuestro na cadea militar de AlcaXOSÉ ABILLEIRA SANMARTÍN
sas, de que haxa in~umisos detitros. réxese por unhas leis eco- Por un momento chéirame desde
lá de Henares. Entre eles. os ou(Lérez-Castelo)
dost cabeza -visibef: dun exército
nómicas· independentes da boa 0 chaA que a ofensiva ideolóxitros s.ete insumisos· de distintas
ao
que
case
ninguén
quer
ir
vo/
vdntadE) dos seus capitalistas e co-politica actualizada e por en- partes do Estado que lle tan
CASO CURIOSO
luntariamente. .
.
xestores: unhas leis inexorábeis tregas dos adalides e predicadocompaña a Budiñci na cadea miTernos
que
parar-lles
os
pés
.
Contáronme non hai moito temlitar.
·e das que non se poden sustraer:
res de homilias socialdemócraNon se pode festexar o militarispo dun caso verdadeiramente
a lei do máximo beneficio e to- tas., borbonófilas, vaticanistas,
E con isto. ternos algo que fesE)squecendo a crua realidade
curioso, unha desás curiosidadas as demais leis dunha econo- ven supor unha das apoloxias do
texar?
que padecemos coa existéncia
des que paga a pena contar porSanto _e glorioso · exército esmí.a de mercado. Loxicamente terrorismo n;iás vergonzantes
do exército. Os militares saben
que lle pon unha miga de humor
- pañol. ··vencedor" en todas as
que bostezou xamais a vicaria
os xestores do banco alemán
que a sua razón está na forza, -e
a un mundo que non sempre ten
desviaron os seus investimerítos arengadora das virtudes da deguerras civis e perdedor nas respor iso alegran-se e montan
moito, ou polo menos bon. A
·cara proxectos máis rendábeis, e mocrácia burguesa. A neurose
tanteS. cand menos nos últimos
unha ·festa. Nós, o movimerito
cousa foi que nun país, cuxo
dous séculos. Santa e glor"iosa
dos 1.000 millóns de pesetas trunfante en verborreas, os delíanti-militarista, miramos a data
nome non vou dar (por respeito,
defensa que fan da "Pátria" ..
que supos.tamente ian destinar rios chorreantes de posmodernidesde outro ponto de vista. A
imaxino), convocouse un concuren créditos a pre.xectos que tra- dade e "pensamento débil ", o
Santo e. "obrigatório" . deber de
denúncia do militarismo, da re- · bailasen en favor do meio am- discurso yuppi e crepuscular da
so de poesía que oferecia como
-defender a España _ De quen?
pres1on dos insumisos, das ._biente destinaron sementes 700,
prémio unha im¡::¡ortante cantidaEstá claro que oon-é de ninguén
morte das iaeoloxias, as miradas
de de cartos por unha banda, e
- de fóra, a história demostra · o · constantes intromisións na vida
quer dícer, incumpriron nun-30%
inquisidoras do "racionalismo"
política da nosa nación, serán ei-.
por outra a publicación da obra
·contráno cando tala dos 1numeas suas promesas. lsto implica dominar:ite ás t~orias e práticas
xos básicos nas mobilizacións - que, se ·segue con esta liña, o_ que estratexicamente lles causan
nunha luxosa edición. Pois resulrábeis golpes de estado qúe teque irnos convocar ese dia conto'u que a un descoñecido poeta
ñen dado os militares españois.
·banco e.colóxico perderá j:;artos disfunciqnalidades aos, exploratra a Semana das Forzas Armase lle ocorreu apresentar unha
Celebrar o Día das For:ias Armapolo q\,Jé nón poderá conceder dores de sempre , levan da man
C . créditos a eses maravillosos-prodas e .Reaccionárias.
obra completamehte en branco,
- das significa ·celebrar o golpisaplausos alineantes e tréguas
e coincidiu que ese ano forma- iTio, .a toma do poder por mans x-ectos ecolóxicos. ·
·:
aparentes. Son tempos nos que
RUBÉN AFONSO LOBATO
ban o xurado outm número de
cheas de sangue, defensoras
Ou'e viabilidade po.der¡. t~r en- é ético sospeitar dos aplausos e
Membro da Asamblea de .Obxección
piántados, como denominou
dos previléxios ·das clases domitón a~ s~postas caixas ·:a,lt~rnatide Conciéncia de A Coruña
dubidar das treguas. Insisto. 'Por"
Cortázar a este tipode xente, e
nantes.
va::; •. 1de1a xa dec1mooem1ca e _ un intre, chéirame . a podre esta
decidiron darlle o prémio ao criaEntre os _actQ.S-dedicados á ceutop1ca, qu~ pre_te~den tet _L:Jíl ~ ' "emascarada memoria v!.rxe que
BANCOS ALTERNATIVOS
tivo poeta. O libro tivo grande
lebración desa data, . o Capitán
proxecto_anti-cap1tal1sta e~tando escupen os sentados nos tronos
Xeneral da Rexión Noroeste, Xeinseridas · nunha ... ~conom1a . .de e as calvas pensantes arrodea- . · éxito, vendeuse como roscas,
Proudhon xa falaba diso: o bánsobretodo entre as mulleres que
neral Francisco Martínez Parienmercado? A rea!1dade amosa das dos loureiros vitoriosos da
co· do povo. Hoxe son os.bancos
se preciaban de estar á última, e
te lerá na Praza da Constitución
DEMOCRACIA. Por dous intres,
ecolóxicos,- os bancos alternati- . · que riengunha po.is ou se trocan
por iso ao ver o libro no trinque,
·en ·A Coruña un texto alüsivo á · vos, étc.; o soño das entidades · en bancos norma1s ou queb_ran.segue a cheirár a podre.. Están a
an.unci~do ·como gañador do
"festa". Gastaría-me saber se o
financeiras alternativas e indeTodo este auxe dos proxectos faceren deste réximen político o·
prémio, pasaban á libraría, dáSr. Xeneral estaría disposto a fapendentes .do coritextG>·-e.cohóm i- · "ecol9xicos" hai que sntendelo dog.ma por exceléncia~ o fetiche
banllé unha ollada á foto do aular da existéncia de presos por
co no que xurden .
· dentro do nível cada vez maior e, en última instáncia, a construitor que viña na ·contra-capa e
hon ·querer facer a mili (a ver
Tomemos como paradigma, o · de concienciación ecolóxica da ren como eternizador e cuase
como non era feo de todo o
pomo a xustifica!). Estou inquedo
caso do Oko-Bank ou Banco
povoación e das cada' vez maio- sácrósanto b modelo de "lo bello
.home, mercábano .. ·s egundo se
por sab.er ,se o Xeneral Martín~z
Ecolóxico de Frankfurt;°.este banres esixéñcias populares en ma- y lo útil". Fóra diso, todo é basucomprobou máis tarde, ·a_quel
~ariente falará a mesr:na linguaxe
co, fundado en Maio do 88 e que
téria de protección meio ambien- ra .e herexia. O narcisismo da deano baixáron as vendas . de ca- .
qüe empregou o seu compadre
no seu primeiro exercício· posuia
tal. O ecoloxismo é unha ideolo- mocrácia burguesa e os seus esO
,'de profisión Xeneral José Casi- · un activo -de Z.275 millóns de pe1
xía en, alza e como tal, e debido pellos vociferantes e falaces vo- - darnos en branca.
inello, cando o 13 de Decembro setas e 16.000 socios entrou no"..· á sua aceitación, todos queren mitan palas suas gorxas xigantes
.JAIME SANTORO DE MEMBIELA
do 11988 'enviou unha autoriza·
(Santiago)
pasado ano nunha cris.e de pos~car ~aliada; e as. clases domi- . o entérro do marxismo e do Lerii¡
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O ~colectivo LandRover denúnc-ia a .alerta
bermella pala que pasa a acción .sócio-Cultural

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::

..

·'

•

•

....

• r

-

•O Centro Dramático
perde independéncia. Ain-

•

Organizan o 22, 23 e 24 de Xu~o uns encontros
sobre a reéup$ración da memória histórica local
·o Colectivo de Técnicos
Culturais LandRover organiza para os
próximos días 22, 23 e
24 de Xuño uns
encontros sobre
· recuperación da
memória histórica local
e acción sócio-cultural,
que servan de posta en
comun práctica dos
diferentes traballos que
se están desenvolvendo
en diferentes concellos
da Galiza . Moaña, cun
potente asociacionismo
cultural (máis dunha
dúcia de agrupacións).
será a sede destas
xornadas .
•

XAN CARBALLA

Os Encontros de Moaña son a
primeira actividade pública do
Colectivo LandRover, que agrupa a má1s de duas dúcias de diferemes técnicos culturais, que
en xeral desempeñan o seu labor en concellos de tjpo médio
(10 a 20 .000 habitantes ) e que
procuran ''facer unhas xornadas
nas que máis que debate teónco sobre a ammac1ón sóc10-cultural podamos pór en comun as
expenénc1as que se están a levar nos distintos árnetos" , segundo nos d1 Manuel Pérez Rua,
coordenador cultural no Concello de Moaña e un dos com poñen tes de LandRover As xoma das. para as q ue está aberta a
:nscnpc1ón acollerán todo tipo
de e ntidades . "nós mandamos
1nv1tac1óns a asociacións culturais. escotas taller. casas de xu ven tude . e todas as agrupac1óns
censadas que Leñen algo a ver
co a nimación sóc10-cultural no
país. e estamos convencidos
qu se vai cobnr o cupo de pra zas - 160- imposto pala capa c1dade da Casa de Cultura de
Moa ña . onde se van desenvol ver"

Galicia, síti o distinto
Nunha sorLe de manifesto do
colect1vo LandRover que tbmou
como títu lo unha canción de
Antón Reixa , "Galicia , sitio distinto", denunciá base a situacipn
de alerta bermella pala que pasa
a ~c ci ó n sócio-cultural na Galiza
e que os dados do impublicado
"Mapa Cultural de Galicia , 1"
rase" mostran : "o 62 .3 . % dos
concellos galegas carecen de BíblioLeca · Pública, o 32 .5% non
Leñen Casa da Cultura, o 90 .77%
nori cantan con técn icos cultu- mis ou outro tipo de persoal especiali zado , un de ca'd a seis
concellos · afirma non investir
nada e n cultura e , dos cinco
qu e din facelo , a. maioria. destina esta partida á organización
das festas patronais ." O Colectivo , qu e. está aberto a máis in corporacións, ten entre os seus ·
mombros bibliotecários, . an ima dores sociocultu rais, técn icos
·c ulturais, secretários de servíc ios de normalización lingüíst_icc:: , coordenadores de activida- ·
des culturai's e procuran incidir

en
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Despedida das tropas do reximento ·de-Vigo na sua marcha á Africa. A exposición de fotografias antigas rexistan unha
asisténcia masiva ali onde se organ!cen.
·

