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O nacionalismo móstrase ·com.o a única forza capaz de facerlle frente ás· grandes formacións estatais

As eleicións das fichaxes
Nestas eleie.ións cairon vários redutos caciquis, mentres PP e PSOE aumentaban os seus votos grácias á política de fichaxes
de álcaldés realizada antes dos comícios. O Partido PopuJar non conseguiu nengun dos obxectivos marcados:
a CNG pode deíxalos fara de todas ~s cidades. O nacionalismo superou o teito acadado en 1979 e
o BNG consolídase como a terceira forza.
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A madurez
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·da emerxéncia
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Frialdade
oficial.
ante o xuício··
ao subcomisário
Amedo
e os Gal

Ánxel Lla.nos:
'Hoxe ·
veneramos
o ins~ante, p~ro
a fotografia
requir~ tempo'

O Plan ·
de Autovias
de Galiza
sofre
o p.rimeiro
retraso
·'-

A diplomácia de EE. Unidos está
a presionar sobre a Federación ·
Xugoslavé3: en favor d~ mi noria .
alba·nesa d.e Kosovo e a an:ieazar a Sérbia con represálias para
qud esta nori se obstine na sua
superioridade sobre as outras
nacións do Estado. Como entender esta intromisión de Estados
Unidos na política interna de Xugoslávia ? Que se debate nesta.
federación fronteiriza entre o
Leste e o Oeste?.
(Páx. 15)

Quedan menos de dez dias para
que comece o xuício. Para que o
s ubcom isário de policía José
Amedo Fouc~ e o inspector deste carpo Michel Domínguez, sen-·
ten no banquiño dos acusados
para responder, ante o Tribunal
da Audiéncia Nacional, sobre a
sua participación en tres do~
atentados cometidos polos GAL.
E o máis importante: como acusados de perténcia a banda armada e responder sobre o de- .
senvolvimento dos GAL. (Páx. 9)_

Coñeceu o magnésio e as placas
de cristal. Ten a idade da fotografía. Ás -veces os compañeiros
comprenden que están a facer
información diária de par dun redactor histórico que, con todo,
ten a vitalidade dun principiante,
Así que, cíclicamente, talan de
lle taper unha .homaxe por tantos
anos no mundo da información.· ·
Pero esas iniciativas . resultan
.sempre recortadas e cativas.
Anxel Llanos é o home pegado á
cámara.
(Páx. 12':'13)

Un burato de cento vinte mil millóns de pesetas no MOPU e un
céfimbio profundo da política de infraestruturas do Estado producen
un retraso dun ano no comezo do
pla~ das autovías para Galiza, o
que signjfica que non se poderán
cumprir as datas do acorde asinado entre o presidente da Xunta e_
o ministro Cosculluela. Entre os
contratistas do plan existe a inmpresión de que as novas estradas
galegas sofrerán ainda máis retraso.·
(Páx. 11)
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o circo eleltoral delxou,
máls unha vez, a sua pegada.
A anotar un dado significativo:
·' málla á calor e á seca,
.
non se prodigaron
os lncéndlos. ·
Quizá non sexañ · .
eleltoralmente rendábels.

F. ARRIZADO

X. MARRA / ARQUIVO

O.nacionalismo única alternativa ao

bip~rtidismo

PP e PSOE aumentan os seus votos debido
á·fichaxe de alcaldes
-

'

A. EIRÉ - M. VEIGA -- CORRESPONDENTES

O nacionalismo superou·o máximo teito acad.ado, o de 19.79; o CD'S desaparece da cena política recollendo o PSOE e PP
a maioria dos seus votos pala integración dos antigos. militantes nas suas candidaturas. O aumento de sufráxios de ambos,
estivo apoiado na fichaxe de alcaldábeis da CPG e CG. Ainda asi, Fraga non conseguiu nengun dos seus propósitos,
CNG pode deixarfora ao PP de todas as cidades e Vitorino.resistiu os ataques en Ourense.
As eleicións municipais viñeron
referendar as tendéncias evidenciadas nas eleicións autonómicas . O Pa,rtido ·Popular ·configúrase como a primeira forza política ao conseguir o 40 por cento
dos votos. O segundo lugar está
o~üpado polo PSOE, que acada
o 31,54 por cento, confirmámndose o BNG _como a terceira forza co 7, 71 por cento dos yotos
emitidos nestes comícios.
Converxéncia Nacionalista Gale. ga aparece como unha opción
variopinta e amorfa ~ue deberá
acadar carta de natúreza política, pésie aos 559 concelleiros
optidos, e os 117.546 votos das
diferentes versións do centrismo.
O Centro Democrático e Social
desaparece como tal partido, regando cos seus votos a diversas
opcións políticas, segundo as localidades e o acomodo dos· seus
_ 5mtigos concelleiros. ·
O Part·ido Socialista Galego-Esquerda Galega, converteuse tamén nu~ dos grandes perdedo-

res, pésie a descender semente
en 1O concelleiros e 17 mil votos.
O descalabro sofrido en Vigo, cidade· ·considerada a ?Ua praza
forte, en do~de viu m_inguados os

Q PSG-EG
ESTA
CONSIDERADO
COMO UN
DOS PERDEDORES
DESTES COMICIOS,
PESIE AQUE
O DESCENSO
_DE VOTOS
E'CONCELLEIROS
NON SE PODE
CONSIDERAR COMO
ALGO ALARMANTE

seus. eleitores en case 11 mil votos e tres concelleiros e a sua
inútil teima de confrontarse ca
BNG na campaña. monstran os
- res_ultados como un fracaso.
Esquerda Unida, ainda qué mellara resultados, non segue a tónica dos seus aliados españots,
non pasando dq. marxinalidade
no contexto eleitoral galega, pésie.á sua confirmación no Ferrol
· e a sua ·irrupción na capital luguesa,- debido neste último caso
-as desavenéncias socialistas
que primaron a Carlos Dafonte,
~" carrillista que foi de iodependente por EU.
·
Os demais partidos cumpriron
dun ou doutro xeito ca agardado.

Análise comparada
Pero á hora de analisar uns _comícios non só nos podemos fixar
nos números espidos. Hai outros
indicadores que son, unhas veces orientativos e, outras, clarificadores. Ademais hai que ter en
conta c~les eran as metas que

seu propósito. Descendeu en vose irrtpuñan as distintas formatos, mentres o BNG superaba o
cións e se estas foron logradas
seu record eleitoral , conseguindo
nu non, para valorar o seu fraca2.309 votos máis que hai 17 meso ou éxito relativo como se de
atletas se tratase: non a todos se · ses nas eleicións autonómicas,
lles poden esixir as mesmas . apesar de apresentarse só en
170 concellos e non contabilizar ·
marcas.
aquelas candidaturas denominadas "independentes", pero que
Xa diciamos anterio·rmente que· o
en número de ~o foron auspiciaPSG-EG está considerado como
das, entre outros, pola frertte na~
un dos perdeqores destes comícionalista.
cios, pésie a que-·o descenso de
··.- votos e concelleiros non
pode.
Entre BNG e PSG-EG, co auxílio
considerar como algo alarmante.
do PNG, , situáronse na lumieira
Hai catre anos o seu líder, Camide votos conseguidos nos comflo Nogueira, que agora apresencios murücipais de 1979, con
taba a demisión, consideraba os
µnidada· Galega e. o BNPG en liresultados como todo un éxito.
za.
Onde está logo o fracaso do
PSG-EG? En que non acadou as
Quer dicer isto que, sen poder
cotas que se propuxo, pésie a
seguir a ser o partido máis ·vota- ·considerar á CNG como nacionalista; polo conglomerado das
do en Narón, Realizaron unha
suas siglas, pola sua índefinición
campaña surprendentemente
ideolóxica e pala forma de apretriunfalista e ao mesmo tempo
sentarse na ·campaña eleitoral
agresiva contra o BNG, puxando
(algo que non ocorreu con CG
por conseguir ser a forza ·referente do nacionalismo.
·
en anteriores controntacións eleitorais) o nacionalismo está non
só (ac~ando o seu teito' eleitoral,
Evidentemente non cons.eguiu o

se
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senón que propiciou que as formaci<f>ns estatais asumisen nos .
seus programas moitos dos pontos pr.ogramáticos que hai doce
anos deferidia en solitário: eis un
dós principais éxitos do naciona- ·
lismo..
·

ENTRE BNG
E PSG-EG,
.CO AUXILIO DO PNG,
SITUÁRONSÉ_NA
LUMIEIRA DE VOTOS
CONSEGUIDOS
NOS COMICIOS
MUNICll?AIS DE 1979,
CON UNIDADE · GALEGA E
O BNPG EN LIZA

A consolidación do BNG
O Bloque· Nacionalista Galego
non ·só se consolida como a ter. · ceira forza política, con perspectivas reais de aumento ao
permitirlle a sua própria estrutura abarcar novos campos ideolóxicos, como o demostran os
resultados obtidos coa inclusión
d PNG, lndependent~s e candidatos de procedéncia variada,
senón que cumpriu os seus ob- ·
xectivos : entrar nas grandes cidades, consolidar aquelas alcaldias nas que tiña maioria, entrar
nas deputacións, algo que conseg.uiu en tres das catro, e au- ·
mentar a sua implantación te.rritorial.
Os catro concelleiros acadadQs
en Pontevedra, a única grande
cidade na que tiña representación , son un avance significativo,
ao tempo do que pode dar .de si
a política municipal en Lugo , onde se volveron conseguir aqueles dous .edis primitivos ; en Ourense , cidade na que tamén se
lograron dous conce lleiros ; o
mesmo número que no Ferrol ,
cidade na que o BNG entra por
primeira vez ; e a solitária representación acadada en Compostela e Vigo.
A Coruña foi a sua asignatura
pendente destes comícios. Cen
votos e unha lei eleitoral que prima ás maiorias, máis canto máis
numerosas (o PSOE conseguiu
os dous tércios dos concelleiros)
deix.aron a Enrique Tello fara do
Pazo de Maria Pita.
A consolidación do BNG complétase ces resultados acadados en
Allariz, concello no que estaban
postas todas as miradas despois
de que Anxo Quintana desbancase á direita escurriscada pola
presión popular. Os 1O concélleiros dos 13 cos que conta a corporación alaricana referendan
tanto aquela decisión como o labor realizado durante estes case
dous anos de governo.

3

~ - ~RRA I

VOZ NOTICIAS

que nunca tivera representación
até agora, entrando en feudos
da direita máis recalcitante co- ·
mo Fisterra onde logrou tres ·
concelleiros.. .

En Camota, outra alcaldía histó~
Nun dos c-0ncellos nos· que
rica do BNG, este perd_
eu a
agardaba
mellores resultados
En Mal pica, outra ·das alcaldias · maioria·, tanto pala apresenta. para o BNG era en Cangas, pero
nas que o BNG sofreu un partición da FPG, que acadou dous
invertíronse os termos a respeito ·
cular acoso , cuns meios de coconcélleiros, como polos probledos anteriores comícios, consemunicación que o comparaban
mas existentes á hora de confecguindo a FPG catro concelleiros
con Cangas e Allanz, o Bloque
cionar a lista debido á moción de
mentres que o BNG só lograba
segue a ser a lista máis votaEla,
censura que lle apresentaran ao
dous, asi como en Ares onde
ainda
que
descendeu
nun
concepróprio
ex
alcalde
do
BNG.
BLOQUE
despois de ostentar a alcaldia en
lleiro. En Ribadeo, concello que
·mi noria durante os últimos catro
NACIONALISTA
governaba en minoria tamén se-Citar tamén a recuperación de
anos, non deu aumentado de ·
· gue o BNG a ser o partido .máis
Moaña e o ascenso de VilagarGALEGO NON SÓ
.
dous
concelleiros, mentres que
votado.
· ~
·
cia, cidade na que os nacionalis-·
no Saviñao, outra alcaldía deten- ·
SE CONSOLIDA
-En Fene, o BNG descedeu ca:tro · - tas teñen a chave do governo. O
tada durante u-n tempo cun só
. concelleircis ao irromper nesta
m~smo papel de pirlón no que
COMO A TERCEIRA
concelleiro, acadáronse tres nescorporación EU e o PSG-EG, asi . xire a política municipal pódeno
ta ocasión. o alcalde que descomo unha ca'r:ididatura vidñal,
desempeñar en Pontevedra, Ou- .
FORZA POLÍTICA.
. bancou ao BNG, Castor Montes,
pero segue a contar con maioria
rense, Lugo e Vigo, asi como en
quedaba como único represenSENÓN QUE
· absoluta.-O mesmo que en Vi lar
numerosas vi las.
·
tante de CNG .
dos
Santos
e
Corcubión
onde
só
CUMPRIU OS SEUS
.existen dous concelleiros que
O BNG, aoemais, cons.eguiu
OBXECTIVOS
. nQn sexan do BNG.
concelleiros· en municípios .nos · A política de fichaxes
..
Pésie ao aumento rexistado polo
\
.
PP e o PSOE non se pode dicer
~VOLUCION RESULTADOS ELEICIONS' .MUNICIPAIS
.,
.que este fose debido a un au\
mento partidário en ·si, senón
pp
UCD
PSOE
BNG
-CNG
EU -. CDS ·
PSG-EG ·
que foi máis-debido á política de
_fichaxes de alcaldes que levaron
387.499
148.127
153.087
78.417
69.119
48.178
1979
a cabo antes das eleicións. O
seu ascenso foi en detrimento da
1983
336.567
48.857
. 31.419
11.814
26.280
43~525
CPG e de Coalición Galega, asi
como do CDS, partido que xa só
. 19.467
1987
61.158'
358.440
56.237
108.633
457.31~
se apresentaba testemuñalmente , pero cuxos candidatos foran
1991
564.100
441.049
107.489
113.771
22.907
18.055
39.699
integrados con anterioridade nos.
partidos estatais, tanto nas vilas
Nota: No 1983 e 1987 a CPG obteu 159.542 e 143.116 votos respeitivamente. No 1977 os dados do PSG-EG
coma nas cidades. .
corresponden ás candidaturas de l!_nidade Galega.

Outro dos pontos conflitivos eran
Noia, cun Pastor Alonso que colleitaba demandas xudiciais coa
mesma facilidy.de con que con-

seguiu a rriaioria absolu_ta.
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Ainda asi hai que confirmar un ascenso do PSOE no rural, on- ·
de, desde o poder,. está a canse- ·
guir maior implantación, ainda ·
que sexa a costa de desnaturalizar totalmente a sua ideoloxia,

BIPARTIDISMO SEN PAÍS
PP e PSOE aparecen imersos nunha
particular guerra para defender a hexemonia
eleitoral, o primeiro atrincheirado na Xunta, o
segundo na Moncloa. Ambos plantearon
estas eleicións municipais como unha batalla
que lles abrise ·paso cara aos comícios xerais,
conquistando para isa baluartes do inimi~o :
deputacións, cidades, vilas ... Non tiveron
reparo en pagar a capitáns mercenários que
aumentasen as suas mesnadas de votos co
gallo de conquistar prazas que sempre se lles
resistiran.
Mais; esta desputa non lles impide erixirse .·
· en aliados á hora de procurar a laminación
doutras opeións políticas, cara a teimosa ·
implantación do bipartidismo. No próprio
Manuel Fraga abroll!l de cote a tentación
totalitária, como na própria noite eleitoral, ao
declarar "marxinais" a todos aqueles que non
tivesen comulgado coas suas siglas ou.coas
dos socialistas. Cada confrontación eleitoral
vai dezmando aos seus contendentes. Nesta
ocasión o gran perdedor foi o CDS, .
desaparecido case por completo da campa
eleitoral. Pero certo é ainda que 31 O mil.
galegos votaron por opcións distintas das
duas mencionadas e outros 80~ mil

preferiron rion exercer o seu direito o voto, a
costa, nalguns casos, de descabalgarse de
tanto carreteador de sufráxios como
p~rcorreu odia 26, casa por casa,' as n9sas
parróquias e bairros.

Pero tal feito non limita a conciéncia de que
este proxecto resulta tan valioso como
incipente. A xenerosidade tórnase máis
necesár:ia que nunca para que-tanto o actual ·
BNG como todos os sectores políticos ou
sociais, sensíbeis ás ameazas que s~fre a
sociedade galega, colaboren .en pé de
igualdade nun proxecto plural que precisa de
folgos e de calor humano para medrar rexo. ·

P _ESIE
'AOAUMENTO
REXISTADO POLO
.
En todo caso, untía visión desapaixoada,
PP E O PSOE
como adoitan a 9icer tantos comentaristas,
NON SE PODE
pon en claro que a única for,za capaz de
facer frente a calquera destas organizacións
DICER QL)E ESTE
-e á sua estratéxia- é o nacionalismo.
·
Cando a Galiza se lle outorga a terceira
velocidade no tren· do crecemento europeu,
FOSE DEBIDO
Pero as guerras non se poden manter longo · calquer alternativa propriamente galega é
A UN AUMENTO
tempo, sobre ~oao cando as tropa;; son
· hoxe e en si progresista. Pero neng·un
menos numerosas e se combate no próprio
prox.ecto sé vai construir sen dous ractores
PARTIDARIO .EN SI,
território . .A guerra de guerrillas pode servir _ diferentes pero que deben coexistir ben
SENON QUE FOI
para fustigar, pero non para expulsar aos
ensarillados: o pluralismo interno (ineficaz
grandes _exér~itos de ocupación.
sen democrácia) e a coesión e implantación
MAIS DEBIDO.
..
organizativa. O J:lrimeiro elemento permite .
A POLITICA .
O nacionalis'mo acadou uns resultados máis
acumular forzas e o segundo poñelas a
elevados que nunca, pero resulta. óbvio que
ponto para que o· enfrentamento coas duas_
·. DE FICHAXES'
-a sua distáncia das grandes forzas estatais é poderosas maquinárias estatáis non as
·
ainda notabel. No abano de siglas .
- · derrube na primeira embestida.
DE ALCALDES QUE
autóctonas, unha forza, o BNG, destácase
LEVARO.N A CABO
A extensión e () afincamento nos concellos é
por riba ·das demais. A sua éstratéxia de
un bon paso no tec.er·dunha gran
defen~a dos seC'._tores produtivos ameazados
ANTES
e á sua ch9mada ao éleitorado a abrirse a · organización libertadora.•
DAS ELEICIÓNS
ANOSA TIBB.A
Galiza parece~ ser· as mellor respondidas.
;

'
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po_is moitos dos seus candidatos
son persoas _da direita, mesmo
franquistas. O aporte dos carriNistas non parece significativo.
Significativos tamén son _os resultados acadados por Francisco
Vázquez na Corut,;a, o'nde logra
os dous tércios da corporación-·e
Xeral'do Estévez en Compostela
que acada mai0ri? absoluta. O
PSOE consegue nas cidades os
mellares resultados nos bairros'
periféricos, na Coruña, na única
mesa el~itoral que perdeu foi na
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O PP perdia taméri a be~a11a- e!·ei~
tóral na cidade das Burgas, con- ·
seguindo o PSOE ser a lista
máis votada e tendo qu_e pactar
a.Deputación.
Tamén está obrigado a pactar en
Lugo, Pontevedra ou Vilagarcia,
para ter maioria. En Compostela,·
outro dos empeños .persoais ·do
PP e -de Manuel Fraga, conseguiu un sonoro fracaso, ainda
_ que Maria Xesus Sainz supewu
en votos aes conseguidos por
Conde Roa nos comícios ·de hai
catro anos. ·
O PP foi incapaz tamén de recuperar a Deputación coruñesa, un
dos empeños dEí Romay. Por se
isto fose pouco viu como des- bancaban a alguns dos seus
bastións, como Durán Casais, alcalde da Pobra. Na Estrada Elvira Fernández tamén descendia
de 13 a 8 concelleiros, polO que
pode perder a alcaldia, e en Ro. deiro, un dos alcaldes que máis
tempo leva no posto, quedou só
a un concelleiro do PSOE. Ou en
Carballo, onde Varela Rey, desbancado pota fichaxe de Sánchez Vitas, conseguiu a maioria.
Hai que analisar tamén estes resultados do PP baixo o prisma
dunha Xunta e o seu presid!3nte,
Manuel Fraga, enzoufados totalmente na batalla eleitoral, percorrendo bairro por bairro e vila
po_r vita. Este feito fai que se
non se pode falar de fracaso
eleitoral, si dun revés da política
fraguista que segue atado polos
centristas e polos seus próprios
baróns. Pois, ademais, os distintos resultados do PP hai que localizalos no mapa,queF dicer,
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6 Pl',6 IPP~1 PSOE
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6~• 6PP,IBNG
11 PP. S • ...., 1 PSOE
1PP,3PSOE,1 CNG
9 PP l PSOF 4 fl'G 2'8NG, l. PSGffi
9 PSOE, 2 pp

Núñez en Ourense, pero non o
logroµ,- acadando o 54 por cento ·
dos al_caldes desta p-rovíncia,
frente aes 26 por cento do P.P e
o 17 por cento dó PSOE. - ·

N·o r-m alidade en Allariz

.
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MUNIOPIO

\/árias eran as metas que non
conseguiu o Partido Popular. A
pri~eira-desbancar a Vitorino

-

-=

PSG

-SE O PSOE
CONSEGUIU
OS SEUS
OBXECTIVOS,
OPP, PESIE
A AUMENTAR
EN VOTOS TIVO
UNS RESULTADOS
QUE HAI
QUE CONSIDERAR
COMO
FRACASO RELATIVO

Se o PSOE conseguiu os seus
obxectivos, sendo un dos principais da Deputación coruñesa, o
PP, pésie a aumentar en votos e
ser a forza máis votada, tivo uns
resultados que hai que considerar como fracaso relativo.

.

sn

l'S*G
PSOt:

Os "'seus compañeiros· da Depu. tación_coruñesa, Arnfe, alcalde
de Santa Comba, que se apresentou pota CNG baixaba tamén
de .13 a sete concelleir:os, perdendo a maiocia, asi como o outro Manuel, Maneiro, descendia
tamén dous concelleiros.

Q fracaso relativo do PP
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3926
3579
2S62
29 59
1116

Unha das grandes
batallas
a¡;resantadas na Coruña era polo
control da
Deputación. Moreda desde a
Presidéncia da
Institución' •
Romay desde a
- ·x unta repartlron
cartos na procura
da vlctória. Gañou
o PSOE.
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A.CORUÑA

da Cidade Vetra. As ·suas--''fichaxes" máis e$péctaculares perden
posicións, como Ramuñán en
Coristanco que tiña 13 concellei. ro~ .pota CPG e, agora, no PSOE
só' conta con sete.

Nen en Vigo, nen
en Pontavedra,
nen en Vilagarcia
o PP fol capaz da
asegurarse o '
trunfo. Suxelto a
pactos os futuros
alcaldes poden
delxar a Fraga co
mal nos beizos.

O día 26 de Maio amenceu cedo
- en Allariz, a frescura da mañá e o
airiño limpo acariñaban as facianas despexadas dos viciños. O sol
alumeaba o ambiente e predicia
un dia espléndido e caluroso. As
badaladas do relóxio da igrexa de
Santiago ainda. non deran as 8,30
horas e as oito· mesas eleitorais do
Concello xa estaban constituídas.
Os bares servian os necesários
cafés fumegantes co -seu arrecendo- cáracteristico a hora tan inusual
nun Domingo. As olladas cruzábanse, un breve sorriso nos beizos •
e a responsabilidade voltaba de
r:iovo apartando as cellas. _Abtiron
·os Coléxios Eleitorais-ás nove. Os
votantes que agardaban ~hora · de
abertura dsde moito antes exerce-·
ron o seu direito ao voto ordenadamente. A afluéncia ás urnas durante a mañá foi notábel. Ás 14,00
h tiñan votado máis da metade
dos· inscritos no censo, seno asi
. en todas as mesas. Os coche.s ian
-duh lado ·a outro, percorrendo
das as estradas e pistas de Allariz.
Nos lugares a xeritiña negaba cun ·
aceno ou, en troques, acercabáse
ao automóbil amasando ledícia,
s~gundo quen fose o condulor. Os
sobres, coas papeletas caían dentro das 'urnas· mentres o mundo fi"
xaba a sua olladá en Allariz.

'º-

acumulada, que non foron a maiores. Todos coincidían: "Estas eleicións foron as máis tranquilas das
que se levan feito".

o boi e as eleicións
A xornada es :va amenizada pala
coincidéncia as votacións coa
denominada "Proba do Boi", prelúdio das festas máis populares
desta Vita alaricana. As pafíoletas
vermellas aledaban a vista e os
participantes correron desde o
campo da Barreira, onde efectuaron a solta do boi, deica a praza
M~ior, percorrendo as empedradas ruas de Allariz con .grande ledícia e rebúmbio. O ambiente tornouse festivo baixo un sol implacábel e caluroso. Pouco máis de
unha hora durou este relax, que
anúncia a celebracfón das festas
para os dias 31 de maio, 1 e 2 de
xuño.
Ainda que nesta ocasión o Boi non
pasou a proba, dado queera demasiado manso para o dinamismo
qúe se demanda nestes dias, a
Comisión organizadora da festa do
boi "Xan de Arzua" decidiu substituilo por · ou~ro mái~ bravo e rápido.

o·escrutfnio

o serán pasou lento .e a -nora do
teconto .non dab¡i chegado. A 9a-A normalidade foi a riota dominan- .. -lé>r abafante ainda alongaba máis
te, agás algun que outro enfrenta-' o tempo. Os-derradeiros vota.ntes
mento verbal; fróito da tensión · achegáronse. tranqu_ilamente~
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Cacharró pode .seguir a ·andar
por libre e_n Lugo, C~iña segue
acentuando a sua preséncia en
Ponte~edra e Romay perde posicións na Coruña.

· A .incógnita de Vitorino
Fraga ameazaba na noite eleitoral, nas que, invariabelmente,
perde os papeis, con ·convocar'
novas eleicións. Lanzáballe unha mensaxe clara .a Vitorino
Núñez: non vou governar en
minoria.