·conseguir que a colectividade
teña conciBncia de que _deposita
nos seus recordos moitas veces
un pasado sen documentar, e
que se debe edlÍcar á povoación
na conservación e na estima
dos documentos do -pasado, a
miudo tratados como illco. Nos
encontros de Moaña o temário
ten moita relación con esas afirmacións e os organizadores procuran entre os -seus obxectivos
inventariar e ,coñec:::er cualitatiA Asociación Cultural "Pazore- .
vamente as experiéncias reali-_
dando" de Meira, composta só
za das na Galizá en torno á ·mepor mulleres . organizou meses
mória histórica (recuperación de
atrás _unba exposición con fotolendas, traxes, fotografías, topografías, móbeis. utensilios, e o
nímia, feitos históricos .. .) e a
éxito foi masivo : máis de milsua relación c;::o traballo sóciocincocentas persoas de todas as
cultural; estuciar os tratarnentos
Os obxectivos de LandRover
parróquias de Moaña pasaron
dados en cada caso a_o s proce-~
son moi ambiciosos "e non só se
por ali, e agor51 están a · organisos de recuperación, difusión,
trata de optimizar os recursos
zar outra só con material biblioí;llmacenamento de fondos e ca'd e que irnos dispoñendo, senón
gráfico, "iso súmase a outras actalogación .de fondos de tipo
de pronunciamos e intervir coa
tividades .como a de recuperahistórico; avaliar as . experiénforza que dá o traballo organizació_n fotográfica "Moaña- Onte"
cias realizadas ou en curso des do : intercambiar e avaliar expeda A.C . Nós, ou a recollida de
de diferentes instáncias e refleriéncias, criar un c·orpus teórico
testemuñas orais de máis de
~ionar sobre a definición de mo- ·
dunha intervención sócio-cultu200 persoas que ternos grabadelos de intervención en. relaral galega, converternos en indas e que se elaboraron seguinción coa memória histórica desterlocutores das diferentes addo un guión antropolóxico, o
de
a perspectiva da identid_a de
ministracións, criar un arquivo
que nos permite acumular un
. local en relaciOn coa identidade . ·
de dados de todo o relacionado
material que agora debe servir
da Galiza .
,
co noso traballo para a nosa in-para· unha manchea de estud0s
As Xornadas, ·cuxo programa
formación e intercámbio, foe aproximacións a ·investigado- _
completq inclúBse na páxi11a 23
mentar a reciclaxe e formación
res de todo tipo. Esa curiosidadeste periódico. están configupermanente e _lev~r programas
de polo próptio .pasado, palas
radas fundamentalmente arreconxuntos de actuación, serian
causas de algun tempo, que era
das comunicaciÓns dos co.
dor
algunhas das intencións que
9omo · titularan · as mulleres de
lectivos prota_g onistas das expenos animaron a.agruparnos. PreMeira á s u.a e'xposición, son o
riéncias procurando , unha gran
cisamente as xornadas de Moacentro da~ xornada_s que ade.intercomunica.ción entre. os
ña son un . primeiro paso nese
mais levan o E?ngadido, que non
·asistentes, concentrándose a recamiño, ·nu n dos campos que
puxemos no títu.lo, "de Acción
flexión teórica nunha mesa remáis se ten destacado recenteSócio- Cultural"
donda . sobre "Identidade local.
mente na acción sócio-cultural: ·
identidade da Galiza" na que se
Hai uns meses publicabamos
a recuperación da memória bisplañtexan as relacións ~ntre a
en A NOSA TERRA unha tribu Lór.ica local"
recuperación da memória e a
na de Xavier Castro na que reconciéncia social, modelos culcollia . unha frase de · Edu ardo
Causas· de algun tempo
turais. desenvolVimento comuGaleano, "Cada \/ello que marre
nitário, · teriitório bu identidade.
· é un ha biblioteca que arde", e
Manuel Pérez Rua 'coñece polo
o
reivindicaba a 'flecesidade de .
miudo o resultado espectacular
para que se entenda a ..·cultura"
como conxunto de servicios persoa1s e comunitários que teñen
como fi nalidade mellorar a calidade de vida e o benestar social, impulsar novas pautas de
comportamento e educacionais,
propiciar a participación viciñal
conscen te e impulsar a organizac1ót1 da sociedade civil. Todos
eles dependen un único órgano
poli t1co po1s que nos concellos
agrúpanse nunha comisión ou
concellalia Lodos os servicios de
recursos culturais , educación .
serv ícios sociais. mocidade. deportes . normalización do galego .

e ··a gran ·acollida de diferentes
experiéncias que se teñen levado en Moaña neste terreo de re- .
cuperar para a sociedade o seu
próprio pasado Non é casual o
éxito das exposicións fotográficas de _postais antigas ,- ou- da
história dunha vila (0 Barco e a
própria Moaña), ou as mostras
de material etnográfico recollido
entre os próprios habitantes das
parróquias da vila do Morrazo .

da qüe a aprobación da mncro- ·
estrutma · da IOAEM abrira as
portas no seu dia a un Centro
Dramático auto-determinado, o
novo director do CDG, Xosé Ma·n uel Blanco pon .puido anunciar
o seu programa máis que a invitación da Conselleria de Cultu-ra.
Esta regresión na independéncia gañada duramente polo
CDG, que sofrira unlia estreita
censura da parte da anterior
Xunta fraguista, teria de ser
corripensada por un orzamento
máis crecido e o propósito
anunciado · de convertirse no
teatro nacional. · Pero estas declaracións. non parecen tan claras r:io manifesto de Blanco Gil ,
ou poderian quedar en retórica
se·a sua cfependéncia da Conselleria reproduce á dos.tempos de
Albor.
Fernán Vello e Larca·serán os
autores para un programa recortado , que com.e zará en Outubro;.
como consecuénciá do relevo
no Govemo Autónomo. O riovo
director do CDG, Xosé Manuel
Blanco Gil , anunciou. a montaxe
dun Yerma .con 23 actores , , c-ec
nografia de Xosé Ro~iguez e
dirección do próprio Blanco, sobre versión de Fernán Vello. O
segundo espectáculo, a estraer
en Novembro , será A Casa dos
Alagados, ·Premio Arlequín no
ano 1989 A dirección para once
actores será de Manuel Lourenzo .
Este modesto programa, que
-prosegiierá no Xanelio co¡:i. obra
Cáda un a sua verdade de Pirandello, baixo a dirección de
Maxirnino Keyzán e con- 14 actores , contrasta co cobizoso manifesto que o director do CDG
nomeado hai cen dias ven de facer finalmente público. Por unha
banda anúnciase un aumento
da dotación global do CDG, de
85 millóhs (1989) a 160 pero só
entrarán tres montaxes (dous no
?,no) ... No entanto , o Manifesto
de Blanco Gil anúncia o propósito de criar o teatro ñac::ional galega cóp, sede ~rópiia e preséncia en todo o país e proxección
·ap Estado e ao mundo. Ao mesmo tempo proponse atención á
formación teatral, longamente
esquecida polo CDG .
Cumprindo o que xa comeza
a ter forza de costume, o novo
dire.c tor do CDG criticou anteriores programacións como _extrañas ás - eséncias e intereses
do país . e repetiu un propósito
.vello do teatro institucional galega: representar a Valle en Galega. ·
.
-A difer@ncia dos seus predecesores , Blanco Gil non fixo a
presentaCión do programa do
CDG desd~ a própria institución
senón que· a convocatória parteu do Conselleiro de Cultura .

-o

• Concerte de Carlos Pa- redes e Charlie Haden en
Porto. Carlos Paredes tocará o
próximo 28 €le Maio no Coliseu
de _Porto con o · contrabaixista
norde~mericano Charlie Haden.
o cÓncerto que despéitou considerabel espectac'ión en· Por.to,
ten a sua orixe no traballo qu~,~':':
xuntos gravaran en parís no pa- .
sado mes de Xaneiro ·e que será
apresentQ.do -antes · do -final de
ano. O dÍálogo da guitarra portÚguesa de Carlos Pared~s e
baixo de Haden atrae pola rara
combinación de estilo e forma,
a partir de : duq.s traxectorias
marcamente diferentes .
O
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A 'PRENSA GALEGA NA OLLADA NACIONALISTA (I)
..

XESUS TORRES REGUEIRO

O tema da relación de Á
Nasa Terra coa prensa

galega coetánea xa foi .
tratado por Margarita
Ledo no seu excelente
trabaJlo "Prensa e
galeguismo" (1982) , que .
lle dedica un espácio do
capitulo IV á prensa da
época\'l_ Trataremos , pois,
de complementar e
ampliar se cabe o ·que a
citada autora xa analisou
e interpretou
acertadamente.

feito do mimetismo madrileño e
espello no que un sector d~ burguesía coruñesa provinciana
ollaba a cotio o seu retrato de
colonizado, La Voz era un xomal
de costas ao país, polo que

.NUM. lH .

<;Al.I C l.A, 1925.

"cando a consciencia trunfe na.
nasa terra aquel papel non poderá vivire". Paulatinamente, a
"vella e noxenta gaceta argo do
marqués 'del espliego' [Garcia
Prieto] e do 'réxionalismo bien
entendido"' era para os nacionalistas "cada vez máis caciquil. e
máis antigaleguista" . Para os de
ANT os calificativos que La Voz

merece son sempre despectivos : "xomal laberco" , " vella chocha", "xornal ridículo e pernicioso" , "a sempre ridícula Voz" ..
Cando en 1930 La Voz anúncia

Para a xente que fai ANT e para
o movimento polítié:o-cultural
que esta ~epresenta "a causa

grandes reformas ·na confección
e novas colaboradores. os nac10nahstas aseguran que entre
aqueles non figuran galegas e
moito menos os novas valores
culturais. O cárnb10 de formas
non oculta a continuidade do
mesmo espirito, "que segwrá

máis antigalega que temas en
Gahcia é a prensa salvo moi
contadas excepcións". Esta ta-

llante afirmación que se le nun
boletín de Decembro de 1928
pódese extrapolar a calquer momento dos vinte anos de existéncia do boletiñ. Varian · circunstáncias histórÍcas, mesmo
réximes politicos. mais a orientación e atitude cara o país da
prensa galega -sobretodo da
diária- mantense igual de negativa ao longo dos anos, polo
menos segundo o prisma dos
nacionalistas
Varian tamén
esas "moi contadas excepcións"~
que, dependendo de múltiples
factores -a preséncia momentánea ou troco· dalgun director,
a defensa circunstancial de determinados intereses c;oincidentes ... -, poden pasar de inimigas a amigas , ou viceversa'.
Conto©o,' ese antiga)eguismo
admitía gradacións. Así, a prensa coruñesa -quizá por proximidade: durante '· moitos anos
ANT rédactouse e dirixiÚse desde A Coruña pala Irmandade
desta cidade-, dentro dese xer'al · al leamento ainda el.estacaba
como "a menos galega da prensa de Galicia", até o ponto de
ql).e "máis parez escrib1ise en
Cuenca que eiJ Gálicia".

Na Coruña coexistían.. catro
xomais a remates da primeira
década do século e comezos da
segunda: E~ Ideal· Gallego, El
Noroeste, El Orzán e ó decano
La Voz de Galicia.

·

Cando en 1918 sai á rúa El
Orzán, ANT acusa r~~ibo con
~ste aviso: '. 'lrmáns.· Non leades
El Orzán xornal anti-rexionalista, argo dos mais Tioxentos caciquismos da no$a terra" .. Caci;

quismos qué concretan en nomes próprios: Riestra, Besada ,
Bugé1.llal, tres pés para. un banco ... de caciques. Pésie a todo
recoñece que este "xomaliño Jocalista, que non pasa da Rua
Real e os Cantóns da Coruña"·,
como asi era, é "agarimado por
algúns sindicalistas coruñeses"

facendo fincapé na ~ontradié::ió~
destes. Co tempo , os tres pés
·caciquis reduciranse e será considerado diário bugallalista, uni- ·
camente. Ainda en 1930 desta caba polo feíto de. ser o úniéo
xornal que non publicou nada
en galega con motivo do Dia de
Galiza, tal com~ dei-iunciaba
ANT.
En canto a El Noroeste -xornal que trocaría de orientación
e donas várias veé:·e s-, xa nun
princípio, sen atacalo abertamente, ANT ironizaba coa liña
do xomal con frases como "wais
. por mal camiño", en alusión directa_a Wais San:n.art\n, político
r.10narqmco corunes que acada-

senda como sempre escravo do
alleo e indiferente aos problemas de Galicia".

ria relevantes carg9s na admi~
nistración estatal En Agosto_ de
1918, cando _Antón Villar Ponte,
xornafista .profisional, deixa a redacción de El Noroeste é felicitado publi"oamente desde as· páxinas do boletin nacionalista.
Despois dun .tempo de ·siléncÍ~
e auséncia de críticas a El Noroeste , en parte abrigado polo
. ~eito de imprimirse no seu obradoiro ANT, polo que interesaban boas relacióris. coa empresa
e tamén · pala _orientación agrarista que vai tomando o xornal
en 1923 volta a se.r posta na picota, acusándoo de chaqueteiro
segundo a situación política:
- "en m~nos de tres anos pasou ·
El Noroeste desde Romanones a
Sá_Jtchez Guerra, despois de
chamarse correlixionario, suce- ·
siva ou simultaneamente, do finado Leonardo Rodriguez, de
Portela Valladares, de Basilio AJ- varez, de José del Morla e d 'o utros. mais". Despois do golpe de

Primo de Rivera, ANT amasa a
con tradición do ' "órgano do ca cique del Moral, inda que cantor
das excelepcias anticaciquis da·
situación militar". Neste intre os

nacíonalistas .coruñeses estaban
especialmente mofostos con El
Noroe§te , que silenciara sistem~ticamente ~ campaña ·agra- '
rista que a Irmandade levou a
cabo pola província coruñesa
durante uns meses, ademais de
adoptar outros posicionamentos
que os nacionalistas combaten
durament.e e que rematarán nun
enfrentamento- co seu xerente
Garcia Acuña e a saída deste
obradoiro do boletín .·
Contado, El Ideal Gallego e La
· Voz de Gali~ia . serán os xornais
cos que os nacionalistas se
amasen máis encarnizadamente
críticos, chegando ao insulto. e

to res dalles pé a cruas iranias :

-'LA VOZ DE
-GALICIA, QUE DE
ENTRADA
MANTIVERA UNHA
-ATITUDE AMBÍGUA
COAS IRMANDADES
. DA FALA, SERÁPRONTQ UN DOS
GRANDES INIMIGOS
DOS MENTORES
DAÓUEL
MOVIMENTO QUE
COMEZARA COMO
REXIONALISTA PARA
IRSE 'DEFININDO
. CLARAMENTE

- coMo

NACIONALISTA'