Agora a CNG deberá decidir o
seu futuro. Non son moitas as
opcións a escollar. Converterse,
como tiñan anunéiado, en parti- .
do, levaría consigo apostar por
unha maior autonom·ia frente a
Fraga. Os ·resultados non son ·
tan bons como para lanzarse
sen preocupación Galiza adiante, sobretodo coas variopintas
candidaturas que pergueñaron,
sen nexo ideolóxico que os una.
O Merlo Branco·de Vítor Moro,
·demonstrou, polo demais, máis
unha vez ná que tivo. ocasión,

_Pode decidir Vitorino seguir hibernando no seu cuartel de inverno ouren_sán, arroup~do coa
impedimenta· do. PP. Teria que
renunciar á expansión territorial
definitivamente. Nos catre próximo.s anos moitos dos seus alcaldes iríanse pasando ás fileiras
fraguistas.
Despois dós pasos que deu só.-lle
A gran batalla de
Ourense entre PP
e CNG ten un
caprtulo pendente
na Deputación. A
arbitraxe do BNG
na capital a o
aplastante trunto
de Allariz son os
outros pontos de
atención.
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P..arada de Sil
Pcrtiro Azuiar
Pcrou, A
Pctin
Piñor

\
!~

Porqueira. A
Punx1n
(Ju.in tela
Rio
Rairizdc V,cin

Ramir.is
Ribadavfa
Riós
Rubia
Riza.A

2.764

2.ill
3.901

!.~56

, :!IS
1.486
,621
2.611

Tri,1,cir.i. A
"TOO.
Tr.tsmiras
Vrin.A
Vrrin
vilamilnn
Vilamartin
Vilu de Barño
Vilar de Santos
Vila.rdcvós
Vilariño Conso
)(JI< Esoadañ<do

iÍO-

ola
;oa
~lú

·es
tas
os
3

o

ua¡za

rále:or>lade
1ue
tas
de

ion
je-

mo
,a
do
stido.

do
caáis
t~s
te~

PEPE CARREIRO

-

.

J.8)6
2.066
1.958

S..rrc-.tus:
Taboadela

Viana do Bolo

non se fixeron agardar. "Que saia
mentres numerosos viciños paseo Alcalde!". Dentro cobríanse rapiaban en grupos conversando de
damente os papeis e documentos
vagar. Os relóxios mirábanse de
necesários. Abriron a porta. Sai
cando en vez e por fin, pecharon
Anxo Quintana. Aplausos, vítores',
as portas e comezou a hora da
apartas, sorrisos e bágoas. O
verdade. Primeiro entraron nas urtriunfo estaba asegurado. Allari~
nas os votos por correo, logo os
tiña Alcalde.
interventores e tamén os vocais
coa presidenta. Rompeuse o preXenerosos.. na vitória
cinto e a xente logo se arremuñou
nas fiestras abertas da aula que
Esta foi a consigna. A filosofia a
estaba nun baixo. Todos espreiseguir: Non facer leña da árbore
tantes. Siléncio dentro e fóra do
caída.
local. As primeiras papeletas comezáronse a ler. "Máis alto!", beA festa estaba formada. Nada merraron dende o exterior. O B.N.G.
nos que 1O concelleiros do B.N.G.
comezou a destacar, ainda que o
por 2 do P.P. e 1 de Centristas. UnP.P. e Centristas {lon se quedaban
ha vitória por goleada. A§ora xa se .
atrás. Lego de média hora de essabe que en Allariz "O povo é
crutínio o rebúmbio .do exteriro
non deixaba escoitar a voz da .quen máis. ordena", comentou Anxo Quintana.
Presiderita. Pecháronse as fiestras e cada vez eran máis as perO local do "Roi Xordo" foi o ponto
soas que se reunían no pátio do
de referéncia, quer dicer, o local
Cóléxio Público "Padre Feijóo". Xa
da sociedade nacionalista como
eran as 21 ,30 h cando comenzareza no seu letreiro exterior. A tele:
ron a estourar os foguetes no ceu
visión e a prensa. A vila inteira palímpido <;te Allariz. Nas mesas das
sou por ali. as primeiras cervexas,
Parróquias xa se sélbian os resulos primeiros .pinchos e as primeitados. Mais na Vila seguia o reras novas do que acontecera no
co nto, claramente a ;favor do
resto da Nación.
/
B.N.G. Anxo Quintana permaneceu nesta.sala dado ql1e fara n~s- .
Champán e cantigas até a ·madruta mesma mesa oñde votara. A ingada: Ao dia seguinte, Luns., todo
f o rm ación do que ocorria fora,
o mundo estaba á sua_hora traba·neutras mesas, pasaba axiña ·ao
llando coma desde hai ano e méinteriro pola fiestra. Por fin remadio. Cansos, mais con forzas renotou o recento. O xentio cada· vez
vadas.+
,
era máis impaciente e os berros

2.&'32

~ndiis -

Vt~4

leifas

2.439
1.435
1.466
l.892
2.089
2.849
1.767
83.650
1.810
J.745
1.581
4J06
2.674
1.191
1.717
2.770
736
1.512
984
1.106
1.403
2.358
1895
5.325

S.Cibrao Viñas
S.Cristo•fo Cea
San Amaro

'0,-t:J

z

~

Poboa de Tñi,-cs
Porutrlova

\

lv.

queda seguir adiante coa s~a es. .
Hai outros dados tamén de claro
tratéxia e,xpansionista ou integrarsignificado político como que o ·
PSG-EG e PSOE conseguisen
se dun xeito ou doutro no Partido
Popular. Calquer outra opción lemenos votos en dous concellos,
no de Coirós e Beariz, respectivaríao a unha lenta pero segura
vamente, que o número de canagonía política. O que queda de
Coalición Galega tamén deberá · didatos que apresentaban. No.utros concellos o húmero tamén
meditar o futuro. De momento pofoi exíguo ao confeccionar as
den privarlle ao PP de ter repre:
candidaturas con paracaidistas.
séntación en povoacións de máis
de 50 mil habitantes. Agora todo
Por último .resaltar que, durante
dependerá das negociacións e do
a campaña eleitoral, pésie á seque Vitorino estexa disposto a tiquia e o calor, non se rexistaron
rar pola corda sen que Fraga faga un aspavento.
incéndios na Galiza.
•

que é un eterno bluft, ·pésie ao
seu apoio a candidatura de Vigo
só acadou mil votos..

Xinzo de Limia

Xuoouc:ira Amb1a
OUUNSI

Cacharro Pardo
confirma o trunfo
no seu dominio. O ·
resultado da
capital e deMonfortedeixa
unha fenda aberta
en benetício da
CNG.

1.5()5
8.687
1.897
4.098
l .030
2.444
3.097
1.163
2.973
966
1.137
8.274
2.689
330.473

PS&G
PSOE
206
591
SS
119
300
286

BNG
CDS
'2.29]
]54
860
160
•.011
711
705
327
295
JIO
l.2IO
1UI
!l4
2.4JJ
1.281
838
82
319
18
958 .
1
80
367
114
412
3S
714
1.243
157
344
268
260
627
22
817
486
126
461
l28
477
268
314
396
503
377
1.762
1.552
1.834
860
54!
961
1.213
262
530
350
40
30
498
1.018
230
921
394
218
369
753
844
76
131
207
969
54
579
98
l23
192
1.468
96
241
623
233
52
599
136
855
56
600
235
218
136
731
66
234
402
298
349
405
93
469
736
221
1.017
73
268
81
13!
579
787
266
354
SJO
441
149
462
1.006
51
334
518
257
887
766
268·
140
121
855
565
m 1.075
237
380
404
74
3SS
l23
l.ISJ
431
215
172
125
313
666
1.040 :
141
1.307
12
90)
217
452
191
70
1.602
95
222
292
130
8S
17.367 15.114
5.441
3.022
385
115
608
1.106
515
l28
139
:?38
4l!6
421
1.846
67
346
315
l37
1.353
288
301
273
213
769
246
617
730
622
43
101
183
151
'205
375
375
164
188
'
58
43
555
67
205
214
m
345
!34
671
791
446
165
.
1.197
1.199
-" 206
816
306
.565
686
134
llll
m
752
715
123
1.096
7l5
1.186
Jl8
96
81
1.151
6:!6
4l8
147
87
56l
195
167
ó99
!lb
• 709
746
ll6
28:!
190
756
77
J76
244
249
881
1%
842
216
m
70
48lJ
m
9
1.053
·l.86l!
2.132
468
589
!34
319
º 865
459
1.576
102
154
1.285
486
1.089
126
335
728
365
163
19
18
146
Slil
])9
1.016
153
m
393
78
178
103
380
312
. 1.245
912
2.54-4
301
242
48
1.231
63
59.192
65.0JJ
11.044
56.339
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BarmrO:S

Httonte
Bóvtrla

Carbal ledo
Castro de Rea
Castro verde
Cervantes
Ctf\'O.

Chantada
Corao.0
Cosoei10
Fol.:oso Caurcl
Fonsurada
Foz
Friol
Guitiriz
Guntiil
lncio, O
Lineara
Lourcnzi
LURO

Mcira
Mondoñcdo
.Monforte Lemos
Monterroso
Muras
Navia de

~uama

Naucira Muñiz
l'fflll"ais. As
Ourol
Outeiro dr Rd
Piramo, O
P..tlasdc Rci
Pantón
l'aradc:la
Putorilll. A
Pcdranu.
Poboa BrollOn
Poi
Ponteoova. A
Portomann
uuin.W.11

Rabadc
Ribadto
Ribas de Sil
Ribeir~

PiQu1n

R101or10

Samos
~"'·

---

-~~n•nO

Taooada
T12bada
Triw.stda
Valadouro, O
Vic<do,U
Vil1lba
Vivciro
Xemude

)(o..,

LUGO

v3.651
2.260
J.21U
1.9')4
H79
• 3.270
3.m
J.860
2.008
4.110
4.979
3.588
2.188
8.721
8.937
4.209
5.624
1.874
6.502
7.689
4.151
6.020
J.603
2.976
3.359

2.59li
66.243
1.619
l .023
16.1.59
J.7ll
1.331
2.299
321
1.7ll
1.942
l.614
. l.8l5
l .Ol2
4.560
2.627
J.80 1
1.886
2.863
2.161
3.278
1.999
4.287
1.428
7.430
1.437
990
2.016
2.295
10.428
l.710
J.997
S.043
1.681
913
2.387
2.271
13.374
11.476
2.686

2.859
326.620

PS4eC
PSOE
JJ9
m
42S
179
618
180
629
396
358
498
912
244

468
2.992
981
3IJ

1.059
521
1.013
1.985
1.009
1.18l
142
275
1.219
310
9.4l2
321
841
1.044
1.024
· 493
415
178
890
48lJ
349
417
1.463
475
168
178
940
374
234
586
·273
163
439
699
419
161
397
. 439
1.120
1.090
409
381

332
268

77-2
603
1.m
1.259
311
417
ll.613

pp
1.151
1.249
1.063
1.212
1.770
1.m
1.826
2.2l9
849
-1.93 1
2.027
1.562

1199

CNG

BNG

IOS
139

492

383
·10
. l lS

74
81
184

614

726

1.413

J.481

119

73

4
141
3
151
159
186

)

1
IS
445

1
3
15
5
14
12

42

m

68
8

98

10
22
14
IS

286
1.314

1.640

1.423

S.796

-·

PSG
EG

CDS

°"""

[U

103
98

438
Sil

203

321
3.021

840
141

685

601

2.298

2.557

446

609
271

226

29
<

61

381
850

l0.962

2
12
16
' 14
1.614

<MIS

34
345

S1
460
989
315
232

130
1.340

11!

63~

47 02
38,33
4677
1980
)758
)117
1893
ll21
· 1961
1.515
3910
20 29
3576
3836
2448
1868
2449
)381
2475
JI OJ
2434
42.S6
1188
39.04
44.97
<Ml52
2502
2527
1848
2192
3152
42 33
2S,81
4069
3920
40.ZS
4187
29.60
3871
31.81
29.74
2068
37.46
38.82
32,58
45.50
4388
52.76
1.5.98
4412
47 43
3'21
39 38
2923
1877
2950
4811
3955
J068
3261
2902
3590
<MJS7
38,45
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CONCELLAIS

3410 9PP. I PSOE. I AVEV.
1761 1 PP. J PSOE
35~ 6 PI', J CNG, 2 PSOE
1951 91'1'.2 PSOE
2010 ! l!P. 2PSOE. I CNG
2642 ! PP, 2 BNG, 1 PSOE
)) 62 1 PP. l PSOE
29 3S 10 PP. 1 PSOE
1708 7 PP. 2 PSOE. 1 CNG. 1 BNG
2693 9 PI', 2 PSOC. 2 CNG
32 22 1 Pl',4"""' 1 CNG
• 18 20 6 PP. JCNG. IPSOE.1 BNG
3687 4 PP, 4 CNG. 3 PSOE
3098 10 PSOE. 5 PP. 1 PSGEG.' 1 QS
37
2429 6 PP. S AEICll. J OiUG. l PSOE. 1 CNG
16
18JJ 6 PP. l CNG. 3 BNG. 1 PSOE
2585 1 PP, J PSOE. l AIC
56
2978 6PP,4°""' 1 CNG
3843 1PP.3 PSOE.2 BNG, I CNG
12
2644 6PP,SPSOE,ICNG,IBNG
138
19
1885 9PP.lPSOE.IBNG
57
31 78 8PP.4PSOE. I BNG
lO
2148 7 PP. 4 CNG
2161 7 PP,2 BNG,IPSOE.ICNG
J090 6PSOE,4PP.1 BNG
30
19
2253 1 PP. l BNG, 1 PSOE·
713
4061 12 PP. 7 ~ 3CNG. 2 BNG, 1 EU
55
"36 8.PP. l PSOE
3830 1 PP. J PSOE. 2 PSGEG, 1 CNG
l2l
3572 9 CNG, 1 PP. 2 PSOE. 2 BNG. 1 PSGEG
24 79 1 PP, l PSOE. 1 PSGEG
30
11
17 88 S PP, 4 PSOE
2749 5PP,3PSOE.2CNG, l BNG
12
1713 6 PSOE. 1 pp
3
111.06 7 PSOE. 3 PP. 1 BNG
4
1895 7 PP. 4 PSOE
16.96 9PP, IPSOE.ICNG
50
12
2695 8 PP. l PSOE
10
JOSO 1PP,6 PSOE
18
3S 20 8 PP, l CNG. 2 PSOE
4
2•68 9PP, IPSOE,IBNG
'
. JS
3044 9PP, 2 BNG
2770 g PSOE. J pp
5
26.93 6 PP. 2 PSOE. 2 AMl 1 CNG
22
15 . 13 74 7 PP, J CNG; 1 PSOE
22.76 9PP, 2 PSOE
83
2521 1PP,2 PSOE.2BNG
13
38
2753 10 PP. 3 PSOE
19
2157 4PSOE.4PP.ICNG
2864 SPP. 5BNG.2PSOE.ICNG
3062 S PP. 4 PSOE
16
2030 lPP.1PSOE.lCNG
2197 ! PP, 3 PSl\E
12
286) 7PP, JPSOE. 1 ICS4
85
3503 10 PP. J PSOE. J l{'S, 1 BNG
Jll7 SPP,4PSOE.JBNG.ICNG
7 '3995 8 PP. '2 PSOE. 1 BNG
45 81 9PP.2PS0E. I CNG, l BNG
'
29
7
1547 6 PP, l CNG. l PSOE
1249 4PP, 3~• 2CNG
1605 6PP,4PSOE, 1 CNG
1l
1 ' ])42 1PP. 4~•
) 187 ll PP. 3 PSOE. 2 AN
92
17
3143 10 PP. J PSOE. 2 CNG. l .BNG. 1 EU
17
3727 1PP.l l'SOE. 2 BNG
~
1896 8PP,2~• IBNG
2.484
31,40 46SPP.l~-:-6U"N<i44BNG,S~•w ,lEU,21 19
36
10
14
14
20
52
72
9
16
103
6
7

i

-

s

953
711
323
277
16.741

611 1
32.14
3057
204
llll

CONCF;LLAlS
10 BNG, 2 PI', 1 CCCDS
6 CCCDS, 4 PSOE. 1 PI'
6 PI', 2 CCCDS, 1 UPdaA
1CCCDS.4PP
6 PI'. 4 CCCDS. 1 PSOE
7 CX:CDS. 3 PSOE. 1 PI'
71'1'. lPSOE,lCCX:DS
6 PI', 4 CCCDS. 1 PSOE
9 PI', 4 PSOE. 3 CCCIJS, 1 AVDEV
7 PI', 2 PSOE
11 pp
s PSOE. sCCCDS. 1 pp
7Pl',4PSOE.2CCCDS
7 CX:CDS. 2 PSOE. l PP
7Pl',4CX:CDS
l PI', S CCCDS. 1 PSOE
4PSOE,JIC2 PP,2
5 PI', J PSOE. 3 CCCllS
5 PSOE. 5 PI', S CCC0S. l BNG
6 CCCDS. 4 PI'. 2 PSOE. 1 BNG
5 PSOE. 4 PI'
8Pl',4PSOE,ICCCll'i
7 PSOE. l PP, 1 CCCDS
5 PP, S CCCDS. 2 PSOE. 1 UN
9 CCCDS. 1 PSOE. 1 pp
8PP, 1 ceros
9 ceros. 1 PSOE. 1 PI'
7 PP. 2 PSOE. 2 CCCDS
7CXXDS.SPSOE. I PI'
7PSOE,2PP, 2ca:Ill
10 CCCDS. 1 PSOE
5 CCC0S. l PSOE. J PI'
4 PP. 4 CCCDS. J PSOE
6 CCCDS. 4 PSOE. 1 PP
4 PP. 1 PSOE. 1 CCCDS. 1 PSGEG
6 CCCDS, 4 PP. 1 PSOE
5 CCCDS, 3 PI', 2 PSOE. 1 PSGEG
s~~ s
'~ 1 pp
6 PSOE. 3 CCCDS.lPP
S PP. 4 CX:CDS, 1 PSOF_ 1 BNG
7 CCCDS. 1 PSOE. 1 PI'
5 CCCDS. 4 PI'. l PSOE
5 CCCDS. 4 PSOE. l PI'
7 CCC0S. l PSOE. 2 PI'
6PSOE,3Pl'.2CUDS
6 CCC0S. 2 PP, 1 PSOE
6 CCC0S. l PSOE
7 PSOE. J CCCDS. 1 PP
IO CCCDS. 1 PSOE
7 CCCOS. 2 PSOE. 2 PP
12 PSOE. IO PP. J CCC0S. 2 BNG
6 CCCDS. 3 PSOE. 2 PP
6PSOE.3CCCOS.2 PP
6 CCCDS, 3 PP. 2 PSOE
10 CCCDS. 2 PP. 1 PSOE
8 CCCOS. 2 PSOE. 1 PI'
l PSOE. J PP. J CCCDS
l CCC0S. 2 PSOE. 2 PP
4 PI', 4 CCCDS. l PSOE
l CCCDS. 1 PP, 1 PSGEG
4 CCCDS. l PSOE. l PP. 1 ADEJ
l PSOE. 2 PP. l CCCDS
9CCCDS
S CCC0S. l PSOE. 2 PP
5 CCCDS. J PSOE. l PP. 1 AVE
6 CCCDS. J PSOE. 1 PP, 1 AIR
l PSOE. l PP. 3 CCCDS
l CCCDS. 4 PP. 2 PSOE
'~ J PSOE. 1 PP. 1 PSGEG
6
6 CCCDS. l PSOE. J PP. 1 PSGEG
6 PP. 4 PSOE. 1 CCCDS
7 CCCDS. 4 BNG. 2 AEJC
6 CCCDS. 4 PSOE. 1 pp
1 CCCOS. 2 PSOE. 1 PP. 1 BNG
s PSOE. 5 CCCDS. 1 pp
8CCCDS. 2PSOE. I PI'
S PP. J CCCDS. 1 PSOE
S PP. 5 CCC0S. 1 PSOE
7PSOE.2Pl'.2CCCDS
7 PP. 4 PSOE
7 CCCDS. 6 PP. J PSOE. 1 BNG
6 PSOE. ) CCCDS. l pp
7 Pl'.4PSOE.2CUDS
10 ca:os, 1 pp
8 PP. 3 PSOE
S PP, J CCCDS. 2 PSOE. 1 BNG
1BNG.2ca:Ill
~ 28NG
6PSOE.J
6PSOE.2a:CDS. I PP
4 PP. 4 CCCDS. 1 PSOE •
1 CCCDS. 4 PSOE. J PP, 1 BNG, 1 ADEI
~ 1 PSOE
10
Ql
•~ .ID PP, 26) ~ •• 3lBNG. 5 PSGEG, 2 ..... 10

.

103
49

8

6
4l

· 121
207

~5

1.51
111!
298
396
167
226

7
8
874
ll
15
7

28

m

<Mil
1.061
963
3.101
1.457
1.500
1.793
686
359
993
908
6.134
4.083
1.034
1.526
114.624

9
3
2
21

10
4
11
2
J
IS

·'

1.712
238
2.067
359
301
l.4lil
519
657
2.009
206
637
158
1.946
359
673
424 . 596
2.366
2.210
395
42l
2.440
1.701
. 956
1.395
293
370
1S3
259
50¡
1.180
16.231
3.926
2.880
881 1.527
185
4.267
l.ISl
1.028
1.496
589
764 . 345
lll
56
188
138
946
17
2.049
330
223
926
. 21l
1.823
1.689
613
160
1.489
265
1.918
5IJ
136
12
80
1.084
'207
1.010
545
1.863
927
282
2.306
484
144
1.736
621
1.901

12

13
17

-

83
426
192

3191
1645
1895
)404
4343
4
l283
• 41 JO
2806
39 22
7
55J.4
3561
11
4083
24
4234
4
Jlin
11
42.il
3711
3837
5
3212
75
35 63
3726
4018
ll44

39
1
8
8
8
4

613

159
5S8
333
6l!l
586

'11

...-.

1l
IS
1
6

<MI~

174

291

274
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ADEJ

EG

-

eAbadin
Alfoz
Antas'dc Ulla
Ba""ra
Baralla

PSG

456
19S
467
598
1.000
154
1.119
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2.622
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1.182
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Para Sánchez ·
· Castiñeiras éstes
comícios municipais ·
significan '
o relanzamento

do centrismo
nacionalista, mentre~
PSOE
e BNG coinciden
en sinalar que entre

ambas forzas só haberá
acordes pont9ais,
en fUnción
dos resultados, e cara
a frear o paso da direita.

-------------

Camilo Nogueira
e Mariano Abalo,
con acentos diferentes,
piden a recomposición
da esq~erda

e do nacionalismo
que serva ·
para facer frente
'ás duas ·grandes forzas
estatais.

-Sánchez Castiñeiras ·proclama o rélarizamento ·do centro nacionalista,
mentre~PSOE . e BNG reducen os seus acordes a cuestións pontoais

0$ 'f8sultados municipais ·

.
reabren os debates entre as principais forzas políticas
Para Gandido Sanchez Castiñeiras, lider coaga por Lugo, e hoxe
un dos responsábeis da CNG,
"os resultados foron bos" para a
sua forza e non ten reparos en
congratularse de que "o PP non
acadase a maio,ria absoluta nas
cidades", proba, segundo el "de
que o voto dirixido vai a,bandoando ao PP".

',

Da mesma opinión é Miguel Cortizo, secretário de Relacións lnstitucionais da principal forza
competidora de Fraga. O dirixente socialista afirma que. "houbo
un gran risco de que o PP lograse uns bos resultados, pero non
ocurriu e quedouse á porta das
cidades". Cortizo realiza está
afirmación en referéncia a que
"despois da maioria absoluta das
autonómicas, poderiamos agardar algo pior. Pero o ano e pico
de Fraga na Xunta non lle permitiu avanzar". Pola contra, sinala,
"a xente deixase enganar cada
vez menos".

MIGUELCORTIZO
AFIRMA QUE
'HOUBO UN GRAN
RISCO DE QUE O PP
LOGRASE tJNS
BONS RESULTADOS,
PERO NON
OCORREU
E QUEDOUSE .
A PORTA
DAS CIDADES'

_ Francisco Rodríguez, BNG.

.CÁNDIDO SÁNCHEZ
CASTIÑEIRAS
AFIRMA. 'DEMOS .
O PRIMEIRO PASO
.NA PREPARACION
DAS PROXJMAS
ELEICIONS'

. _.p ARA ÁNXEL
Ánxel López Guerreiro, EU.

. Cortizo resalta o valor positivo
dos resultados socialistas, se ternos en conta que "o PP usou e
abusou das institucións no seu
benefício, potenciou a rede caciquil, empregou os investimentos
como palanca eleitoral e mesmo
chegou a veiculizar os cartas
através das agrupacións locais
do PP naqueles concellos onde
non. tiñan maioria pasando por
alto ao alcalde".:
.
Co~zo conciueque, apósde~a
dinámica; . un avance de .Fraga
teria posto en perigo "o próprio
sistema democrático'.' e que "as
povoacións .urban_as, máis informadas, non responderon aos desexos do PP". Como exemplo
pon a "exotérica campaña de
Lendoiro na Coruña, por non ci··
tara Romay".

).

Segundo Gandido Sánchez Gastiñeiras, ·os resultados eleitorais
"confirman a necesidade do. nacionalismo "de. centro", ªº tempo
que. "rep(esenta un apoio á unifi~
cación entre Centristas e CG".
Sánchez CastiñeÍras aventura
ainda unha outra afi(mación~ 1'de-

GUERREIRO.
'A TENÜÉNCIA
MARCA
·O ASENTAMENTO
DE EU E BNG QUE
MEDRARAN POR
· SEPARADO
E POR CAMIÑOS
DIFERENTES'

mos o primeiro paso na preparación das próximas eleicións e hai
. · moifa xente que se nos está incorporando xa".

PSOE

e BNG,

só acordos pontoais
para cortar o paso -ao PP
A outra aba dos ·pactos e aquela
na que se situan o PSOE e máis
o BNG. Curiosamente, líderes de
ambas forzas coinciden na sua
análise mantendo 'Linhas respetuo·s as distáncias. Tanto para·
Francisco Rodríguez, membro
oa Permanente do BNG, como
para Miguel Cortizo; non haberá
. pactos globais entre as duas organizacións, pero si están abertos a "acordes pontoais, alí onde
os resultados eleitorais o fagan
preciso, c"ara a curtarlle o paso '
ao PP, e en base a tres ou catre
pontos comúns do programa". ·

Sánchez CastiFieiras, CNG.

'

Francisco Rodríguez é ainda
máis explícito e· sinala que o
BNG apoiaria, en Ourehse e Vigo, a eleición dun candidato
contrário ao PP, pero s'en entrar a
formar parte da maioria de governo. Os acordos poderian ser distintos en Lugo, Pentevedra e Vilagarcia, de. chegar a producirse.

Para Anxel Guerreiro , líder de
EU, quen destaca o "avance moderado" da ·sua organización , a
tendéncia marca o asentamento,
ao carón de PP e PSOE , de
duas correntes "E U e BNG ".
Guerreiro pensa que estas duas
últimas for2as no futuro próximo
"medrarán por s.eparado e por
camiños diferentes".