á descalificáción sistemática. El
Ideal. Gallego ,. fundp.do en 1917
polo crego Xosé Toubes. que se
autodefinia "católico, regionalista e independiente",'é un exemplo de prensa caduca e trasnoitada: "non vai a .ningunha parte" e "vive na vellez das vellas
vellece_s, no senso material e espiritual". O seu "rexionálismo" é

tan momo que moitas '. veces
"amósase o máis fervente defensor do centralisme:.:. e, polo mes-

mo, os das Irmandades son alcumados de separatistas desde
as suas páxinas. O seu catolicis- ·
, mo tamén é posta, ironicamente, en dúvida: "pesie ó seu mote
de católico, falta -ao outavo man-·
damento da Lei de . Deus, que
mesmo dá xenio". A traxectória
ant~rior

dalgun dos seus direc- ·

"o a.(1fibio e· católi90 (?) xornal
que tan graciosamente dirixe o
ex-traga curas García" , en alu-

sión a Alfredo García Ramos , director do xornal en 1919. En resumo, o . diário católico e rexionalista ven ser para ANT "un
1

dos mais cativos e ruins enemigas da libertade da nasa terra"
que "ningún l3o galega debe
' Jére" . A própria contradición entre o nome do "chistoso" xomal
-"que se titula él a si mesmo
'El Ideal Gallego '(?)"- e a sua

orientación cara o país é motivo
·de amarga rexouba para ANT.
Moitas destas críticas ao xomal
coruñés son compartidas por
outros sectores sociais. Asi, en
1922, a Confederación Rexional
Agrária incluía ao Ideal entre os
xornais aos que declara un boicot pola sua atitude e posicionamento reaccionário diante de
graves acontecimentos agrários.
A gota que colmou o vaso foi o
ter dita o Ideal que a culpa dos
sucesos de Sobredo e doutros
anteriores -co sanguento balance de vários labregos e labregas mortos pala garda civilera dos agr.ários que predicaban
nos labregos ideas revolucionárias.
La Voz de Galicia, que de entrada mant'i.vera unha atitude
ambigua coas Irmandades da
Fala, será pronto un dos grañdes inimigos 'dos rnentore$ da quel rnovimento que comezara
como rexionalista para irse definindo nidiamente nacionalista:
Xa en 1918, ' a "Voz de García
Prieto" -alcurnada asi pola sua
orientación política- era un
xornal "que endexam~s dona a
· cara francamente, defendendo
sempre as malas causas, as
causas ca ti vas". Exemplo per-

En Xaneiro de 1918 consideran "xornais ad1ctos á nósa cau sa " a La Voz de Ja Verdad
(Lugo). Progreso (Pontevedra).
La Regi ón (Ourense) e El Ideal
Gallego (A Coruña) Todos eles
abandonarán moi pronto esa
"adición" que probablemente
tiña mmto a ver cos posicionamentos tácticos e pontuais cara
as eleicións dese ano , nas que
as Irmandades apresentaron algun candidato en listas "mauristas". Nese mesmo ano as únicas
publicacións inteiramente en
galega -ademais da própria
ANT-:- eran A Xust1za, de Villa~a.

O Tío Marcos da Portela,

revivido outravolta en Ourense e
o decenário Terra Gallega en
Compostela. Ao saudar a apanción desta última , que viña fa cer o número catro, ANT afirmaba "nunca, coidamos , se deu
en Galicia causa igoal" .
La Voz de la Verdad, "diario
catóilco con censura eclesiástica". facia en galego a reseña
dos actos das Irrnandades e
acordara publicar unha coluna
en 1 galego, merecendo de ANT
o calificativo de "xornal lugués
culto y-enxebre" e recomendándoo a "todol-os nasos amigos
d'aquela provincia que sexan
enimigos de toda eras de caciquismos ... " Pouco tardarán os
nacionalis(as en retirar a recomendación cando vexan nas
eleicións de Xuño de 1919 que
o diário lucense defende a can' didatura dun cuneiro polo distrito de Monforte. Dende aquela
xa non voltaremos atapar referéncias a La Voz de la Verdad,
xomal que chegará até a guerra
civil ·como órgao da CEDA. Outro tanto sucederá cos outros
"adictos" -c9a excepción de El
Ideal Gallego, aoque se lle dedi,
carán "piropos" ao lóngo dos
anos- dos que non se voltará
falar.
O
(*) Por certo que non entendemos ben

que dedique un dos dous apéndices que
mclue o seu traballo -'que· cronoloxicamente remata en 1936- ao semanário
que herdou aquela histórica cabeceira e
no que estamos a escribe·r, para convencernos da ·cal1dade e correcta orientación
que tivo. na ' etapa que ela o dirixiu e na
pésima e mal orientada publicación na
qi,ie se convertiu despois da sua marcha.
Podendo estar de acorde ou non con esa
apreciación, coidamos é¡ue a causa está
ali metida un pouco con calzador e serhena·. máis ben un ha révancha de quen é
.
xuíz e parte interesada.
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unha novela parece unha sucesión de cantos ligados pala pres ~nza física -que non narrativa- do protagonista, Ramón
Oueizán. (E isto é fácil de comprobar nos qrp'ítulos VI e último
sobretodo). Despois do soño
continua a narración, Ouéizán
topa coa sua filia na casa -en
coiros- e entrega-se a unha série 'de meditacións semi-incestuosas', p,a sea pala cidade dá
Coruña e va i topando con amigos e lembrando tempos pasa- 1
dos botando -mercé a certos
feítos que acontecen ao seu r·edor_::_ unha aliada (e un pensamento) ao 'momento actual, ao
momento en que se desenvolve
a narración . As olla<;ias ao pre:
sente son un pouco "folletinescas", maos_e bons. As voltas ao
pasado son ás veces meras anédotas sobre os personaxes que
vai encontrando. Outras veces
son lembranzas da nenez ou de
como coñeceu mullere á muller.
Hai demasiado moralismo, demasiado maníqueb mo , ainda
que menos do que nas anteriores e ntregas do mesmo autor ,
xa que aquí -ás veces- fai .
acto de presenza o humor e asoma (por desgrácia pouco) a irania.
O patrón é unha novela falida.
Falida pala falta de estrutura ,
pala im pericia no uso das técnicas narrativas e falida pala falta
de deseño dos personaxes , que
son meros pretextos par_a os· recordos do narrador (recordos .
como xa se dixo, que mui tas veces son m eros cantos "canibalizados" . quer dicer, metidos para
dar grosor). Riveiro Loureiro
debe coidar máis as suas obras .
debe esquecer a moralina (ainda
que sexa de "esque rdas") e
debe esquecer esa "técnica da
consolación" tan próp ria dos folletins do século XÍX. porque ao
cabo. na sua novela, só hai personaxes felices e rebeldes ; os
outros os maos da novela . aparecen pouco ou só son mencionados polo protagonista ou n9s
diálogos cos seus amigos. 21
En fm, encontramo-nos perante unha vella novela, mil veces escnta_. cheia de heróis pos1 t1vos que comprenden o m undo a pnme1ra. que son duros e
sent1menta1s, cunha sexualidade reducida e que -apesar dos
embates do exterior- sempre
trunfan O realismo é isa A realidade outra Mais, contado, Rivetro Loureiro superou-se, o inicio da novela, certos momentos
da narración e do uso do idioma
fan que nos mostremos duros
con el. Con paciéncia e consLánc1a, é capaz de dar-nos mellares causas.
. O
XGG

O penúltimo
realista?
O Patrón de
Riveiro Loureiro
O descrédito do "realismo" Jiterário ve n de lonxe; a culpa compre non botar-JJa a ninguéu . senón aos se us cultores. Os realistas . na s ua maioria. e apesar do
· q ue poda predicar' hoxendia
~Tom Wolfe . pratican demasiado
o realisrr:io e esquecen moito. a
realidade (como dicia Alejo Carpentier: fuxo do realismo para
achega r-me á realidade). E é
que a maioria dos escritores
realistas confunden novela e reportaxe; e na reportaxe a poesía
está de máís, o q ue é necesá rio
-como dicia Broch- é q ue o
obxecto deveña história , que
fale por s1 mesmo Na reportaxe
-seguía a dícer o escritor austrjaco- o que escapa ao curso
normal da vida converte-se en
noticia constante Nu nha palavra , os realistas fan do surprendente (ainda que sexa real) nor7
ma, dogma, xa que lago. Dai
deita ese mainqueismo que enche as mellares novelas realistas
-e non digamos as mediocres
ou simplemente más. O realismo -en arte en política- é arb1trário : é a eliminación dun dos
contrários, o que non entra den- tro do dogma -a eliminación
consiste. sirnplesmente, en non
dar-lle a palavra.
Todo isto ven a canto despois
de ler a última novela de Manuel Riveuo Loureiro: O Patrón , Riveiro Loureiro é un
dos últimos escntores realistas
que nos quedan E é un escritor
reabs a clásico, quer dicer. social-reahsta, que se preocupa
dos problemas do ·~pavo" E na
presente novela eses problemas
aparecen

O escritor coruñés entrega
aqui a· sua máis a mbiciosa obra .
Na rra a história de Ramón Queizá n, un patrón de pesca. Comeza a na rración co r e latór ~ dun
· naufrá.xio -son unhas excelentes páxinas , cheias dunh a tremenda . for za . na rra civaqu e
lago sabe-se foi un so ño . Soño
narrado de form a lin eal e realista, o qu e - todos soñamos- sabemos é u nh a falácia: o soño
nen é lineal nen recoñecemos
nel todos os elementos que o
conforman (que sen partes da
rea lidade de acordo cunha sintaxe e Únha lóxica particula res,
Freud dixit). E este fallo "realista" fai te mer o ·p iar . E o piar
pode-se colex.ir unha vez lida a
novela por completo : máis qu e

La Polla Records

o título do disco é: Ellos dic:en
mierda, nosotros _·amén. A
canción que dá lugar a este título é a que cerra o disco e é un
himno onde ÓS coros sbn OS protagonistas .
Esta no,va fornada de canC:ión
protesta compense de catorce
cancións e un instrumental. Foi
gravado en Decembro · do 89 e ..
misturado en Xaneiro do 90 . Alguns dos temas son declaré\cións de púncípios como Naci
sin carnet e Asi es la vida ou
alegatos contra a forma de entender a cultura, como Balada
i nculta .

O estilo de canción satírica ,
. moi cultivado por La Polla , ten
a sua continuidade en temas
como La mula . a .história dun
xenéral que é couceado por tan
noble animal, o cal "non entende nada de estratéxia militar".
Cachas beiby é outra das can. cións onde se reflexiona sobre o
enterro dun aristóqata : "canto
golfo, ·canta raposa. quén herdará? '-'

O contido social está sempre
presente . En El suicida fálase do
morbo dos médios de comuni- _
cación en temas coma este . La p ipa é unha canción na que o
protagonista é unha pistola, "A
miña culata e o meu cañón dan
ou quitan a razón , diante ou detrás , esa é a cuestión".
Bloqueo e Kiero un buey son
crónicas da actu_alidade política ,·
cancións que s upoñen unha
fo nte de información alternativa
aos medios de comunica&ióri
. '
actuais .
En conxun to L a Polla deunos
un plástico moi apto para levan tar martas , derruir conventos,
corrompe r famílias e aportar a
nota de cor nesta amolecida
realidade social.
Supoñemos que a maioria das
emisoras de rádio , exercendo o
direito á liberdade de expresión ,
seguirán s en incluir na sua programació11 eledés coma este .

11 Ecl1c1óns cto Cum10. Narrativa V1laboa. ,
1< 90 182 páx 930 pta
;1J F el J-Je esquecer-se. sobretodo. de cer- 1os elatos e detalles sobre o que se pensa
q11r• (.~ a actual1dade. datos e detalles que
1orla un ha ralea de realistas pensou que
í1xP1ñ a l3ñlzac gra nde aos olios de Marx.
¡.: 11011 l3alzac foí wande porque pensaba
r¡u1· o seu rnonólo~JO era a plenitude do
11111vl"r8r1i --<:laí que os dados e detalles
qur• pocla ciar sobre.a caída dunha clase
•;r:xan nírn1os en compa ranza coa sua
nll111. ob1 a que é a .ilustración do trunfo
rl;1 l1berclácl $Obre a fataliclacle .

Manuel Rlveiro Loureiro

Caña ao mono
La Polla Recórds
0

Dez anos de história ten xa o
grupo basca Lá Polla Records.
Agora a presentan o seu sexto
disco. onde sobranGean , como
en anteriores ocasións, os alegatos ás boas costumes, a decéncia e a templ<;lnza . Por exemplo ,

, r
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Capa do disco de L.E. Batallán

Evaristo, a voz do grupo - e galega de orixe- segue a meter
medo a9s xefes de planta do
Corte Inglés. O
-M'.V.