Contrarrestar
o bip~rtidismo

EU e BNG representan, segundo
el, "dous proxectos claramente
diferenciados pola análise do feíAo redor do BNG desenvólvense
to nacional". O BNG situar1ase
tamén un conglomerado de mo"rio interclasismo, que xa se dei vimentos políticos en plena efer- . xou ver con alguns dos candidavescéncia. Francisco Rodríguez
tos destas eleicións" e EU no tesinala que "o BNG non só resiste
rreo "dunha esquerda clara, gao bipartidismo senón que adquilega e democrática".
re capacidade para entrar en disputa con el". O que trae sen dúNa análise de Guerreiro non. se
bida consigo "unhas maiores
oculta unha tensión que condu responsabilidades e a necesidaciria ao PSG -EG a escindirse en
de de reforzar o traballo e a orfunción destes dous campos.
ganización".
Camilo Nogueira pola sua banda, ao tempo que presentaba a
sua dimisión ao cargo de secretário xeral do partido, sinalaba
que "a situación é difícil para o
nacionalismo de esquerda, ainda que o BNG salvara mellar a
cara".
·
Para Nogueira de non producirse "unha recomposición de forzas dentro do nacionalismo de
esquerdas, o bipartidismo pesará cada vez máis como unha
lousa sobre a sociedade galega". "Galii:a pode pasar moi ben
sen os nacionalistas, se non tomamos medidas urxentes", dixo
tamén.

.P ARA NOGUEIRA,
· 'GALIZA PODE·
PASAR MOi ~BEN SEN
OS NACIONALISTAS,
SE NON TOMAMOS .
MEDIDAS
URXENTES'

O líder do PSG-EG recoñece
que a situación do seu partido ""'é
máis acuciante, pero seria ce. gueira política nbn ver esta situacion .en base a uns resültados un
pouco mellares".
·
Nogueria pide que "non se coloquen alfándegas
diálogo" sinala que as duras descalificacións da campaña eleitoral, "por ambas

ªº

e

Nº479-30~~~~~~~~:9~

NESTA SEMANA

7

~~~~~~~~~~~~~~~---'-~-,--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~-

FRANCISCO
RODRIGUEZ AFíRMA
QUE A SUA
ORGANIZACION.
ESTA 'ABERTA
A TODOS,
SEMPRE
E CANDO
SE RESPEITEN
0$ SEUS MIN~MOS
IDEOLOXICOS
E O SEU CARACTER
FRENTISTA'

Mariano Abalo, FPQ.

partes", eran "normais, mentres
sexamos forzas distintas".

r

MARIANO ABALO

GRE

A consolidación destas duas
grandes forzas nega, segundo
Abalo, "a própria existéncia de liberdades e dereitos democráticos". O alcalde provisório de
Cangas chama a "non mirarse o
ómbligo, por parte daquelas forzas que obtiveron uns resultados
•
medianamente bos".

A dimisión do ·secretário xeral
do PSG-EG, colleu de surpresa
a case ·todos e moitos médios
de comunicación tiraron mesmo
do arquivo a biogr~fia do líder
nacionalista, como ·se dunha retirada da política·se tratase.
O próprio Nogueira encarregariase ao dia segujnte 'de precisar que unicamente abandoaba
a secretaria xeral , agardando
pola realización do congreso
previsto, en cuxos debates tiña
pensado participar.
Este Congreso, posposto precisamente até coñecerse o resultado das eleicións locais -cabe
lembrar que todas as demais
forzas xa celebraron con anterioridade o evento-, será, se- · non sen razón, "o_s resultados
gundo Nogueira, o do debate
non foron tan maos".
- ante as necesidades dá sociedade galega aotual. O dimitido
A causa do paso dado por No· falou tamén do "bipartidismo
g ue ir a haberia que buscala
esmagador" e da "u rxéncia paquizá no debate interno mantido
ra reorientar o nacionalismo no
polo partido con anterioridade.
seu conxunto".
·
Anxel Guerreiro relaciona a dimisión co resultado habido en
Pará moitos observadores trátaLugo, por exemplo. Nesta cidase de que Camilo Nogueira prede a direción do PSG-EG freou
tire replegarse momentaneano último momento a criación
dunha candidattJra na que ·partimente para facilitar. asi a converxéncia co BNG. Pero iso probaciparian · 0 PSG-EG, EU e indebelmente non o explique todo. · , peñdentes. Algo semellante estivo en estudo en Vigo. Os reCarlos Vázquez, portavoz do
sultados para o PSG-EG non
partido, sinalaba, unha vez cafor_on os esperados en n~_ngun
ñecida a dimisión, que os res.uldos dous lugares, ment(es que
tados das eleicións "podian ser
EU ácadaba un concellal en Luun catalizador, pero non o motigo, como sinala Guerreiro. _.
vo único". Entre outras causas,
Unha vez freados os acordes
porque como decia Vázquez,
con EU, o debate q.uedaria pos-

Por parte do BNG, Francisco Rodríguez afirmou que a ~ua organización estaba "aberta a todos,
sempre e cando se respeiten os
seus mínimos ideolóxicos e o
seu carácter frentista".
Nunha liña de análise semellante á de Nogueira, ainda que
desde un ponto de vista máis
radical , móvese Mariano Abalo:
dirixente da FPG. Na sua opinión "é urxente a realización
dunha frente unitária da esquerda, unha vez visto o peso do
PSOE e do PP, representantes
dun novo movimento nacional
franquista".

Nogueira.
e a·reOJientación··d o PSG-.EG·.

'URXENTE
A REALIZACIÓN
DUNHA FRENTE
UNITARIA
DA ESQUERDA'

ANOSATER~

posto dentro do partido ·até deSo:.- ·
pois das eleicións. Lago de coñecidos os resultados.-, a Nogueira· non lle quedaria máis remédio que poñer o cargo a disposición do ·partido- á espera do
Congreso.
Se xulgamos palas palabras
do ex-secretário xeral, "eu rion
son light, nen extremista", ditas na roda de prensa,- poderiamos interpretar que Nogueira situase equidistante das
duas tendéncias que loitan por
conducir o partido cara EU ou
cara· o BNG. Esta parece ter
sido precisamente a posición
de Nogueira nos últimos meses, na liña de manter un proxecto do que el foi impulsor
sobranceiro durante un xa delongado periodo.
•.
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O PSOE abrigado a negociar con l.U.
no canto do CDS
·
Na maioria das eleicións
locais téndese a ollar
· aqueles pontos máis
significativos, abraiados
pola luzaria dos milleiros
de habitantes. Ao chiscar
os ollas pode
escapársenos a visión de
conxunto. Nesta ocasión,
no contorno do mapa
eleitoral de España,
aparece o CDS como unha
forza política que se vai
esvaindo-, esvaindo e até
perder, incluso, ao seu
presidente; Aldolfo Suárez,
que decide den:itir.

do Andalucista, asi o demonsPara que o PP poda a curto prazo desbancar a F-elipe González · - tran-. -Os outros posíbeis ·aliados
deberia, ademais de monstrar a poderian ser CiU e PNV, pero,
de momento, prefiren entendercara centrista, ·seguir a aprofun$e co PSOE.
dar nos pactos rexionalistas como fixo en Nafarroa con ''Unión
' O voto rural do PSOE
del Pueblo N·avarro". ,
Os resultados acadados pala
Unión Valencfana, ·par Hormaechea en Cantábria cu .polo P.arti-

RESULTADOS NAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

-

pp

· PSOE

IU

OUT ROS

17

30

3

Partido Aragonés Regionalista- 30

15

21

6

CDS- 2 Coalición Asturianista-1

31

-21

PSM-3 Eritesa de la Esquerra-1 Outros-2

6

23

AIC-16 CDS-7 ICAN-5 AM-2 AHl-1

19

27

6

16

47

41

13

NAVARRA

(UPN)20

19

2

CASTILLA
Y LEÓN

43

35

1

LA RIOJA

. 15

16

ARAGON

,

ASTURIAS

O millón douscentos mil votos
seus foron par.ar, principalmente,
BALEARES
ao Partido Popular, que acadou
o respaldo de 622 mil novas vo- - CANARIAS ·
tantes . A -sua puxa por instalars.e
CASTILLA .
no centro resultou críbel só para
LA MANCHA
unha parte do eleitorado do
CDS, aquel remanente do pasa- .
CANTABRIA
do suarista.
Pero este teito , que lle permitiu
ao PP conseguir a alcaldia de
Madrid (CDS e PP xa governaban conxuntamente), non pode
considerarse significativo para
que Aznar poda aparecer como
unha alternativa sólida, ainda que
- rompeu o teito de votos dos seus ·
antecesores, pois non hai un corrimento ideolóxico dado que, para a maioria, por mo.ito que se
. vernizase de progresismo, o CDS
er.a a direita moderna que non
soubo representar Manu~I Fraga.

O PSOE perdeu .66.000 mil votos
no conxunto das. eleicións Jocais,
pero, sobretodo, sofre Ünha forte

derrota psicolóxica, cos retrocesos nas· capitais que utilizaba como estandarte: Madrid, Sevilla e
Valencia. Ademais só obtén
maioria absoluta en catro das
trece comunidades, polo que,
tendo en canta que o PP consegue esa maioria neutras tres, os
pactos de governo · están aber.tos, ainda que os socialistas melloraron .os resultados en Aragón ,

MADRID

-

•

-

VALENCIA

31

.45

1

.

.
PRC-2 UPCA-15

-

EA-3 HB-6

CDS-5

-

PRP-2

-

UV-7

6
'-

MURCIA

17

EXTREMADURA

19

24

4

39

4

CDS-3

.

~

Cantábria, Extremadur:a, Nafarroa, La Rioja, Murcia, CastillaLa Mancha e Canarias, · nunha .
t.endéncia que consolida o voto
PSOE nas zonas rurais e nas vilas e pequenas cidades, o voto
ao poder, mentres o perde naque1a·s povoacións consideradas
como máis inteiradas.
O aporte dos carrillistas, moi difícil de cuantificar, semella ser mínimo, non arrastando a novas
votantes, tora dos'militantes, .
mentres que o PSOE depende,
cada vez máis, de Izquierda Unida, de quen queria fuxir nos pactos, ou, polo menos, parte da dirección socialista. A sua queréncia a pactar co CDS desmonoronouse polos resultados do Duque . O marco estabelecido co
PNV e CiU tampouco é estábel,
e menos para estes comícios,
pois son competidores directos.
O PSOE necesita, asi , de IU en
Valladolid , Barcelona, Jaén, Granada Toledo , Guadalajara, Murcia, Salamanca, León , Palencia,
Segovia, ou nas comunidades de
Madrid e Nafarroa, ao beneficiarse Anguita do desencanto do eleitorado socialista e aumentar en
366 mil votos e 332 concelleiros.
Os resultados abrigarán aos socialistas a reorientar a sua política
de pactos, pero non poderán realizalo sen un cámbio na sua política estratéxica e, sobretodo , o seu
labor de governo. De momento
Felipe González non semella ter
as causas moi claras. Pero hai
unha parte da dirección que estaba a agardar este momento. •

En Catalunya baixan PSC e CiU e suben ERC e PP
cuperando ·en parte o antigo voto
radas de Jord! Pujo!, non deu
Convergéncia i Unió e Partipo
acadado as alcadias de Barcelo- · da UCD que apoiaba a direita
Socialista de Catal!-mya perderon
nacionalista. ·
90 e 120 mil votos respectivana, Ueida e Girona, que seguen
mente, pero foron parar princien mans do PSC.
Iniciativa per Catalunya logrou
palmente á abstención . O PSC
conservar as suas principais almantense como a forza política _ As úni~as forza~ que mellaran,
máis votada, mellorando as suas
levemente, en núme(o de votos,
caldias, recuperando algun conporcentaxes grácias á Implantaporcentaxes e concelleiros foron
cello que tiña perdido con anteción no meio rural, onde irromrioridade. Asi, Sabadell, Santa
Esquerra Republicana d~, Catalunya (ERC) que logrou sumar · Coloma e El Prat seguen senda
pen por primeira vez, entrando
en · concellos monopolizados até
comunistas.
17 mil novas votos e pasa de
agora por 'CiU, .confirmando un188 a 227 concelleiros, e·o Partiha tendéncia xa apontada nas
Pero IC retrocedeu no seu núdo Popular, que gañou 8 mi! va.tos, pasando ·de 216 a 250 edis.
mero de votos e de concelleiros,
autonómicas de 1988. Ademais
perdendo 60 mil sufráxios e paCiU, pésie.aos intentos desespeO PP medrou a canta de CiU, r~-

O PNV poderia buscar apoio
o control de ·instituclóns
Suben PNV, PSOE e Eusko "Alkartasuna. Baixa HB e cae en
picado Euskadiko Esquerra que
rexista es piares resultados da
_sua hisfória eleitoral. lrrompe
con forza Unidad Alavesa, a escisión rexionalista do PP. Estes~
son os carac.teres sobranceiros
dun proceso no .que non participou o 40 por cento dos vascos
con dereito a voto, a abstención
máis alta nunha c.o nvocatória
aos concéllo.

das conversas ETA-Goverño
español e a fuxida cara adiante
·de lmanol Murua, deputado xe-·
ral de Guipúzkoa, que a tres
dias dos comicios facia pública
a ad:xudicación .das obras da
polémica autovia no-tramo deste território a unha empresa
madrileña. As criticas de todas
as ferias políticas (agás EA e
EE, sócio do partido de Garaikoetxea na deputación) foron
moi duras.

Tres eixos destacan na campa- · Os resultados das urnas viñan
confirmar un aumento cativo pa..ña: o debate que provoca a
promesa eleitoral do PSOE de . ra o PNV, que..pésia a todo non
logra o seu obxectivo de controconstruir 400.000 vivendas sublar ás Ues deputacións da Co·.venc.ionadas; a chamada de
m un idade Autónoma Vasca e.
Anxel Alcalde aos partidos vasaumentar os votos en Nafarroa.
cos no velódromo de Anoeta,
O PSOE continua o. seu descen para evitaren interferéncias peso, como lle pasa.a HB, agás en
rante unha posibel reanudación

n~

sando de 298 a 277 edis. ·O retroceso dos sócios de Esquerda
Unida débese a que Esquerra
.R epublicana comeulle terreo ,
apresentando unhas candidaturas moi xóvenes e cun -tono moi
radical tanto no aspecto social
como nacionalista, en consonán- ·
cia co xiro dado desde a entrada
de Angel Colom.
Tamen o PCC , os chamados
prosoviéticos , abandonaron IC
apresentándose en solitário ou
en alianza cos socialistas. -

Pero unha das guerras principais
en Catalunya estaba en Barcelona, cidade olímpica. Pasqual Maragall poderá seguir governando
co apoio dos tres concelleiros de
IC . A lista de CJU , encabezada
por Josep Maria Cullell, perdeu un
concelleiro, o mesmo que o PSC.
Os dous quedan descontentos ,
pero os socialistas coa alcaldia e
os converxentes cos seus problemas internos. Ambos e dous seguirán tentando apropriarse da
Olimpiada que, din, foi onde radicou o éxito socialista.
•

Moncloa 'para manter

Anuncia xa a celebración de reuGuipúzkoa. Mostra estabilidade
posibel a reprodución do pacto
tri-partito de governo en· Gasteiz. . nións cos candidatos desta foro voto PP e o. seu aliado UPN
mación aberzale. A Deputación
no caso de Náfarroa. A forte caiA suma de votos de EA, EE e
PNV conseguiria poucas maio- · terá tamén problemas para conda de EE e a confirmación dunfirgurar maiorias núnha institurías nos distintos herrialdes vasha implantación forte en Araba
ción na que HB é primeira f9rza,
da Unidad Alavesa '(escisión do
cos.' En Araba, o árbitro é UA,
con 76.000 .votos.
PP, claramente de dereitas e anque parece se decantar polo
PSOE á hora das alianzas. En
ti-vasca) volve a confirmar as
suas posibilidades de captación - Nafarroa, o PSOE vai tela difícil ' É dificil saber o que pode acontecer nas próximas horas. Está
fronte a maioria da dereita, UPNdun voto re?<ioaalista que ten o
dentro do posibel que o PNV se
PP. Nen con un apoio de Izquierseu alicerce na recusación do
apoie incluso no PSE-PSOE pada Unida pode_ria evitar un govervasco e en especial do bizkaira o control de institucións. Se é
no conservador nun parlamento
nismo. Por fin; é de salientar o
aumento de 1U en Nafarroa, o
no· que a chave final a ten HB, . asi, mostraríase o equilíbrio !nestábel entre a aposta nacionalista
con máis de 30 votos.
que revela os. paralel.ismos despara o governo de Gasteiz e o
te .espácio eleitor.al ca resto do
f;stado.
·
seu claro apoio no partido de JoGuipúzkoa é outro dos lugares
sé Maria Benegas para conVol
nos que haberá dificuldades pade Deputacións e Concellos. lsto
A ho(a de formular os pactos pa- . ra a definición ·de alianzas. Napodeíia amatar os ánimos en
ra o 15 de Xuño marca o momentres, o alcalde en funcións
tensión qué se producen despois
de Do"nosti Xabier Albistur anúrimento crítico da constitución dos
de recusar a alianza no governo
cia a ruptura do pacto de Ajuria
novas concellos e do Parlamento
+
de Gasteiz.
Enea para aillar Herri Batasu~a.
Foral. Parece practicamente im-

GALIZ.A E M NDO
·• Os plans de transporte .(Páx. 11) •A 'sombra de Guerrá (Páx. 14) • Unha-seleccjón
,
·
española, española (Páx. 15) • Xugoslávia: da federación verbal
á confederación democrática (Páx. 15)
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XUÍCIO DOS GAL

\

Aryiedo e Domínguez levan no cárcere desde 1988

O xuício do GAL co.meza c9n peticións mínimas -d e 60 anós
·
·
e declaración$ por escrit() dos cargos de lnterio~
• ELVIRA LALANA

Quedan menos de dez
dias para que comece o
xuício. Quedan menos de
dez dias para que o
subcomisário de policia
José Amedo Fouce e o
inspector deste carpo
Michel Domínguez, senten
no banquiño dos acusados
para responder, qnte o
Tribunal da Audiéncia
Nacional, sobre a sua
participación en tres dos
atentados cometidos pelos
Grupos Antiterroristas de
Liberación (GAL) . Pero o _
que é máis importante,
tamén senten como
acusados de perténcia a
banda armada e ante tal
acusaCión terán que
responder sobre o
nacimento ,
desenvolvimento e fin do
GAL, sobre quen o criou e
que significaba.
No proceso duas partes· radicalmente contrastadas : a defensa e
as acusacións, ben particular ou
popular. O avogado Gonzalo Casado , en representación dos
dous policias, solicita a libre absolución para os seus patrocinados. A acción popular, formada
por 104 cidadáns, mantén a tese
da man dos letrados Fernando
Salas e José Luis Galán, da organización do GAL como unha
forma de guerra suxa planteada
desde os aparatos do Estado. As
acusacións particulares manteñen tamén esa postura.
Esas acusacións particulares represéntaas, dunha banda o avogado ·Miguel Castells, en nome
dos perxudicados polos atentados dos bares Batzoki e Consolatión, e o letrado Javier Sánchez
Calderón en representación dos
familiares de Juan Carlos Garcia
Goena, morto en atentado.

A particular versión
.do Ministério fiscal

a

Esta será terceira parte importante presente no xuício, e a sua
versión merece unha mención
especial por ser realmente particular. O 9 de Xuño de 1990 o daquela Fiscal Xefe da Audiéncia
Nacional, Eladio Escusol, daba a
coñecer- a sua· petición de pena
para os dous policias encarcerad os desde o 13 de Xullo de
1988.

Fllnalmente José Amedo será xulgad~>, con petlclóns que van desde os 60 anos
aos case 200 segundo sexa a petición da Flscalla ou da acusación pública
·

persecución da Trama do Gal.
E tras a expectación veu a sorpresa , unha sorpresa que en
parte er tan esperada como a
própria calificación. O Ministério
Fiscal solicitou 61 anos de cárcere para José Amedo e alguns
meses menos para Michel Domínguez. Os delitos polos que se
lles acusaba aos dous funcionários son "perténcia a banda armada, malversación de ·caudais
públicos, 6 asesiñatos frustrados, uso público de nome suposto, falsificación de. DNI e un delito contra a Administración da
Xustícia".

O segundo feito significativo é a
própria calificqción ou .a forma de
determinar e penar os delitos polos que se lles acusa. bunha
· ·banda, non hai -petición de pena
pala mort~ de Juan Carlos Garcia Goena (Hendaia, 24 de Xullo
de 1987). Garcia Goena morreu
ao explotar un artefacto colocado
debaixo do seu coche. Porén,
segundo Eladio Escusol, existen
"indícios, non próbas de cargo'',
polo que non se acusa por esta
acción. Por outra parte, a segunda cuestión critic~da por numeroso foros xurídicos, reférese · á
petición de 25 anos de cárcere
por ~ delitos de asesiñato frustrado correspondentes ao atentado de 8 de Febreiro do 1986 no
Bar Batzoki de Baiona, local frequentado por i'efuxiados bascas.
E curioso como ·a Audiencia Nacional nesta ocasión só pede unha pena de 25 anos por 5 delitos .
e con 5 persoas feridas.
·

Duas causas resaltan nesta calificación. En primeiro lugar o feito
de qµe .o Fiscal Xefe considere
ao GAL como un grupo espontáneo qu.e surxiu por iniciativa dos
policias procesqd.os, "s·ensibilizados ante os contínuos crimes
que cometian os membros da organización terrorista ETA". Con
esta qfirmación a acusación pú- - O resto das acusación$
blica desvincula ao GAL dos· ·triplicou a petición de
Esta calificación dos feítos foi escondena _
perada con especial interese',_ aparatos do Estado e non fai outra refréncia aos ·Fondos Reserdado o siléncio que a acusación
vados, e_tan reservados, que a Mentre_s, Gonzalo Casado non
pública gardou désde o mamen..:
perdeu o tempo e volveu a pre~
malversación de 110.000 pese, . to en que o ·p-róprio Fiscal Xefe
da Audiéncia Nacional decidiu · tas que foron entregadas- aos po- · sentar outra petición de liberdade para os seus dous d:Sfendilevar persoalmente o que del;>eu · ·licias ·e .astes malgastaron en
dos. Esta petición, formulada o 2
usos distintos aos planificados.
se,r, e non foi, a investigación e

_de Novembro foi, como noutras
cia de tres dos propostos: Gon- .
ocasións, denegadá. Dias máis
zález, Corcuera e Barrionuevo::
tarde, o 9 de Novembro, o avogado Miguel Castells era o pri- .Ao parecer estes encontrábaose
meiro en pór de manifesto as diprotexidos polo Art. 703 dá Lei de
feréncias entre-as acusacións e
Enxuiciamento Criminal que lles
o Ministério fiscál. O avogado no
eximia do deber de declarar en
. seu escrito de calificación · provi- : persoa. Dias máis tarde Barriosór i a manifestaba que· existe
nuevo .deixo.u de ser ministro. As
"base indiciária para manter que
especulacións. sobre se ne coa mentada organ'itación consti- · rrespondia ainda este privilexio
tue un- grupo de poder paralelo, . · corriezaron a surxir por doquer.
inserto nos aparatos do Estado". ""
Neste escrito Amedo e DomínO próprio Fiscal Xeneral do Estaguez son considerados como
do, Leopoldo Torres, asegurou en
mebros d.a "Organización terrorolda de prensa que o direito se
_rista GAL, tendo -actuado -como
mantiña ainda qué se perdera o
enlace entre· a mesma e os coministério. Finalmente o ex-minismandos de acción". Esta acusatro diríxiuse á ·Audiéncia Nacional
ción solicitou cas·e 200 anos pa- -para sinalar a· sua intención de
acudir en per:¡ma ao xuício. Desde
ra cada policia, máis ' do triple
que o fiscal.
diversos ámbitos xurídicos que
esta atitude non mostraban nengun xesto ao ser unha obriga. É
Nos dias posteriores un xornal
máis, o próprio ex-presidente do
do Estarlo publicou unha· entregoyerno,-Calvo Sotelo, acudiu ao
vista cun mercenário dos GAL,
xuício da Colza. Finalmente, a AuPaulo Figueiredo -Fonte. Nas
diéncia Nacional citou a Barriosuas declaracións este avaliaba
nuevo para odia 21 de.Xuño.
as teses acusatórias e implico.u a
Amedo e Domínguez, como ins-·
Pero sen embargo, o tema das detigadoresd, en dous atentados:
claracións por escrito non quédou
Batzoki e Consolation, onde adeaí. O 7 de Maio a brecha se volveu
mais, confesou. ter participado.
abrir cando a sala desestimou 22
Nesta mesma entrevista Fonte
das 26 perguntas realizadas pota
manifestou a sua intención-de .Yir
acción popular a Felipe González
declarar ao xuício. Meses dese 4 das 10 planteadas para Corpois a casualidade. fixo que. este
cuera. As perguntas foron desestte~!igo teña o seu próprio xuícío
madas por "impertinentes". ,
nos mesmos dias da vista polo
qe, ao parecer, non poderá asisSen navidades
tir á mesma. O resto das ·acusacións foron discorrindo polo mesmo camiño que-a primeira: o 26 . Polo momento parece que todo
continua o seu cauce sen dema- de Novembro a representación
dos familiares de García Goena - siadas navidades .. E é quizais a
auséncia de navidades o que fai
solicitou 236. anos para os .dous
temer
pala celebración do xuício.
policias e o 12 de Decembro a
Por agpra non hai contestacións
aceión popular elevaba a condena a 400 anos de cárc~re para ." ás comisións rogatórias enviadas
ao Estado francés e a Portugal
os Amedo e Domínguez.
coas solicitudes para que podan
comparecer os testigos que se
Nas suas ~alificacións provisóatopan ali presos. E quedan merios a acción popular incluia adenos
de 1o di~s ·para o xafcio.
mais unha lista de· 89 testigos
propostos. Entre eles o presidenNada se sabé de Páesa, procete do governo Felipe González; q
sado neste .sumário e cuxas últiactual ministro do Interior José
mas apáriciónsna pr-ensa maniLuis Corcuera; · anterior responf es ta b·a n a sua intención de ..
sábel deste ministério José ·eaapresentarse para a vista do
rrion_uevo; o director da policia
xuício.
José Maria· Rodrígu~~ Colorado
e o Comisário Xeneral de Información, Jésus Martínez Torres.
A sala onde se celebrará a vista,
Na lista figura tamén un impar- . - a sá blindada da Audiéncia Na- .
tante número de mercenários do· cional, ten unha capacidade para
GAL, moitos dele.s en prisión no
unhas 70 persoas e de momento, e '.quedan 1O dias para o xuf·
Estado francés ou -Portugal, xornalistas, políticos e ·súperiores
cio, é a -única disponíbel ainda
xerárquicos entre outros. O resjo , que sé fata de habilitar outra con
das acusacións particulares soli- · pantalla de vídeo. citaron igualmente esta testificar .
e ainda a ampliaron.
Non só as ctacións por comisión
rogatória van lentas. ·A semana
.
pasada non atopaban a Txema
Testigos privilexiados
Montero. Días máis atrde Melchor Miralles era imposíbel de
íocalizar. Tan só unhé:f novidade;
O .dia 5 de Marzo a Audiéncia
xa· hai fiscal ocupado, do caso
Nacional deu a coñecer a lista
· de testigos, sinalando en que
tras marcha de Eladio Escusol.
O novo Fiscal Xefe, José Aranda
dia lle correspondia declarar a
tomou as rendas .do asunto. En
cada un deles: 127 testigos foralgo rnáis de 1o dias-- deberá esmaban dita lista. A prirñeira aliatudarse. o imenso suniário. - •
da PLJXO de manifesto a ausén/'
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Adiantamo-lo
· pago das
subvencións

""'t.

Moitas .explotacións ·agropecuarias que fixeron Últimam~n~~ ~vestimentos en maquinaria, construccións,

,~~
-.. ;. b;;.:...,.;:}·~

instalacións ou

~ando .para
mellora-la súa rendabili~ade e as súas condicións de traballo,
.
.
.

.

·· teñen solicitada e aprobada unha subvención para facer fronte a· estes gastos, de acordó co establecido no Real
Decreto 808/87. ·.
· Par_a ~ ~Xpk>tadóns que xa teñen feito o, seu investimento, certificado pola Consellería de

.

1

Agricultura, Gandería e Montes, e están ·á espera de reCibir -do Ministerio de

';t,,:':$,:_.:~:i

Agricultura,

Pes~é!

~:- .[~

:· ..., ,~:w~~f.

e Alimentación o pago da súa subvención, a Consellería de

Agricultura .ofrécelle-la posibilídade de cobrala inmediatamente sen agarda-la transferencia
;..?-:~::;5~ .

":.~-·-·~;ff

do Mini.stetjo·de Agricultura. . .

;;fJ:-. -~W;l
:'>··

· O p~agamento realizarase mediante u'n préstamo coa entidade financeira na que teñen _. ·,.'.\·!t(=

.

-,

:_~ ~}j!,¡..,.

~ubvención e sen :l.,. ·.;\g~~

domiciliado o pago da subvención. O préstamo será polo importe total da
.

·:.,·1v

~.~~);-~ -~}f.
.~°'!. ·-~~·. ·...::·/:'~; ~ tlf

.

custo ningún para os agricultores, que non deberán aportar ningúñ tipo de garantía.
Nas oficinas do Servicio
de Exte.nsión Agraria
informarano sobre a tramitación <lestes pagos.
.
.
'

.., _

·CONSELLERÍA DE AGR.ICULT'URA
GANDERÍA E MONTES

.. _,

Nº479-30AD:~~~~~

. GALIZA EMUNDO

11