Catorce anos
despois:
Batallán
Ballet da nena
Fix-ose de esperar· este ·novo disco de L.E. Batallán , cantautor
lamentabelmente
esporádico ,
que pasará á crónica da canción
galega máis -por escollido que
por prolífico . Batallán é dos que
tardan en comunicarse <;::o seu
públicQ , pero cando o fai é que
ten algo que dicer. E esta linguaxe ven. senda nesta ocasión , .
máis a da música que a da poesía. Ouer dicer : os textos , parte
fundamental deste novo disco,
·xa están escritos na sua meirande parte hai ben tempo por poetas , que non por consagrados
como tais están· sobrados de difusión ' O mérito do iri.térprete é ,
xa que ·lago , actualizar mensaxes, _contidos , que perviven no
tempo .
Se ten sentido a estas alturas
de fin de século seguir cantando
á "Longa noite de pedra" ou
"Adiós ríos, adiós fontes " é porque a versión actualizada consegue ·~ reconverter " poemas
eternos en novas cancións . O
intérprete nesta ocasión non enfatiza nen canta co afervoaplento próprio de hai viñte .anos ;
máis ben parece que relat a ou
simplesmente narra. A voz de
Batallán non· destaca precisa- ·
mente pala sua intensidade
pero sen embargo está be·n
aproveitada e desenvólvese con
facilidade nun· complexo mundo

19

sonoro no que non faltan orquestra de corda , coro infantil e
os máis' 'modernos , rec_ursos d~
caixa de ritmos e teclados con
sons electrizantes·. Todo isa debidamente coordenado por Nani
Garcia (diréctor da gravación),
que xunto ao seu colega de
"Clunia Jazz" Fernando Llorca á
bateria. entre outros, conforman
un é\rroupamento musical meticulosamente rexistrado, coerentemente ordenado, que dá como
resultado global unha produción
impecábel. Demóstrase con este
disco gue a imortalidade de determinados ;poemas baséase
precisamente na sua oportuna
musicación .
Aos xa. habituais Rosalia , Novoneyra e Celso Emilio, engá- ·
dense nesta gravación Neüa Vi- ·
las, Manuel António e o· que resulta máis surprendente: o ·próprio Batallán, que se estrea
cómo . letrista. A temática dos
.textos é tan variaaa como a nómina de poetas escollidos.
É un disco de cantautor que
surprenderá, pésie á sua. inegábel calidade , aos que no seu dia
disfrutaron · coá prirneira gravación do mesmo intérprete. Gañará audiéncia, en cámbio, entre a numerosa afeizón que ten
como ponto de referéncia e estética "pop" , coa. que se pode
O
homologar est_e disco.
X.M. ESTÉVEZ

Lubitsch
en galega
Ser ou non ·s er .
Poucos cineastas como Ernest
Lubitsch souberDn . xogar con
tanta sutileza coa ambiguidade
das causas. A ambi~aléncia e os
dobles sentidos, a falla de sentido unívoco das situacións e o
coqueteo a duas mans entre a
comédia e a traxédia , 0 ·cinismo
e a crueldade e o soteri-ádo universo do lirismo , o compoñente
estétic.o xe:trmánico e o discurso
cinematográfico hollywoodiano .
Velaí-algunha das liñas de iden~
tidade deste xénio do ciµe. L~
bitsch transmuta e distorsiorta a
realidade para lle dar un xiro
descoñecido e novidoso e as
suas películas nunca , ou case
nunca, son o que aparentan ser.
Na sua particular dramatúrxia
discursiva todo é un camiño
que leva ás médias tintas , onde
.'o · conxunto , o todo , é falso e
nada ao mesmo tempo . Ser ou
non ser, na ·miña' opinión a sua
película máis xenial. ·participa
ben ás claras de todo o dito : o
seú mesmo título xa é unha eficaz declaración ·d e princípios.
Aqui , como en Piiandello, os
personaxes xa non sab~n se están interpretando ou se, pala
.c ontra , están vivindo ; xa non
saben se ..forman parte dunha
mentira (a comédia que representan) ou se son suxe'itos dun
drama real ; xa non saben , en
definitiva, se son ou se actuan . Teatro ou vida, ficción ou realidade?. velaí o problema. Porque· e n "To pe or not to_be". atopámonos diante do xogo dubi doso· da realidade, e Lubitsch ,
bruxo supremo de todo o entramado , xoga tarrién con nós ,_ espectadores , do.mesmo xeito que .
xoga coas suas· cri<:it.uras . É ii'este proceso, que_é producto non
só dunha eleición estética senón filosófica , Of!de volve o cinea~ta xermano a camiñar máis
unha vez entre a corn$dia e o

.
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Cena de To be or not to be de Lubitsch

drama e, como Unamuno, fai
que os seus personaxes se con- .
. virtan en prisoneiros de .s i próprios. Obra mestra total e catá:
·lago sobranceiro dalguns momentos de celuloide de ·ouro de
imposíbel esquezo. asi como un
alegato contra o nazismo , de
probada efectividade, ."Ser · ou
non ser"· é unha leción de vida
e tamén de cine que ninguén
debe deixar. de ollar.

Fury

Nos primeiros meses do 1934,
Fritz Lang sae da Alemánia esc;;apando dos nazis, despois· de
CELSO X. LÓPEZ PAZOS
rexeitar un oferecimento de
Ser Q.U non ser. Mércores 30 .. TVG.
22.30 h. '
Goebbels para dirixfr a indústria
Fury. Martes 29. TVE-1 , 22.20 h.
ciqematográfica do Reich. Lago
dunha corta estadía na Fráncia ·.
onde dirixe "Lilion" , o 1° de Xullo do 1934, en Londres, David
O. Selznick contrátao para facer
para a Metro _ Goldwyn Mayer
unha película . Ao dia seguinte
Lang sae para Califórnia. · Un
ano máis tarde recibirá a carta
de natureza como cidadán ámericano; e . o 5 -de Xuño do 1936 _
estreaba "Fury" a sua primeira
peliculél americana. Baseada
nun argumento de · Norman
Krasna. sobre guión do próprio
Lang e Bartlet Cormak, e contando entre os seus intérpretes
con Spencer Tracy, .Silvia Sidney . e Walter Brennan, Fury
Cando antes do pasado 20 de
("Fúdria'd'), é_ un alegato e un be- · I. Maio un paseante. distraído se
!ro e enuncia contra as prácacercaba· ·ao .Auci'itório de Galiticas de violéncia colectiva (de
cia en.Campaste.la e baixaba até
claro compoñente . fascista) que .
a sá de exposicióñs, que con
imperan na sociedade américabon critério se denomina Isaac
na. Radjografia obxectiVa das
Diaz Pardo , atopábáse · cunha
pautas de corríportamento da
trinteña de obxectos heteroxésocieqade provinciana daquel
neos e inagrupábeis palas ca- _
país,
sorprende
comprobar
racterísticas 'físicas que· definen .
como Lang soubo penetrar en
todo o material. Volumes, córes,
1
-tan curto espácio de permanén· relacióris .co seu soporte, tamaCfa nos EEUU nos recunchos
ños , formas, · texturas e mate.máis afiados do ·temperamento
riais constituintes son radicalanónimo· dunha sociedade moi
mente diversos, porén, abes)J.llacrispada -pala depresión. dos
se' un principio de unidade no
anos 30.
·
. que non está, no que é; só úes ·
. Úne .O tempo. Indubidabelmente
Levando como estandarte
trátase de obxectos :.:;ontempo~
toda ·a so.bedoria acumulada durante os anos que no seu país
ráneos . .,
Que tamén se trata de obxecde orixe (Alemánia) encabezou
tos artísticos süxíreo a sua pae deu carta de natureza ao expresionismo _ cinematográfico,
tente afunctonalidade; a decisión con que· reclama a, nasa
"Fury" transplanta no campo estético as claves do - oficio de
atención e ª· ~vidéncia de q~e
as· causas non son o que pareLang: un certo toque documencen e que cando máis parecen,_
talista, a precisión na n;iprodución das situacións e atmósferas
menos son.
opresivas, a busca do contraste
Asi, Miquel Navarro cons.táta,
. coa sua característica ironía,
grácias aos xogos das luces
unha cualidade sorprendente
sombra;=>. a sutil e case imperceptíbel carga expresioni:=;ta das
dos muros, o sentimentalismo.
·. interpretacións, o protagonismo
· Mostrándonos un esbelto e cálida cámara ,. .. E é curioso obserpo do que nos descobre o seu
var como desde e·ste último plaórgano principal, onde viven: as .
no, . Lang vai entrelazando ao
sensacións. Txomin Badiola exse1J .carón distintos pontos de
plica que duas formas ig uais
vista. Certamen te, desde a in son sempre distintas e que xun- .
troducción · até as secuéncias
tas son unha multitude, n'unha
máis violentas (o histerismo das
escultura que me atrevo a califi· ·
xentes do lugar, o incéndio da
car como a máis vibrante e rigu·prisión, a febre asesiña e entolerosa meqté reflexionada da exposiéión. Unha peza da que, no
cida dos viciños que. qúeren lincha~ a Joe/Sp~ncer Tracy). a cáseu proxectq inidal, cáberia

l

,,.

mara do grande director xermano, móvese detalle· tras c;ietalle
desde o · ponto de vista do espectador até o pohto de mira da
vítima ·pasando polo da povoación e mesmo polo da xustícia.
E asi, este camiño .intrÓspectivo
e cuase documental-polos catro
planos ou esferas do drama, per ~
mí~elle a Lang facer unha requi7
sitória indisimulada e severa
contra a estreitez ·de espíritQ, o
provincianismo máis reacciona. ria e a intoleráncia mais asésiña
imperantes dentro ·do carpo social do universo USA
O

.
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imaxinar unha difícil harmonización e qué pala contra resulta
unha obra belamente tensa-.
A instalación de Carlos Pazos
proxectanos cara un campo de
pulsións antagónicas, onde se
atopan a serenidade dos úteis ,
domésticos coas espasmódicas
solicitacións do espácio social.
Unha obra ·ch_e a de interese,
pero que probabelmente. será
pouco celebrada no naso meio
cultural pala infrecuente preséncia desta liña de ptopostas. Os ·
longos e sinuosos muros do catalán Tom Can están preñados
de insinuacións paisaxísticas e
parecen própri0s para a execuCÍóri de-ritos có.smicos por idóla_tras panteístas. Pezas con vaca- ·
ción de extenderse, ·con ganas
de inf~nito e das que nunca sa~
beremos con cert~za que outros
pavos antigos ensoñárónas -an~
tes ca nós.
O "Home" do naso universal
Paco 'Leiro sitúase nos terreas
:tradicionais da escultura, cunha
acción de esculpfr , de arrincar
material ao info rme para tirar as
imaxes que agachaban no seu
inte~ior . O seu estilo ~ o que os
expresionistas centroeuropeus
releído ao galaico modo. Forza.
cepticismo e ünensa afectividade contida. As duas pezas minimalístas de Pello Irazu e Sergi ·
Aguilar priman a ·entidade do
materiár e o valor das xeometrias sinxelas . Na priineira, unha
\:UIVa de pequeno ráOio quE;. facilita a entrega do plano inclinado ao chan e rra segunda, unha
discreta fenda vertical e a débil
inclinación ?un dos panos , indi-

·Que preocupa
aos escultores
españois de
. hoxe?

e

..

Traxecto galería de Tom Carr

can os grandes efectos que poden producir pequenos sucesos
cando ·se. ap¡ican sabiamente.
Os tres reinos n.aturais representados . por unha . pedra piramidal, unha xesta, un fio e unha
pel, compostos pala man 'e a razó n de Adolfo Scblosser con(órrna se nunha-peza rotundamente
suLi l e lúcida . A superposición
do a rtifício humano para adxecLivar o xesto natural que trazou
esa doble curva vexeLal é un
c:icerto pleno do artista . En fin ,
unha obra que se polos mate- riais e técnicas utilizadas poderia- ser incluida éntre os productos artesanais · ou p~imitivos ,
realmente haberia que situalos
entre os obxectos de maior espiritualidade e elevadq lirismo_
Se non comentamos neste apresurado paseo as aportacións de
Susana Solano, Femando Sinaga, Cristina Igle?ias ou Juan
Muñoz , é porque a maioria de-les salen aparecer amplamente
ensalzados nos meios de comunicación , dada a indub:idábel
calidade da .sua obra. Así que
non queda máis que felicitar ao
Museu de Artes de Araba por
producir esta exposición-colección na que nada sobra e, porén. -tal vez se note a auséncia
dalguns escultores galegas que
non só. non desmerecerían xunto ao existente, senón que cornpletarian e equilibrar:ian unhas
políticas de adquisicións algo
eséorada 'cara o Mediterráneo.