~~~~~~~~~~~~----r---~~~~~~c--~~~

· Q MELLOR DOS MUNDOS

COMUNICACIÓNS

Afecta directamente aos acordes sobré as .autovias para Galiza

O MOPU anUncla o primelro
retraso para o plan·de estradas
Vivimos no mellor
dos mundos posíbeis

Felipe González

Domingo Garcia Sabell, Delegado do Governo central en
Galiza e Presidente da Real
Académia Gallega, premiounos cunha nova intervención
na noite eleitoral, no tono dubitativo acostumado e na língua habitual, quer dicer en
castelán . Pero non terá un
xesto de dignidade este home? Saquera un, para poñer
nas memórias?

En cámbio, Miguel Cáncio
aledounos a todos con tres ·
horas monolingues nunha
emisora de rádio, sen un fallo
e coa sua fonética racial. Alelu ia! Cando causas asi suceden recuperamos a fe no
trunfo do ideário de Roi Xordo , de Antolin Faraldo, de
Castelao. Que Pedro Arias
non te confunda e ben vido irrnán Miguel!

Un burato de cento vinte mil millóns de pesetas no MOPU .e. un
cambio profundo da potítica ·de
infraestructuras do Estado producen un retraso dun ano no comezo do plan das autovías para
Galiza, o que significa que non
se podarán cumprir as d~tas do
acorde asinado entre o presidente da Xunta e o ministro Coscu11 uela. Entre os contratistas do
plan, existe a inmpresión de que .
as novas estradas galegas sofrerán ainda máis retraso.
En princípio, o plan 1992-1999
no poderá abordarse até 1993,
pero se o MOPU non ct;1mpre o
compromiso de ter redactado este verán o novo plan de estradas, as primeiras actuacións ·non
serán incluidas nos orzamentos
do Estado para o 92 como nun
zález non concede especial graprincípio se esperara cando era
ministro Cosculluela. Este retravidade ao feíto de non se vaian
so afecta ás obras que deberié;ln
cumprir os compromisos adquiricomezar no 92 e ao chamado . dos sobre o calendário de obra,
plan ponte que esta igualmente
ainda que os representantes gaprevisto. Borrel recoñece agora
legos do PSOE recoñeceran que
que as prioridades para despois - · o principal valo.r dos acordes co
do 93 en matéria de estradas deMOPU estaba nas datas. Os
berá ser revisada segundo a
constructores fan responsábel
evolución económica.
deste retraso ás restriccións impostas por Solchaga ao orzaAparentemente, o governo Gon- . mento. O ministro Borrel recoñe-

ce que no relevo do MOPU atopou cento vinte mil millóns de
pesetas de débeda non recolñecida que deben se sumar aos
seiscentos mil millóns da coñeci. da coma débeda h.i stórica que
están a causar retrasos de oí.to a
dez meses nos pagos do MOPU.
Dentro do Ministério consideran
que estas cantidades desviadas
nos últimos exercícios foron para
adiantar obras de infra-estructura en todo o Estado, o que ·fará
ainda máis profunda a dotación
galéga para a derradeira década
do século. O retraso histórico
das vías que comunican Galiza ·
.co resto·da península non só non
sera correxido na data prevista
de 1995, no que se refire aó
transporte rodado, senon que ·
será ainda máis profundo. O estarzo realizado previamente no
·resto do Estado, aumentará o
agravio comparativo da rede galega.
Ainda que entre as empresas do
sector da construcción era ben
coñecido _o desfase orzamentário ·
·do MOPU, o recoñecemento público deste primeiro ano de retra-:
so proúcese xustamente dous
dias despois de coñeC:idos os re•
sultados das eleccións.

QS SINDICATOS EO_92

DATAS LABORAIS CLAVES NO
SECTOR DAS COMUNICACIÓNS
XOSÉ A. ÁLVAREZ

O que se confundiu foi Manuel Soto, ex-alcalde de Vigo, que o pasado martes púxose na portada do Faro de
Vigo con boina ladeada e
chaquetón orgulloso. En !ugar
de sairlle pose de clase obreira, para un pacto de esquerdas, quitou pintas de macró
do Bairro Latino: ·

Xa sabemos porque Maria
Xesus Sainz non saiu alcaldesa de Santiago. Zapatóns
empeñouse en paseala pelas
portas decindo: aquí teñen a
mellor candidata e unha moi
boa ama de casa. Con tal
presentación os cidadáns preferiron que seguira de ama de
casa. Hai que modernizarse,
Don Manuel! Que Maria .Xesús non é Pilar Franco.

Listo -é o governo de Madfid e
os directivos da telefónica
que retrasaron o envio. dos
novos recibos, coa subida,
para despois das eleicións. O
mao-ben agora.

Hai quen reclama listas eleitorais abertas. Non fai falta. Que
listas máis abertac queren que
a compra e venda de concelleiros? En Vigo, Agustí_
n Arca,
por exemplo, ex-PP, agora
PSOE: ameaza con retornar
ao ponto de pa':fida.
•

Estamos como quen di na porta do 92 o á vol.ta da
esquina atoparemos cos acontecimentos previstos
(X. Olímpicos, Expo, Madrid capital de Europa... )
que se pretende servan de trampolín no plano internacional.
Non cabe dúbida de que o que suceda nesas datas
terá un importante reflexo através dos meios de comunicación en todo o mundo qué, por ·un tempo
estará pendente do Estado español .

folgos nunha loita longa, na que non se aprécian
avances. Posteriorménte afroúxaríase a man e os
Sindicatos, sen os apoios iniciais, veranse na abriga de aceitar unha oferta·"algo boa" como única saída. Esta oferta levaría implícito o acorde por un período de dous anos co que se pontearía así o 92 co:
mo ano de negociación.

. Unha segunda p.erspéctiva, inda que non allea á
anterior, é a das empresas, que- ven a posibilid~de
de aproveitar nestas ·circunstáncias as subidas salaríais pouco importantes e por debaixo dos increUnha das referéncias máis válidas para medir desmentos no sector privado. Non son tampouco nada
de fora o nível de desenvolvimento dos Países e o
desleixábeis as posibilidades de
funcionamento dos seús transporintroducir rebaixas nos aspectos
tes ·e comunicacións, que por ousociais que os traballadores xa titra banda debido á natureza dos
acontecimentos qo 92, xogarán
CONSIGNA É: . ñan conquistado en mqitos casos.
E todo a cámbio duns mínimos
un importahte papel e serán, mais
que outros aspectos, a imaxe que MANTEA POSTURAS que debido á·-escalada dos prezos
e á perda.do poder adquisitivo, te· quedará latente para aqueles que
DURAS NAS ·
rán que aceitar para poder facer
desde tora intenten analisar a siNEGOCIACIONS E IR frente á vida.
tuación global do Estado.

-A

A esta análise e aos eventos que
nela se tan referén~ia non é allea
a actual situación na negociación
colectiva en todas as empresas ·
- públicas do sec~or, que como é
sabido, están pendentes de chegar a acordes para asinar os seus
respectivos convénios.

.NA GALICIA,
--E

NAPRAIA.

PASEO MARÍTIMO.
PRAIA DE COBAS
VIVEJRO -LUGO

TODO LUXO D,E DETALLES

URBANIZ/ICION CERRADA
XARDJN COLECTIVO .
PISCJNAS
CANCHA DE TENJS
XJMNASIO
PARQUE INFANTIL
CARPINTERTA PRJNCJPAL, CAOBA,
TEKA ECA}UJAUO.
PARQUE EN SALON ECUARTOS.
CHEMINE.
CRJSTALERJA CLJMALJT DUPLA.
ENTRADA SERVJW INDEPENDENTE.
ARMARJO) EMPOTRADOS
CALEFAGCION INDEPENDENTE.
AUGA OUENTE INDfVIDUAL.
TENDEDfilRO EN CADA V/VENDA.
ANTENA PARABOLICA.
9ASCENSORES.

VISITE PISO PILOTO
CHAVFS EN XlJLLO

n.

edificio

.O.MEGA

CUESTIÓN DE NIVEL
Información:
Travesa de ~/alba, 4-6
Telfs. (982) 56 22 12 -02 91
27850 VlVEIRO (Lugo)
PROMOVE:

AGINCO, S.A.
FAX: (91) 57 16532
FINANCIACIÓN A 10 ANOS
NEGOCIABEL

CHAMEAO
TLF. (986) 43 36 24·
E SOLICITE
AS NOSAS TARIFAS
PUBLICITARIAS

A NOsA·TEBllA
PERIÓDICO GALEGO SEMANAL m

DEIXANDO QUE OS
TRABALLADORES
VAIAN PERDENDO
OS FOLGOS NWNHA
· · LOITA _
L ONGA

Pero, que dúbida cabe, as cousas dependen da perspectiva coa que se miren e polo menos neste caso
haberia duas oa tres distintas e apostas óptivas.
Por un lado, o feito de que sexa o Governo español,
de xeito máis ou menos c;füecto segundo os casos;
o que ten a palabra nestas emp~esas do sector de
comunicacións e transportes, fai que sexa- lóxico,
dende a sua perspectiva, int~ntar evitar por fodos
os meios que para o ano que ven queden motivos
de conflitividade laboral nun sector que poderia, nas
condicións antes.descritas, asestarlle un duro golpe
á imaxe ante o mundo do Estado español. A consigna é: manter posturas duras nas negociacións e
ir deixando que.os traballadores vaian perdendo os

Por outra banda está o dilema dos
Sindicatos· maioritários e con gran
representación nestas· empresas,
que teñeri . ql!e se pergµntar se- é
preferíbel aceitar as ofertas "algo
boas" e renunciar ás ·condicións
.favorábeis -diría eu que históricas--- do _a no que ven·, ou pola
contra optar polé;i confrontación directa tanto co governo como coas próprias empresas e aprazar para o ano que ven a forza da conflitividade e antes· asinar C?nvénios por dous anos.

o

tempo será o que diga en todo caso que perspectiva triunfará e tamén será un bon xuíz que cla- .
rificará até que ponto cada un dos presentes nesta
cena actua conforme ás funcións que se lle supón
debe .asumir. Tamén os traballadores tomaremos
nota dos distintos compromisos do governo e.dos
sindicatos maioritários, que, en definitiva, teñen a
útlima palabra.
·
•
XOSÉ A. ÁLVAREZ é Coordinador Prov. da Coruña
do sector de Comunicacións da·CIG.
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Anxel ·: Llanos
'A inf~~mación é ·a parada, da vi<J
fotografia é o coñecem~nto da I~

• G. LUCA DE TENA-XAN CARBALLA

"Este contraluz encántame. É un contraluz
- feito ao cloro-bromuro. Está feíto á caída
da tarde e dá uns matices de ·meias tintas
moi interesantes. As sombras dos
mariñeiros aguántense moi ben e o sol da
tardiña forma como estrelas no mar. Quera
que esta foto figure na antolóxica porque
nela están a tranquilidade, a actividade, a
diversión, a paz e o ~limento."