-
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FERNANDO FERRO

·Teatro para
o ensmo
secundário en
Catalunya
Interesado polo teatro no Ensino
Médio .e tendo noticias de que
en Tortosa (Tarragona) ia celebrarse o V Festival de Teatre
d'Ensenyament MÜjá Públic de
Catalunya, collin os bártulos e
cos ollas moi abertos e os ouvidos aten.tos alá fun do 4 ao 7 de
Maio.
Máis dunha dúcia de Grupos
de Teatro de Institutos de Bacharelato, Formación_ Profisional
e I.E.S . apresentaron os seus
traballos nestes dias: Dario Fo.
Brecht, Jarry, H . Müller, Alonso
de Santos, Ignasi Roda ... xunto
con diversas Criacións Colectivas , tiveron a voz e o xesto dé
x6venes actores e actrices sobre
diversos cenários preparados na
cidade para seméllante acontecimento.
Dúcias e dúcias de rapazas e
rapaces pasaban de seren espectadores das produc1óns dos
seus compañeiros, a converterse en personaxes nas suas próprias montaxes.
Ademais dos espectáculos
babia obradoiros de maquillaxe ,
de danza ; tertúlias con actores
profis1onais, mformac1ón sobre
os estudos de teatro, unha exposición/venda de libros de teatro e unha Exposición dos Carteis apresentados para o Concurso de Carteis que se convoca
no n:iarco de cada Festival .
un· magnífico acontecímento
teatral que€ posíbel, en pnme1ro lugar, pala ilusión dos xóvenes e profesores participantes
mais tarnén polo decidido apoio
económico e orgamzat1vo do
Gabinete Técnico do Departamento de Ensino da Generolitat
de Catalunya que aporta catro
millóns e méd10 e mfraestrutura
organizativa. Os responsábeis
do Departamento, segundo palabras de Rosa Arnargós , Xefa
do seu Gabinete Técnico, están
plenamente convencidos de que
é unha función que lles corresponde xa que os directamente
implicados nesta actividade son
profesores e alunas do En~rno
Público; é po1s, para eles, unha
cuestión "interna" da Consellaria e non algo "exótico" e alleo.
Esta mesma convicción fai
que aos profésores que in tégran
a Comisión Organizadora se !les
concedan Licéncias temporais
con isención de clases no período máis intenso de traballo organizativo.
O que aconteceu en Tortosa
nestes primeiros días de Maio
era a segunda e derradeira etapa dun Festival que na sua primeira fase iniciada xa en Decembro contou coa inscrición
duns oitenta grupos de t~atro
que participaron nas suas respectivas zonas e das que sairon
os grupos seleccionados .
·
. E toda esta história comezou
hai cinco anos polo afincamento
dun fato de profesores "envelenados" poio teatro e teimosamente defensores da función
educativa da Expresión Dram ática entre os xóvenes.
Despois dos primeiros e'.sforzos, mais ou menos voluntaris tas, a Administración Educativa
decidiu tamén subir aos oenários é ser, ·dalgun xeito , -tamén
· protagonista neste espectáculo:
"Teatro e Ensino Médio" _ Cha- ·
~~au.
O
ANTÓN LAMAPEREIRA
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Los.Doré
''Queremos ·q ue es9oitar Un tema ·de amor
non supqña fiCar encollidos, S$nÓn que aflore
"Que interese pode ter a
historia de Los Dqré", é o ·
primeiro que pregunta
Marcos Meléndez, sócio
de Pepe Méndez nunha
das empresas-espectáculo
''único e indivisíbel" que
trafica coa nostálxia
romántica na zona de
influéncia Norte-Norte ;
mentres o humor sobresai
por riba de calquer
consideraciG>n formal ou
relamida. "Los Bore (sen
tilde e con be), tal como
nos bautizaron nun diário
galego, ou Los Doré, que
é en realidade como nós
gastaríamos que fose se é
que podemos decidir
(gargalladas)", son parte
mesma do sabor aberto,
aganmoso e distendido
dese xeito atávico
herdado dun princípio non
esquecido (apesar de que
don Sama pretenda
amasar o contrário ao
resto do umverso).
•

MANUEL CARBALLJDO

"Isto está boísimo Está que te
cagas", di Marcos referíndose á
brebaxe que preparan no Delicias, "leite condensada e café",
que el mesmo nos recomendou.
Pepe, sen embargo, rnóstrase
un pouco céptico "Eu prefiro o
clásico" . E así, entre vol tas de
aqui para acoláa, chegarnos a
un entendimento.
"Nós empezarnos un pouco
asi de coña. non?. pregunta
Pepe a Marcos, mentres este
séno, nega "De coña, non Por~
que cando probamos, ali, co
tipo do Zyx, cando fixemos a
presentación , hai dous anos,
pois non era de coña. Era xa un
rollo con entradas. Habia que
pagar ali " Pepe discrepa, non
obstante, un pouco entre risos
e somsos Mais, no fondo, áchase de acorde E remata Marcos,
asegurando que "o que pasa é
que descoñeciamos un pouco
como podena sair o tinglado.
Pero de coña non foi."
"Isto foi unha espécie de confrontación radical coa música
anglosaxona", pontualiza Pepe
xa máis consciente. Marcos volta quitarlle importáncia, matizando que foi "isa, pero de choque, brigadistas, fronte a unha
música
británico-americanaaustraliana-alemán, por -exemplo" .

Pepe Méndez
'Pepe Méndez. apesar da sua xuventude, dezaseis anos (mintireiro). é dono dun humor excelente do que fai gala en canto
ten unha oportunidade. Perfeito
coñecedor da guitarra, afirma
que "empecei coa guitarra, precisamente, escoitando música
británica ." E conta que xa "aos
trece anos a ndaba palas ruas facendo causas daq1,1elas e asi . E
a primeira guitarra que collin
· nas mans, propriedade formal,
' regalouma un inimigo, penso,
ainda que ainda conservó a sua
arnizade, causa rara por outra
banda . A aquela guitarra , reco~
llida no chan. faltaba -lle unha
tapa , e como eu tiña un amigo
carpinteiro, leveilla e amañouna". Non todo o que di é certo
ainda que non se poda- Oicer o -

;

.

O

sorriso'isto , que 'tal.
"i:asei-lle unha fita -segue
explicando coa · claridade que
ne! é característica- E Pep~
quedou en traballá-la á guitarra."
-Probarnos, a ver -dixera
Pepe-. Vou montar un par de
temas . E miramos. Que isto é
moi bonito (Bola de Nieve).
' "Montou un par de temas.
Ensaiamos un pouco . Démonos ·
a man, asi. dicendo , caralla, isto
soa moi ben . Eu nen puta idea
de que a causa. recén feíta. fose
sair desa maneira· case perfei- ..
ta ... Co primeirn ensaio. E dixemos, pois. p'alante . E empezamos a meter causas de Machín
Carlitas Gardel. Sepúlveda, etc:
Estréamos no_Zyx con doce temas. Agora xa ternos, no naso
repertorio, trinta. E catro son de
criación própria. Orixinais, vamos".

'ISTO FOI UNHA
ESPECIE DE ,
CONFRONTACIÓ~

RADICAL, DE
CfiOOUE,COA
MUSICA
ANGLOSAXONA'
contrário. Nada máis hai que
velo . E, deseguido, sabe-se cando canta verdade ou non. De
calquer maneüa, as causas cairán polo seu próprio peso . Non
cabe dúbida, sen embargo, que
é un romántico e un sedutor. Édifícil saber, por outro lado, se a
guitarra se namorou del ou foi
el que namorou á guitarra. "Ao
pouco tempo, como non tiña
puta idea, ocorreuse-me ir. ao
Conservatório. Unha luz que,
inexplicabelmente, saiu de min,
non ma soprou ninguén . Asi
que a unha idade temprana,
arrinquei. E entrei no mundo da
música até haf uns anos ." O
conservatório de A Coruña e
Barcelona. asi como o Taller de
Músicos da devanclita cidade
catalana fixeron que a guitarra,
manexada por Pepe , xere unha
sensibilidade especial que prende imbuída por esa forza entre
académica e popular. porque
corno el mesmo entende, usobretodo, como eu máis aprendin , foi tocando en rnoitoG grupos, .de todos os xeitos e estilos."

A por

~odas

a brindar por ti", di
Pepe, alegre , falador , lúdico .
Marcos, asinté misturado nese
xeito seu e xeneroso. No te per·tenezco e Con vosotrf).s no hay
manera. Tres cancións na liña
dos no'!OS románticos , que se
.non o remédia ninguén "~:;erá n
parte dun disco que agardamas ·
saia en breve" . A composición,
a cargó de Pepe . ainda que .
Marcos apoia a xogada, Il}-eten"Hoy

voy

(pasa á páxl~ 23)

Marcos Meléndez
-•

É o segundo de abordo _ Ou o

primeiro. Segundo se mire, pola
direita ou pala esquerda. O espectáculo "devoroume sen darme conta. Nen puta idea". Talvez, a sua voz carregada de
acentos, o xesto de cabaleiro
medieval e a coincidéncia dun
ser cunha ilnaxe pletórica fosen
os ingredientes que fixeron posíbel o milagre de Los Doré.
"O que pasa é que son un veleta, que me aponto a todo. Por
iso chegamos a un acordo", sincérase . Cuns aniños máis que
Pepe, vintetantos, fixo praticamente de todo, "pero ainda hai
causas que non fixen" ., Mais
non é cuestión de largar agora
sobre a sua vida, pero algun pecadiño qu~ outro si cometeu . "O
teatro é a miña paixón, parte da
miña forma de ser, unha maneira de expresarme onde me sinto
a gasto'. E Los Doré, á rnarxe da
confección musical, é unha representación ·continua, permanente. Sinto-rne be.n interpretando. Tomando parte nunha
festa onde o público é membro
de pleno direito da obra" . Hai
calor e cor nesas cepas que, non
obstante, algún crítico específico considera trasnoitadas. "A
miña idea era facer uns temas
de Bola de Nieve", lembra dados
,do nacimento de ü¡s Doré.
"Nada especial. A música, gravada previamente. E, logo, · a
miña voz por encima . Tratabase dl:ll1ha peza de teatro q~é íamos facer. Sen embargo, atopamo-nos con dificuldades para
gravar os temas. Non encontrá. bamos quen nolos fi~era e tal. E .
un tipo díxome que lle pergun.tase a ·Pepe ver se queria traballar niso." Falóu , efectivamente , con Pepe ..
-E. .. dixerori-me que ao mellar ti poderias isto e o outro.
-Si, xa me miaron de que'tal,

a

SE NOI'f SEGUE- ESTA CADEA PÓDELLE PASAR DE TODO.

============--==========================~======

Un executivo non a seguiu e perd~u o avi6n,
porque non sabía o do atasco.
Un empre~do non a segtJiu, saiu Q.e e.asa
sen gabardína, p&o se .coi-.10 uri:J.a sopa e o seu
x~fe plixoo a caldo.

un.ria- moza que non ·a seguiu, non se interou
·~ ficou desconcertada. ·

a. . tempo do concerto

Un ofi9inista que non a segu~u, non soubo
a not!cia política do d:!a e non 'pudo falar
de nada na oticina.
Sen embargo, óutro oficinista·que a seguiu,
comprobou qu~ ~ a mellor política.
Un.ha senora que a se~u, intirouse de que
lle tocara a lotar!a.

un .trabal.lador interouse ·á tempo do tempo
que ia ·ir e prep~ouse .c on tempo. . ..
E tL."1. 'executi vo .tTt1.e a s ~~c:d.~J., rion .· seguíu
pola ruado atasco · e chegou ao aeroport~
en hora bo.a . ·
•

E ~ que ouvir IA~~.-SER

sair

d~

4 necesário para
casa ·sabendo ·o que pasa.

Pase esta nota a .un amigo para que , sfga
a Cadea e se non, xa verá. o que p~sa. Qia....

..

i
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Tura
Ía eu hai alg(ms días camiño da
fronteira portuguesa, cando, .
aínda a uns sete ou dez quilómetros . da entrada de "Tui, un
cartelón chamoume ·a atención.
Chantando douscentos metros á
dereita da _esúada , o cartel dicía
TURO COELLOS
GRANXA CRIADEIRO
VENDA DIRECTA

l'

Agrela óu A .Grelq_ .
Agr?ña oµ A Graña
O primeiro caso parece claro ,
todos os Jugares qlie no nomen- .
clator ou n"os cartazes das estradas· lucen o nome Grela, proceden do ·erro de considerar fundi-·
Q.o o artigo -A- coa,., mesma
voc;;al que comeza o nome; "foi
á agre1a;: falando dirase "foi
ágrela" e' descompoñen falsamente ·a nome en A Grela
como se dún "grelo" se tratase
cando na realidade estamos falandos dun "agro" ou unha
"agra" pequena, .ou sexa unha
· ·.. Agrela". Cuxa seña a correcta
transcr_ipción do seu nome.
No caso do segundo nome, A
Graña ou Agraña; os científicos que se dedican a estes temas non teñen dúbida nengunha, toda . a documentación medieval apoia a SU? tese, que en
resumo serip. esta:

a

Despois da chegada Galiza
dos monxes brancas de Claraval. as .exploracións agrícolas
dos mosteiro, son nomeadas co
nume francés que eles aportan,
son as "granxas" das que ternos
abÓndosos Jugares na nasa terrá·
con ese nome, pbr outra parte
documentadísimo en-toda a literatura - monástica: "grangian,
· granga, grancía, etc ·.· " todo no
francés "grange" referíndose á
explotazón agrícola que o convento realiza nun ponto deter-

qlinado.
-Antes da chegada do pulo
cisterciense, o nome que aparece nos nasos documentos~ é:
"granna, granía ou. granya" pro~
cedente do latín "granun" , como"
explorazón agrícola do mosteiro ..
Até aq'ui as teoriás ao uso. A
miña dúbida está en se non -n os
atopar~mos nun caso semellante do de Agrela, de eonfusión
entre o artigo e a vocal coa que
comeza o substantivo; se fose
asi as nasas Grañas deberían
es~ribirse Agrañas, e máis que
referéncia ªº grao ,; farian relazón con traballos máis xenéricos
do campo, ou sexa con Agros
ou Agras , onde ademais - de .
graus tamén se r.ecollian outro
tipd de produtos hortícolas .
A evolución de Agránea
p·a ra Agraña seria paralela á de
. petrínea para pedriña e o sufixo
-aña sería só relativo ao prefixo Agra que acompaña.
De estar -esta .teoria _atinada
teríamos que_ pensar que a confusión co artigo xa estaba realizada entre os escribas medievais, xa que os seus documentos falan claramente de grañas
e non de agras.- Fique aí este
pequerio grao de dúbida a unha
teoria que semella esoar sen
prqblem,as.
O
C.VARELA

>
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DELEGADO

ENRIQUE MAGD.A LENA VILA .
VELAzQUEZ MORENO, 34-1° - TELF.: (986) 22 54 98
CON ESTES PRECIOS ASEGURE CONXUNTAMENTE
O SEU VEHICULO E A SUA VIVENDA

-·········~

SEAT-VW
Ibiza, Málaga, Ritmo, Ronda, 124, 131 .. 38.490
VW Golf ............. ..... ............... .... ........... 44.757
VW Polo ..................... ........... .... .. ......... 38.490

·'

· CJTROi;N
·
·
AX TRE , BX-14, GS, Visa.11-Super ...... 38.490
CX, BX - 1~. Visa diesel
....... ...... 44.757
RENAULT-

.

~~~.e~~11··::::::::::::::::::::'.::::::::::::::::::::::::: ~~:¡~g
R-21 , R-11 GTD, R-18 ......................... 44.75_7

FORO
Fiesta .1.1 ................................... ...... ,... 31 .532
Fiesta 1.3, Escort, Taunus-1600 .......... 34.056.
Escort-1600. Orión-diesel, Sierra ........ 39.992_
PEUGEOT-TALBOT
Peugeot-205 ." 404, Talbot-150 ............. 38.490

~:~~ro::~g~

: : : : :-:: : : : : : : : : : : : : : : ;::~~-

OPEL .
_
Corsa-TA, Kadet:t 1.3, Record 1.5 ....... 38.490
Corsa-O, K-adétt-D ............................... 44.757

- E"ADEMAIS COÑEZA A NOSA NOVA POLIZA
DE ASISTENCIA EN VIAXE POR $010 2.110 PTA. ANUAIS .
PREST~OS SERVICIO EN TODA GALIZA

Pedín que pararan 9 coche. A
nasa era unha viaxe de lecer e
non tiñamos presa ningunha . ci
cartelón anunciaba a entrada
mesma da granxa . Cruzamos
unha cancela de madeira. Dian-·
t~, unha fermosa casa de peGlra
de dúas primtas Á es~erda,
unhas ·naves corridas de tixolos
con teito de uralita. Dunha delas \
saeu un homón, un oitenta de
alto ben sobrado; magro , anque
de faccións escorridas, como de
quen fara groso e perdera peso
axiña.
Recoñecino , malia os anos .
p3sados e os notables cambios
do seu físico El recoñeceume
tamén a min . Dímonos unha
aperta. Sentín a forza aínda intacta- dos seus brazos. das súas
mans . Había alomenos uns dez
anos que non nos viamos. Tura
--o seu nome completo era Arturo , pero no pobo sempre escoitei chamarlle así- fara o
meu héroe e o héroe de tódolos
rapac~~ . · n~s tempos ~a escala.
. ·uns cinco anos maior ca min ,
era . o gi~llor nadador , o mellar
xogan6o ó fútbol e agabean?o
palas lindes para roubar ameixas ou fatóns; era tamén, exacto
complemento do héroe infantil,
un dos peores _no estudio. Pero
as súas bromas e inventos nas
clases e nos recreos e~colares
eran tamén as mills celebradas.
Lembrei unha moi notable, e
pregunteille por ela :
- i Oue pasou co "deus Bolirón"? Daquela eu era moi pebolas nos dea unha sorte do coqueno e non me cheguei a enpón."
teirar ben.
-Lago ti .collías un· pedrolo e
-Non fara de todo idea miña.
esmagabas tódalas bolas. Aínda
O~urríuselle ó Berdoíáns, que
o lembras ben . Pero o que segu·sempre lle encantara facer miramente non lembrarás foi a hissas. procesións causas así. Por
toria de como acabaron os sacricoña , non a serio , claro . Cando
ficios do deus Bolirón.
empezou o tempo .do "guá" 1
-Non .
veulle a teima de que tódolos
-Pois, anque pareza mentique quixesen xogar tiñan· que
ra , quen tomou máis a serio ó
facer un sacrificío ó deus das
naso deus foi o cura. Tanto, que
bolas. Propúxome a min que
nos ·denunciou' á policía . Eu e
fose .o sumo sacerdote ..
. rnailo Berdoiáns pasámonos un
-Claro, como· éra-ló roáis
día enteiro no cuarteliño da garmangallón, a ver quen che ía di' da civil . Veu un policía da secir que non cando foses pedi-las
.· creta da Coruña par? nos intebolas .
rrogar . Era un especialista en
-Aceptei e "inventei o nome
sectas relixiosas e fíxonos unha
do deus: o deus Bolirón, deus
chea de preguntas das que eu,
das · bolas e do copón . O copón
daquela, non entendí.a nada.
era uhha Jata baldeira de aceite
Que se o naso deus era distinto
"La Española", que -iamos en- .
do deus das igrexas, que se alchendo coas l;:iolas que recc:illiaguén nos explicara os ritos ou
mos para o sacrificio . Tódolos
foran idea nasa, se se tiñan forqne querían xogár no recreo, esmado grupós noutras "partes ...
. taban abrigados a - entregar
que sei eu . A verda_d e que cheunha bola ·para o deus . E cada
guei a coller medo. Os doce
certo tempo, ó choú, escolliaanos verte pechado na éadea e
r'nos un grupo que tiña que dar
in~errogado pala policía non é
unha .bola de cristal. Eses eran
cdusa que tomes .a coña. Anque
. os que máis se resistían, porque
daquela non me mallaron ... .
as· de cristaLeran bolas máis. ca-Dilo porque e.a@o o do
ras. Lago, ó final, fac iámo-io saFRAP sí que che deron d~
crificio. ·
. - Si, e aínda levo as marcas.
-Diso l.é mbrome ben. Subia- ¿Como foi qué .te colleron
des; ti, o Berdoiáns e ·dpus máis
nC\po.bo? Porque ti xa non vivías
ás bancadas do campo, e n,a
alí.
·
·
parte alta tiñades -un .''a xeito"
de altar. Faciades· que nos .
-Eu traballaba ,de carteiro. en
axeonlláramos todos e , mentres
Barcelona . Levaba dous anos orti erguía-la lata.. o copón , o . ganizado ·no FRAP, aínda que
Berdoiáns berraba unhas verbas
non tiña participado .en .accións
armadas. · Eu gardaba · o armaque todos repet,iamof? ... .
.mento . Cando .a gran ·caída do
-Tres veées había que die ir:
"¡Deus Boliró:h! E de remate di- · - setenta e cinco escapei polos
cíase: "que · o sacrificio destas
pelos. E non-se me ócorreu cou-

e

sa mellor ca u agacharme no
pobo, na casa da miña tía Eu
sabía que o seu home era un facha declarado, pero non cría
que me fose denunciar. Desp01s
de todo , sempre lle escmtara dicir que a famfüa estaba por riba
da política. O con to é que me
denunciou á garda civil o mesmo día no que cheguei e prendéronme esa mesma noíte
- Escoíteino contar no pobo
D1xéronme que chegaran forzas
especiais da policía para apoiar
ós civis . Que rodearan a casa,
como nas películas, e que te sacaran esposado ... E dis que te
torturaron nos interroga tonos ..
- Durante oito días completos . Non me deixaron un centímetro de carpo san . Nin por fara
nin por dentro . Teño o figado e
os riles estragados. Agora dependo da diálese dúas veces por
semana . Estou na · lista de espera p·a ra me facer un transplante ... Por certo, ¿tendes feíto vós
os papeis de doantes? Sería
unha pena que vos dérades un
ostiazo co coche e se perdesen
catro fígados e oito riles frescos.
Non perdera o seu revirado
sentido do humor o T'uro. Nin a
súa labia enredante. Cando deixámo-la granxa levabamcis con
nós dous coellos . Levabámolos
vivos porque hon sabíamos en
que "hotel portugués estarían
dispostos a cociñalos . Nunca
chegaron ó pote porque cometímo-Jo erro de lles poñer nome .
Un chamábase Tura, e outro
Berdoiana (era coella) . Aínda
deben andar triscando polos
. O
arredore.s de Nazaret.
FELICIANO LOBELOS
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CONVOCATORIAS

I Encontros
sobre a
recuperación da
memória ·histórica
. local

Programa:
Vemes. 22 de Xuño . 17.0010.00
1·' Mesa Redonda . "Experiencias de recuperación da memoria histórica local". Socieducativas. ..A recuperación
etn~gráfica mm colexio de
E.X.B." Escalas Taller. "A
Festa da Istoda" . Alfonso Moreno Mora . Director da Escola
Taller de Ribadavia . .:Escolas
Taller e recuperación do patrimonro" . Francísco Xabier Fernández Fuertes. Arquitecto.
Director da Escola Taller de
S¡]]eda Movemento asociativo_ "Causas dalgún tempo"
Aracell Martínez Gayo S C
"Pazoredondo" "Moaña Onte"
Luís Pérez R1vas A.C "Nos".
Deporte. "Historia do C D.
Ba10" Xosé M Lema Suárez
Profesor de humanística Modera Rafael 01ea Pérez Pedagogo "Landrover" do Concello
de Vigo
Sábado. 23 de Xuño
10,00-12,00, 2 Mesa Redan
da 'As mst1tucións públicas e
a recuperación da memoria
h.Istórica local'" Bibliotecas e
Arquivos. 'Os centros de documentación local"
Dame!
Bu¡án BJbhotecano 'Recolllda e rratamemo de fondos nos
hbranos" Luís Re1 Núñez Blbhotecano Museos, "O Museo Etnográfico" Pepe el Ferreuo Director do Museo Etnográfico de Gándaras de Sahme Concellos A memona
oral en Moaña Manuel Pérez
Rúa. ··r..androver do Concello
de Moaña "Cen anos de O
Barco nas fotos" Gustavo Decampo Paradelo. "Landrover"
do Concello de O Barco de
Valdeorras · • a procura da
iden idade perdida" Daruel
Romero Landrover" do Concello de Fene Modera Carlos
Domínguez Blbhotecano
16.30-18-30 3" Mesa Redon da Idenndape local. 1dent1dade de Gal1cia· Lms Álvarez
Pausa (xomallsta)
Marcial
Gondar (antropólogo) Pedro
de Llano (arquitecto) Xan
Bouzada (sociólogo) e Xab1er
Castro (h1stonador) Modera·
L01s Rodríguez Andrade (Técnico Cultural)
Domingo . 24 de Xuño
11.30-13.30.
SonferencLa .
"Deus fratesquae gallaec1a
,que caralla'" Manuel Rlvas
Actividades Complementárias. Haberá vánas expos1
c1óns 'Os xenera1s do Tras
dez" mostra de traxes de en
tro1do "As imaxes do Patnmómo desaparecido" , proxecc1óns de videos. concerto de
Xosé Luis R1vas. Mm1 e xira
nocturna pola Ria facendo es cala en diversas parróqu1as
para part1c1par nas lumeiradas
de San Xoán

Prazo de Inscripción Até o
12 de 'X uño
Débese enviar a folla de ins. cripción e o ·x ustificante de
entrega do cota de inscripción
(5 000 pesetas) . Pód~se solicitar información aos teléfonos
de Moaña (9.86) 31 43 46. 31
34 99 ou no fax (986).31 01 04.
Prazas limitadas e admisión
por rigoroso turno de inscripción .
·

•

O Galego unha
primavera mais

Organizado pola A.C. do Louro desenvólvese o seguinte
programa de actividades co
gallo da Sernana das letras
Galegas
Xuilo, 1 Ve.n rés . As 11 da noite . "Festa Poderosa" . ·a ctuación musical a cargo do 'grupo
"Romulo Permui e os diplomáticos de Monte Alto" A Coruña. Explanada detrás do Xulgado (Hotel Louro)
Xuño, 5 Martes as 8 do serán.
Xosé Luis Méndez Ferrín talará sobre a figura de Luís P1 mente! a quen se adica o Día
das Letras Galegas 1990, Sala
de exposic1óns do Concello.
Xuño, 6 Mércores as 8 do serán. "A 1maxe en Galicia" vista polos profesionais do med10 Antón Re1xa, Manolo
Gonzalez, Dame! Dominguez .
Visionado da produc1ón videográfica de A Reixa, Sala de
expos1c1óns do Concello.
Xuño, 7 Xoves as 8 do serán
"A mus1ca en Gahza" mesa redodan e coloquio. Poñentes :
Emilio Cao . músico. Xosé Paz
Antón (Na Lua) músico; Juhan Femández (Siniestro Total) músico, FrancISco Nov.o
(PenodISta)· Xan Manu_l:ll Estévez (penocilsta). Suso Iglesias .
penod1sta. Sala de expos1 -c1óns do Concello

•

Historia de
Ribadavia,
historia medieval

Organizadas polo Centro de
Es udos Med1evais de Rl.badáv1a Desenvolverán o segurnte
Programa: Día 21 lúns
20 30 Euexa Santiago D Angel Rodríguez "Rlbadavía nas
Guerras e Revoltas no Século
XIV
Día 22 martes 20.30 Eirexa
Santiago D Carlos Barros
Paz e V1olenc1a na Revolta
Popular · Os Irmandiños e a
morte da Condesa de Santa
Marta"
Dia 23 mércores 20.30 Euexa
Santiago D Manuel Núñez
Rodríguez "Arquitectura das
Ordenes
Mendicantes :
o
exemplo de Santo Dommgo de
R1badav1a"
Día 24 xoves. 20 .30. Euexa
Santiago Dona Reyná Pastor.
'Foro e FamLha na Galiica na
Ba1xa Edade Media" .
Día 25 venres 20 30 h . Eirexa
Santiago D Carlos Deaño.
' R1badavia e a súa Comarca
nos séculos XfV e XV" .

•

Festa da
insumisión e pala
paz

Organizada en .solidariedade
co insumiso Xan Cotdéiro Bu diño. viciño de Moaña. organízase para esta fin de semana
na vila do Morrazo unha manifestación -concerto.
O sáb~do 26 ás 21 .30 manifestación desde o peirao con
regreso ao m?smo ponto de
partida onde haberá actuacións de Desvirgheitors e
Rastreros.

•

Mes da
Cultura en Oleiros

Sábado, 26 de Maio As 7 da
mañá :
Saida da Excursión ó Ba.iXo
Miño e Portugal, co ·alumnado
do Colex10 de EXB "Valle Inclán" . Organiza a Asociación
de Pa1s de Alumnos . Colabora
a Fundación Municipal de
Cultura e o Cen Biotopo. As 5
da tarde , na casa da cintura
de Oleiros: O Cen Biotopo,
reumrase con Enriqtie Segovia
de Adena-WWF par un intercambio de experiencias As, 7
da tarde, na Casa da Cultura
de Ole1ros : Charla- de Fe1ipe
Senén. Dnector do Museo Arqueoló~co de A Coruña, "As
raíce¡;:; de Galicia, as orixes de
Oleuos" Organizada pola Asociación de Amas de Casa de
Oleiros. As 8 da tarde. na
Casa da Cultura de Perillo:
Actuación da Coral pohfóhica
dé Arzúa. As 8 da tarde, no
Campo das Festas de ·Dexo :
Actuación da BAnda de Músi-ca de ".Arca". Durante todo o
día celebrarase: Campeon~to
de Natación Fin de Curso no
INEF. coa participación do
alumnado que asistiu ó Curso
durante todo o Curso Escolar.
Domingo, 27 de Maio
As 7 da tarde. na Casa da Cultura de Dorneda: Concerto da
Banda de Música de "Vilatuxe". As 8,30 da tarde, na Casa
da Cultura de Mera: Actuación da Coral da Asociación
de Veéiños "A Ría" de Perillo.
Luns, 28 de Maio. Comenzo
da "Semana de Xogo" no
INEF . Portas abertas a pais .
nais, e profesores/as.
Xoves, 31 de Maio. As 8.30
da tarde, no Centro Cívico de
Santa Cruz de Liáns : Proxección do video da AS-PG e con ferencia de Pilar Pallarés . Profesora de Instituto e Poetisa.
Venres, 1 de xuño As 8 da
tarde, na Casa do Pobo de
Nos: Video da AS-PG e conferencia do poeta veciño do
Concello. Cesáreo Sánchez
Iglesias.

•

C'ertamé de
Pintura

23

NOVAS SENSUAIS
• MICKY BERTOJO .
E non me decides nada . O

Ualega de Belas Artes "Nosa
Sra . do .Rosarío'c_ Máis: no an tigo Palacio Provincii:ll · (Rego
de Auga, 37), tepes ata o 27
cleste mes unha mostra da
nova fotografía francesa co
mesmo título. Hai para todos
os gustos .·

que. home? Pois que nas noConcello de Cambre
vas da semán pasada conta-convoca o VII Certame de Pinche 1rnha tremenda trola. A
tura "Concello de Cainbre"
culpa a ten o ordenadÓr . Hai
dotado con 500.000 Ptas . par~ ·
.200 anos ·que a nosa· Tone de
o primeiro premio, 2!::0.000
Hércules quedou configurada
P~as . para o. sequndo e dos actal e como p9demos vela agoces1ts .
· · .
Xa- están na. rúa os Bonos
ra. e uns .cantos aaos máis
2-.Poderán concorre-los artisDoré : unha tirada de acéiáns
que
o
menciónado
coloso
ab·
a
tas Q.e nacionalidade española
musicais cun valor nominal de
tiu ao probe de Geiión. Lae extranxeira residentes en
1.000 ptas. coas que este duo , \
mento
moito
ci
lapsus
cálami.
España. que así o acre'diten.
de todos coñecido: J pret'ende
Novas, novas ·fresquiñas!
cun máximo de dúas obras. O
sufragar o seu primeiro vinilo.
Estase a celebrar o I Congreformato máximo deberá ser de As mil pesetiñas danche para
so de Filosofía organizado
80 F. (146 X 114). e mínimo de
o disco e máis para a festa de
polo Departamento de Filoso15 F (65 . X 54) . enmarcadas
presentación. Ouen dá máis?
fía. Ant¡opoloxía e Métodos de
-cun listón. · As obras que sé
Animádevos a mercalas. téñeInvestigación
da
Universidade
presenten haberán de ser únino merecido. Se queredes vede
A
Coruña.
"Pasado,
presencas e orixinais. Faránse sobre
los · actuar . podedes facelo os
te e futuro? do-Marxismo" é o
lenzo ou táboa. con tema e
mércores e os xoves a partir
temá deste encentro · no que
técnica libre.
das 20.0.0 horas no' "Bar ae los
participan como ponerites:
3.-No dorso de cada obra deRon" .
J .L. Pintos e Carlos A. Baliñas
berán figurar: O título , mediOnte vin as artes finais da
da Universidade de Santiago.
das. precio de venda ó públicarpeta de serigrafías que vái
Sergio Vences e Xesús Ríos
co. nome e apelídos do autor
a editar D. Javier Correa
da Universidade da Coruña.
e pseudónimo se o ten. AdCorredoirá: unha pri!Tlícia
Carlos Paris da U.AM. Gustavo
xuntaránse:
Fotocopia do
ben -fermosa . Oue home máis
Bueno ·da Universidade oveD.N.I. ou da taixeta -de resiinquedo! 1de contaruio pois os
tense e Purificación Mavobre
dente. breve "curriculum-vícartos do peto para unh·a desda dé Vigo.
tae" do·autor. domicilio ou entas cen "Ara Solis en Fisterra"
derezo que o sustitúa, número
Está un pouco· máis .rancia:
de teléfono e unha foto a cores
onte e dentro do ciclo de conE eu que ia a falar de min ...
de cada cadro presentado.
ferencias sobre · erotismo
e xa case non.me queda espaEsta documentación pasará a
·· Ateneo-da Coruña". ·diserta.ria
cio algun. Sera posíbel??? Un
formar parte do Patrimonio ·ao
o señor Vázquez Monta1bán
con to de Vicente o "Marqüés".
Concello de Cambre .
sobre un tema que el ben coentón: Van dous xitanos pola
4. -A recepción das obras
ñece . "Eros e gastronomía"·. _rúa. E? un deles lle espeta ao
será durante o mes de setem Habera tnáis conferéncias socompañeiro. "Chacho. ti estás
·bro . en horario de oficina. de
bre este tema, tranquilos . Nos- enipadronao?". O compañeiro
8 a 15 horas os días laborais e
locais do Ateneo (Alfredo Vimírao con certa incredulidade
sábados de 9 a 13 horas . Recente, 8 - l '' de ·19.00 a 22 .00
e frunC:indo o ceño contéstalle:
mesarán ó ·-Concello de Cam"' Non. e qu.e é así o·meu carác- ·
horas . ollol). podedes contembre, Adro , nº 1; CAMBRE (A
plar unha recopilación de Enter". NflW no.vum sub sole que
Coruña).
Teléfonos
(981)
rique Santos : "Caligrafía" .
dicían os latinos. non hai nada
675234 - 675162.
Na sala Arracada (Zapatería,
novo baixo o sol que diC:ímos
5.-0nha vez reunido o xura4. Cidade Vellak tedes pintupor estos lares. mais de cando
do daránse a coñecer . en rolda
ras de Alfonso Gallego , e no
en vez ainda hai sorpresas. A
de prensa, os premios -acacia- .
Kiosko ·Altanos (Xardíns de
sorpresa é que sigamos onde
dos. e tamén as obras selecMéndez Núñez) tedes unha
estamos co -trote que levamos
cionadas.
no plantea. O que ávisa .. ' O
antolóxica da Real Academia
A composición do xurado daráse a coñecer ó se facer pú.blico o fallo. reservándose o
ANUNCIOS DE BALDE
dereito a declarar desei:to algún premio. se o estimase
.Rádio Tirana: a voz do socia··
Los Doré
oportuno .
'
Jismo en portugués para os
(ven da páxina 21)
6.-A entrega de premios terá
ouvintes de Galiza. Hotário de
do-lle "algun toque, algunha
lugar o día 1 de decembro. ás
21 .30 a 22.30 I 24.00 a 01.00 e
causa que tal , pe.ro, vamos, o
19 horas , na Sala C!e Exposi8.00 a 9.00 hora de Galíza .
cerebrQ, o músico é el". Sen
cións da Biblioteca Pública .
Frecuéncias · 15405, 9500 e
embargo, está claro que Los
quedando as obras selecciona7300 KHz, en Onda curta. Endas expostas dende o día 1 ó
derezo: Rádío · Tirana. Tirana _ Doré non poderían existir sen
un dos dous.
30 do mesmo mes .
(Albania)
A traxectória , no curto es7. -Realizará se un catálogo no
pazo de tempo que levan niso
que se incluirán as fotografías
_do espectác~o . xa é longa.
A SeGción das Viaxes da Asodas obras seleccionadas.
Actuacións en cáseque toda a
ciación Cultural "Irmandade
8.-A obra correspondente ó
xeografü;i. galega, Portugal,
Céltiga" facilitará-lle mformaprimeiro e segundo- premio ,
Andalucía. Madrid (nas sás
_ción ben xeral ou ben particupasará a formar parte do PatriElígeme e Y'hasta). Programas
lar dalgún lugar concreto
monio Cultural do doncello.
de TVG , TVE-G e RTVP
(Asemade de horarios de Bu 9.~o Comite Organizador
Apostan por todo . .E buscan ~
ses e Tréns) dos paises céltiporá o· meirande ciume no tr'agos a todas as persoas que es- · cámbio. porque "con este tipo
to das obras. pero sen se resde música e con eses temas
collan estas terras irmáns pra
ponsabilizar dos perxuicios
de antes . apesar de que todos
súas vácacións . ( .Irlanda, Esque accidentalmente poideson moi bonitos, f!ai certo dracocia. Man , Wales. Cornualles ,
sen o correr.
Bretaña .)
· ·
matismo . E nós queremos
10.-As obras non peleccionad_esconxestionar ese dramatisEscribi!'.fe a: Sección das
das poderán retiralas durante
mo . Ir máis cara a outros teViaxes, Irmandade Céltig.a ,
os meses de decembro e xarreas onde, escoitar .un tema
apdo nº 26, ~anxemco . solici~
neiro na Casa do Concello, en
deses, de amor. non supuña
tando información detallada é
horario de oficina.: Os autores _
adxuntando 200 pts. en ·seles. · . algo leve , ,que disfrute todo o
seleccim1ados dispoñerán dun
.lrmandade Celtiga -=--Sección · mundo. apartites dunha conprazo de 60 días para retira-las
frontación clara coa música
das Viaxes-/ Apdo. n° 26 / Saobras, dende que remate a ex(ja , ja) do inglés".
O
nxenxo·.
posición.
_1 .-Q

'
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eOposicións
• Recuperacións:
EX B (2ª E_tapa)

CEN.IRO OE ESTUOIOS

mEDULIO
somos coñecidos
na Galiza inteira,
pola ·n asa
especialización
en libros
gal egos
e portugueses
_Praza do Libro
Tel. 26 63 77 ·

A CORUÑA

República
E(Salvádor, 9
Tel. 5.6 58 12

-SANTIAGO

BUO, FP.
e M e·canografia

·Conde de Torrecedeira, 97 Telf. 235334
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·fRES -EN RAIA

PENA
DE MORTE

- DOCUMENTOS INÉDITOS DA REPRESIÓN ÓO 36 EN TUI .
1

AFEBLE MEMÓRJADE JOSÉ PEÑARREDONDA

XOSE A. GACIÑO
--

1-

U

n veterano ~e Vietnam d~cla
rado culpábél -duas veces
derrotado- do asasinato dun
matrimónio andano ; un desequilibrado mental adicto á inalación de gasolina e goma -duas veces ·desequilíbrado~ que matou ao seu cuñado
posibelmente in s.ti gado pola sua irmá
-é dicer, tres veces desqu ilibradoe un negro deficiente mental -dúas
veces negro- qye matou a un palie ía branca -tres veces negro,
pois- incorporáronse estes dias á
nada gloriosa estadística dos 127
executados en Estados Unidos desde que, no 1976, o Tribunal St¡premo
autorizou o restabelecemento da
pena de marte nos estados que o
creran convinte.
Outros 2.000 estadounidenses están á espera de ser executados e o
Tribunal está a p lantexarse a necesidade de reducir as posibilidades de
· apelación , para que as execucións
non se . demoren tanto (ás veces,
máis de dez angustiosos anos). Oesde o ano pasado, ademais, e tamén
· grácias á "liberal idade" do Tribunal
Supremo, nen os retrasados mentais
nen os adolescentes se libran da cámara de gas, da cadeira eléctrica ou
da inxección letal (segundo o costume ou grao de innovación técn ica do
estado correspondente). Os últimos
inquéritos revela que esa "liberalidade" responde á mentalidade maioritária da sociedade máis opulenta do
mundo (tamén a máis violenta e a
máis implacábel cos perdedores). E
non quera pensar que non sexan moi
diferentes os resultados de inquéritos
semellantes en paises que teñen
abolida a pena de morte.
No médio dun proceso moi desigual de progreso técnico e benestar
material, ainda persiste ese escuro
fondo irracional da conducta humana, que aflora na violéncia física de
homes contra homes. O terríbel é
que iso teña cobertura legal. Daniel
Sueiro -que adicou moito tempo a
estudar esta barbárie- deixou escrito que a persisténcia da práctica legal da execu ción é tanto como recoñecer, desde o poder, "a sua imposibilidade.Jde organizar a vida social en
plano de igualdade e de respeto mút uo". Un poder que mata non parece
moi cualificado para condenar aos
que matan.
O

ALFONSO ÁLVAREZ CÁCCAMO

E

~

-t-

n várias ocasións tiyen a oportunidade de expficar as razóns palas
'que- considero que a -guerra incivil
non debe esquecerse. Hoxe vou facelo de
novo e por derradeira vez: .hai .unha causa
pedagóxica á que xurei non traicionar xamáis que consiste en dar a coñecer toda
aquela atrocidade para que nunca se repita. Para que uriha ferida cicatrice ternos
que exterminar os xermes, deixala limpa
e cauterizala; e penso eu que (!inda estamos na primeira parte deste proceso. Non
hai máis que dar unha o'llada ao mapa da
. Gal iza, sacudilo por calquera extremo e
comprobar a couza que o carcome. Por
oútra banda teño que dicer que se apareDesfile na Corredera de Tui no 1940.·
cen' certos apelidos cando fago referéncia
a aqueles duros· acontecernentos é un feí- · ce ser que porque nur:i intre dado preferiu
Cqnfio que las personas encargadas de
to inevitábel: os descendentes dos matari- ir a algun lugar a facer o amor e non a
discriminar estos extremos les· bastarán
f?s non son culpábeis, a diferéncia dos guerra.
pocos instantes para cerciorarse de cu andescendentes do$ asasiñados que tomos
to hay de calumnioso y cana llesco en esEnvio eu aqui _dous documentos: o priculpábeis durante várias décadas. Aínda meiro é unha. arde de desterro para un
tas apreciaciones pues ni una cosa ni otra
xurden listas negras!
serían acusables aún cuando fu eran vermatrimónio sospeitoso de esquerdismo ,
Un vello amigo , ainda adolescente can- asinado do xeito ilex íbel polo comandante'"'T dad .. ." (iii)
·
dó a terríbel matan.za en Tui , entregoume . militar da praza de Tui e coa data de 27
A totaÍidade das acusacións anteriores
uns documentos coa arela de que fosen de Xaneirb de 1937, o -segundo é un ha
á data desta carta, das que tomou parte
publ icados e coa única condición de que carta enviada a este matrimonio por José
activa J. Peñarredonda, nen sequera se
permañecesen anónimos o seu nome e o Peñarredonda tre$ meses despois. O au·basearan en "apreciacións ". Foron raibas
dos destinatários dunha senténcia de des- tor non ten conciéncia nen memória e tala
vilegas acum uladas e que esto'pou sañu terro e dünha carta privada asinada por J. sen desaqJugo alguri de "injustas ·y bas-·
damente en nome de non se sabe que PáPeñarredonda, un dos represores máis fe- tardas" ao calificar decisións semellantes
tria e que Deu.s. As-de despois destacarroces que padeceu Tui, xunto cos Buga- ás que el tornara poucos mes.es antes coa
. ta, por Sl1posto que tamén.
rin , Buhigas, Cendón-, Jurado, e un negro
povoación de . Tui , e chega a dicer -é
etcétera. Este amigo foi vítima da repre- sangante- por escrito, porque el pod ia,
· Calquera comentário que e·u faga está
sión ,' na que perdeu a dous familiares de que " .. .tratan de molestarte a ti atribuyérde máis. Que o leitor xulgue a tptal idade
sangue.
destes documentos.
o
dote ideas marxistas e irreligiosidade· (...) ·
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. ll1 1Uet:tnguid.&_7 qu~rida a:aIBa; par !r4!011entaa oartae de lli padre ,est oy
. r u 41t ·r eo 1b1 r l a · p r e rJflOte o rd 111 n .
e~•rado lt TU~Jtra odie~a. y.la.manto muo.hleimo que .a personas oomo vos otros,
S• ••r1'1rá ..tirma.r el e ntera d o e n l u. c o p i a
· d~ Tid.a tan ?impla ¡ ~lara· -en icdoe los' ordenes. ee os aoose 1 i'uet 1gu.e tan e in
res~11 · 7 oe.i:+ tan notorio agravio para la ·J usticia.
ac1 J un~a d•l . p r e e• n ~e EI Bo r1 t o e n e l que nar é
C,uando me enter' . 4.el ·prooeaamiento de tu mar U o ,persuadido de · que ee traoon a a a r dia y bo-; a. a o 1o1 u r eo ~ oo .
t~a de u.na faena de t1po politico ¡ocal,eacrib! a ·Tu.y,a persona que c onsideraDlo a"' guarde a v: . !fi rlo h oa u.u o .,.
ba 70 el promotor de aquel).a inJuetÍ.cia ; haQiendoJ..e d·lsoretoe repr oches y.· aoo nee'?uy 27 d• a c ero .J •J l':f:H.
Jaitdole . que no oo.n tinu&ae abusando de 11a. aotual pr1remlnenc ia pol it ica para pe r:ee~ir a sus antiguos adverearios,puee,sobre ser ello contrario a la d ign i dad y
al honor,oqntribu!a,de modo aoae.o inoonec1ente p_ero eficEÍz,a retrasar l a hor a
ansiada de la paz looal ,.tantos aiios. demorada por obetaculos irreduc t i bles , pe r o
que suprimidos por las terribles eentenciae ya oumplidae , habia que ir de r echa
Y rapidamente a· restaurar la concordia y la oonv ivenc ia c iv 11 de todo e los q¡¡e
Sr. D. J
!i::ll{ vivimos.
.
,G
,...: veo in t> oe u 1H u.
l' lb.Zl:L
':'odo esto me ha disgustad c muchiPimo por 10 1 injusto y bastardo ; y de aó.e
luego puedo aseguraros que el la guerrs no r:1e hub i era ll amado a l o'l5 f r ent es y
hubiera yo continuado alli,eetas y otres polacadae ' no hubieran podid o cons w:ia rJ. Peñarredonda, 'tenente-coronel da
se.
,
·
.
·
·
Lexión e amigQ persoal de Calvo Sotelo,
Pero reciente~ente he tenido noticia de que , eobreseido el sUinari o contr a
foi retirado do exército pala Lei de Azaña,
p:
,por falta de prueba,oomo. era natt;..ral,tratan de molestarte a ti atribuyensospeitoso .- o ternpo demostrouno- de • dote . 1deae m~xi'ete.11 e ' trreligiosid8.d~ 1 Qu~ disparate r. - Con!io que a las peractivista de extrema direita. lnsta1ado en-. sonas enoarga4ae d• 41aor1111nar eetoe .extremos ; lee be.atarán pooos instantes para cero iorar~e de cuanto hq de ~~UJlll ~.ioso y oanall~.eco _en ,estas, aprec iao iones,
Tui fixo amistade no Casino e no "Tennis
pues ni wia coea ni otra s•r!an - aoue~~ea &un cuando !ueran verdad. ! No salgo
Club" co grupú~ulo · dos fascistas máis
de .mi asombro al penear que 'te atribu 1 en marxismo 1.
Eeta · oarta,m1e· qqer1doa amigos,Uf - tiene · otro objeto que conforta.roe con
representativos
vila, gabándose riestas
mi protesta - en estae amargas horas de inja.eta pereee11oion de que eoie viotimae
~,)!' sociedades recreativas de ideas e de acey desde luego si ore eie que a:i1 . 1ntervf•nc ion pu.oda a111daros á sal ir pronto de '
nbs que despois aplicou con rigór na trá. esa e~oJoea aituaclon,podele oontar o.:inmigo,aunque mi modesta personalidad. no
xica represión do morite Aloia, da vila e
hnga . rteo~1a en' lu . a).~'111'.~,pero c¡omo hombre que ha v1vid·o en Tu¡ eetoe uJ..,. - dos povos da bisbarra (Cfr. Cadernos de
tU!.91 -.~118 afias, y (lue h~ e~l'oido ellti autoridad ea montantoa 11ingule.rmente excepai~nalee.at pa.edi;i ~b1~ : 4e Toaotrd~,oiqa Tida eono1co, y que por aonooerA NOSA TERRA: "O 36 na Galiza" -Bieito
la pr90lamo . l!mpia,-~<>norabl~ ~7 por to c\oe oonoeptoe respetable.
Alonso Fernández) da que se calcula un
-Tened o·o lli'-4n'* en el _
l lto llfandi,que ·aunque alguna autqride.d euba1hra a, .
saldo superior aos trescentos mortos.
l_l.eva4a -&0&80 G.e pr4iJU1C>,1Cl8 irresiatitles.o· de 1n!o:rma,o1oaes tendencioeae,no
José Peñarredonda
foi presidente da Coo~ . hlo1.eee la l!'aplh J:usUob•.:. a que t®!'~ d.6r80ht,ltlempre hallar.ele en aqtiel
1
, misión Xestora, integrada por Manuel Cor- - •l:- apoj'o que TUee1r.& lBgÍt~ ·aauaa Ín~re~it . . . ·
Y. ~a. maa.,_ fu y tu lilar14o,reo11Ud ·el mail "oordial saludo de neetro anti~\\~ .Man.uel Garcí~ _L.~ra, J. Martín
guo e lnvar i&ble aJD~o. ;
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~lo~i1S~ Ra1.m undo Tap1á Seoane, encár-

da (!'e "restituir a orde" cando as tropas ·
quistas e as columnas falanxistas ocuan Tui tras ·a.desesperada_e valente resisténcia obreira.
,
José Peñarredonda fÓi restituido rro seu
-cargo militar aí'nda que posteriormente ·
degradárono a ·soldado raso por abandono do seu posto na Frente d.o Ebro, pare- ·
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Fir ma: Joeé P~ ñ ar redond~.
'------------------~-----· ·- - - - - - - - - - - - - - - 1

·VbLVER-- AO REGO
'

oñ é unha victória govemar un
pais sen unha cadela. Deses.
perada, Violeta Chamorro ped1u a Bush 40 millóns de dólares
(4.800 millóns de pesetas), so 1so,
menos do que custa un F-18 e pouco
mái~ do que empregará · o concello
d$ Vigo en construir tres aparcadeiros subterráneos.
· E Bush dixo: non, porque non hai
garantia 'de que riolos vaian devolver.
A Bush asómalle o medo a que detrás de Doña Vi.aleta veña. Don Guillermo Endara ou Don Ion lliescu.' E o
irnpério non está para gastos.
Bush sabe ·que ningun xeneroso se
fixo rico e alguns din que a Chamorro
pronto tarareará a primeira estrofa do
himno sandinista.
O'
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