" Unha visión leda. A casualidade quer que estes veleiros formen unha liña que
nos dá unha composición artística. Ten
unha profundidade enorme. Todas as
velas parecen o gume dun coitelo é teñen
un refrexo interesante sobre o mar."

"A casa de viaxeiros do porto de Vigo:
que levou ·a galerna."Os estragos do mar,
a pesar do desastres que poidan producir,
encerran sempre beleza. O fondo esta
retocado a man. "

Coñeceu o magnésio e as
placas de cristal. Ten a
idade da fotografía. As
veces os compañeiros
comprenden que están a
facer información diária de
par dun redactor histórico
que, con todo, ten a
vitalidade dun prjncipiante,
' Asi que cíclicamente falan
de lle facer unha homaxe
por tantos anos no mundo
da información. Pero esas
iniciativas resultan sempre
recortFtdas e cativas. Ao dia
seguinte, Anxel Llanos volve
ser un home pegado a unha
cámara á procura de
información. A sinxeleza do
decano dos fotógrafos
galegos ten ben máis sona
que a sua ampla
experiénda, decote á
- sombra dun carácter aberto
e doado.
A sua é a terceira xerac1on
dunha xinea·de fotógrafos.
O estudo de Vigo fara do meu avó
Francisco Llanos e do meu pai,
que támén era Francisco. O meu
pai queria que aprendese o ofício
pero que estudase tamén. Así que
comecei cedo; en 1926, con once
anos cumpridos. Para me interesar
na fotografia, o meu pai deume unha sección de afeccionados dentro
do seu estudo. Lembro que a primeira fotografia que me tocou facer foi a dun morto. En auséncia
do meu pai e dun dos empregados
do estudo, o outro tíñalle terror aos
martas. Tocoume a min, lago . O
noso local estaba na rúa Policarpo
Sanz, no solar onde despois construirían a delegación do Banco de
España. Poi~ parte traseira había
unhas casas baixas que arrodeaban o solar no que gardan os carros do lixo. Nunha daquelas casas
estaba o morto que eu fun retratar:
Nunca me faltou preséncia de ánimo. O meu pai tivo boa canta de
me dar seguridade e eu fago o próprio cos meus netos. Asi que .hai ·
treboada,' anúnciolles que van ver
o nunca visto e lévoos comigo ao
balcón .

sen a constitución e a mostra de
que era nena ou nena. Estas ten déncias marcan toda unha época.
Lembro de máis atrás cando a miña
família levaba moito tempo sen verme e pedírame unha fotografia de
corpo enteiro . Mandeilles un retrato
no que teño as botas amarradas
con arámios e como estaba ferido
nunha man, levábaas nas costas .

'MolTOS CLIENTES
CHEGABAN
CON REVISTAS
ILUSTRADAS NA MAN
E RECLAMABAN
FOTOGRAFIAS
SEGUNDO MODELOS'
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De que maneira influia o fotógrafo para cambiar ou alterar eses
estilos de época?
O profisional intervia con recomendacións e consellos . Doutra parte,
moitos clientes chegaban con revistas ilustradas na man e reclamaban fotografías segundo modelos. Tamén era comun que un noivo lle mandase unha foto á noiva
que está noutra vila ou viceversa.
Lembro a dun mozo que se retrata
fumando ao tempo que escrebe
sobre unha mesa. Ten un pito no
boralleiro da mesa e o fume érguese sobre del até formar unha nube
na que aparece a foto dela . Nos
máis dos casos , o fotógrafo interpretaba as suxeréncias do cliente ,
tal como facia o escribano.

Fotografia de estudo
e report~rismo
Vostede· é un profisional que
chegou a compaxinar a fotografia de estudo co reporterismo. .

O paso do traballo de estudo á
prensa foi porque pasaba horas de
máis encerrado ao cabo de dia.
Por veces tiña .que durmir a cada
dia por mor de cumprir encargas
de cópias, asi que enfer'!lei de
anémia. O médico díxome que tiña
O retratismo do anos vinte tiña que sair e contoume iso de que o
servidumes que hoxe antóllan- home é igual que unha planta. Por
~senos curiosas coma aquela teiexemplo, a propaganda de Hipólito
ma por dar fotografado o corpo Lázaro fixéralla eu, aunha tirada de
todo, asi como a da frontalidade. mil fotos de 30 por 40, 24 por 30 e
18 por 24. Lázaro era un tenor caCámbian os níveis de cultura e con talán céh~bre pola sua poténcia
eles a consideración da fotografia. que daba, chegado o caso, tres
. Igual que o romaticismo tivo a süa dos de peito seguidos. En Vigo
expresión na foto, aq·ui pediase en cantou por primeira vez no naso _
. tempos aparecer de cqrpo ·cabal estudo, Por .ver como estaba de
para que se apreciase que non ha- voz. Botara · dous anacos de Aída.
bia tara física nengunha. Se habia Pérmitiase o luxo de se retratar
unha xoia tamén se debería ver e con vários cigarros no peto para lle
os cativo .debian· fotografarse espi-.' dar envexa a.compañeiros que coi- .
d9S para qoe os familiares aprecia- daban moitó a voz. Durante a re-
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imaxe. Por outra parte é un mercad o profisional·. sempre moi
· presionado pota c0mpeténcia á
· baixa. Os xornais aproveitan estas circunstáncias en detrimento. ·
dos profisionais.

Unha parte importante do arquivo fotográfico familiar desapareceu despois da República.

da vida; pero a
o da luz, a arle-'

a

de
ten >0ca.
miña
1 verla de
~trato

adas
erido
stas .

-s

Houbo de todo. Unha parte se botou a perder e outra desaparecer.
A fotografía sempre se pode perder. Se o soport~ de cristal cae ao ..,
chan, pode romper:

Hai quen di que no estudo de
Llanos romperon nada menos
que catro caixóns de placas do ·
tempo da república.
presentación da Bohéme, daba
conta dunha botella de champán
con meia dúcia de salados . O caso
é que o meu pai, Francisco Llanos,
fora redactor gráfico de Faro de
Vigo e eu pasei a suplilo. Pero
sempre como colaborador, porque
preferin non estar en plantilla para
poder atender o estudo. Pero levo
asi un ha chea· de anos ...

Non tantas. Só algunhas. Foron
cousas que pasaron e poderia pro- .
ducir algun~a revancha ou calquera cousa. E preferíbel evitalo. O
meu pai era un home de gran.de
humanidade. Sempre que me lembro d.el teño que facer esforzos por
non chorar. Non era tanto por quen
aparecese nun mitin como polo
que se decía ou podía facer. Non
se pode navegar nunha enxurrada
porque pódente deborcar á primeira de cámbio. Eu vivin 1:1nha parte
.. da guerra nunha parte pero chegáranme tamén refrexos da outra. No
21 de Xullo de 1936, había en Vigo
50 falanxistas. Aos tres días habia
· catro mil. Despois do 36, no estudo quedaron vinte carnés de partidos de esquerda sen recoller. Sobretodo, da FAI- (Federación Anarquista Ibérica)

Cantos?
Uns sesenta . Eu coñecin a don
Eladio Lema e a Anxel de Lema.
Traballei para eles.

Fálenos dos anos da República.
Como era a vida dun reporteiro?
Que equipo utilizaba?
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Pareciase moito á de hoxe. Tiñamos que cobrir reun ións , mitins ,
actos . Levabamos indistintamente
unha cámara de 9 por 11 , de 1O
por 15 ou de 13 por 18. Eran máquinas de placas.

Pero a pesar das placas caidas
ao chan, :quedan moltas fotogra- .
flas suas da época. Por exemplo
a do mitin d~ lavadores.

Ese material obrigaba a compoñer a foto antes de disparar, a
escoller a foto a xeito.

Non era en Lavadores. Foi nun local que estaba no solar do actual
Cine Fraga que se chamaba Venecia .. Era unha reunión- de xente de
esqÚerda. Todos aparecían co puño en alto. '
-

Si, si. Pode ser. Tampouco se g~s
taban placas como no de hoxe. O
costume actual é de pedir por formato : unha horizontal ou vertical.
Nos ·tempos de que estou a falar,
compúñase dacordo co que dabamos. Agora está todo mecanizado
e tiras de máis porque non podes
saber, polo visto , o que che van
pedir. Onte fun cobrar a información da primeira pedrada ponte de
Salvaterra a Mongao e para tres
fotos tiven que fotografar todo canto fixeron nos actos .

Non todo o mundo coñece o
seu traballo como reporteiro de
guerra.

A equipa de placas seria moito
máls pesada.
Tamén agora van . Levabamos un
chasis armacén, groso de cinco
centímetros , con 12 plac&s. lluminabamos con magnésío inglés ,
que estaba combinado con tório e
tiña a dificuldade de ser moi higroscópico. Sobre todo na nosa terra, no que hai un degrao de humidade enorme , o magnésio fallaba diário. Cando tiñas preparado
un grupo, e habia un fallo, perguntábanche cando daria prendido ou
non o magnésio e púñante nervioso. Había dous sistemas de magnésio: o de pistón ou con chisquei. ro. Per9 eu prefería o algodón tra- .
tado con ácido nítrico. Lernbro a
estrea de Foise co Vento no Cine
Fraga de Vigo. A produtora encarregoume a propaganda. Eu lograra un magnésio que non era como
o alema pero era mellor ca o inglés . Tiña 11).0i boa luminosidade e
menos fume ca o inglés ainda qye
máis ca o alemá . Botei sesenta
gramos para cobrer e o represen- .
tante tiña médo que non se incendiara a pantalla que estaba a menos de meio metro. Pero ..en menos
de quince segundos fixen a fotografía sen asustar a ninguén. Dés-

e

pois desde a miña casa fixen outra
foto da saida con máis de cen gramos de magnésio.

Despois está a experiéncia de laboratório. O coñecemento de todos os sistemas permételle un
uso máis amplo de recursos

Deixade que vos diga unha causa:
os correspondentes de guerra que
coñecin se1J1pre van aos estados
maiores. E como se a guerra
acontecese a vinte quilómetros de ~
aqui. Escoitariamos os cañonazos ·
· · ~ e veríamos as explosións. Pero o
~ correspondente de g.uerra non es~ tá nunha trincheira. Eu si estaba.
~ Moitas fotografías da guerra non
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~x se poden face( por mottGque se
queira. O máis que se pode é o
que as fotos de Llanos teñen to. Os xornais nos valoran isto. O
que se fixo agora: a fotografía dun
truco?
fotógrafo é tratado .6omo un manalvo desde un avión. Pero os atadadeiro ao que non se lle valora o '
ques e golpes de man son sempre
Non, non. A fotografía é unba arte tempo de · conseguir unha boa
·á noite. lmposíbel ·empregar un
e hoxe estamos a perder esa arte.
flash.
Hoxe veneramos o momento, pero
a fotografía requir.e tempo, - moito
Quer dicer que non levaba cátempo. Hai que aloumiñala, agarimara.
-cando ia á lrincheira..
mala. A información é a parada da
vida, o monientó. Pero o outro é o
Si. Levaba."unha Spoke de peto.
coñecemento da luz, a arte. Eu teTeño bastante fotografías da cam- -.
ño feíto ben de traballos para min,
paña de ~Asti.Jrias.
· por rne divertir.

Teño feíto retoque químico, con lápices, con lanceta ... O retoque de
lanceta aprendino dun alemán . Un
dia fixéralle unhas fotos ao xeneral
Aranda e de ali a pouco concedéran lle a laureada individual e de- Pero o nivel de coñecemento in·buxeille a laureada no peito con · fluirá semps:e .na calidade desas
lanceta.· Mostr'eille o traballo aos duas clases de fotQgrafias
coroneis de Estados Maior e ente- '
rado Aranda mandoume chamar. Mellor partido se lle tirará á luz e
"Es ti quen .fixo isto?", preguntou- ao momento. Agora acontece cos
me. Díxelle que si-. "Pois de casti-. )ornais que dispoñen de máquigo tes me .que facer duas dúcias nas moito máis perfeitas pero as
deste form~to e outras duas des- veces . pódese darc o caso de que ,
te". Como tiña que facer tantas .de- . os profisionais non estean á altura
buxeina despois no cliché, que é • do material. É ben sabido que pamoito máts difícil.
-ra facer fotografía hai que ter coñecementos vários. O feíto mateUnha arte
ria,,! de fotografar dous obxectos
· distintos po<;je ser semellante, pe,..
Tere.m os que empezar ·a p~nsar · ro o critério de cada unha é distin-

A FOTOGRAFIA É

UNHA ARTE E HOXE
ESTAMOS. A PERDER
ESA ARTE. HOXE
VENEREMOS O
MOMENTO, PERO A
FOTOGRAFIA
REQUIRE TEMPO,
MOITO TEMPO. HAI
QUE .ALOUMINALA,
AGARIMALA.

Explicounos antes que a primeira fotografía tora a un morto e
que non _lle impresionara. Despois na guerra.debeu ver cousas
terríbeis.
A guerra e o crime legalizado, si. A
min salvoume a vida un compañeiro , pero foi pola depresión que me
causou . Era o primeiro soldado da
miña escadra que morria. Un tiro
atravesoulle o peito . . Só · dixo
Mamá ... Entroume algo que me
.botou para atrás e grácias a iso
non me deron alcanzado. Pásase
moito medo.
•

.....
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ATARDE TRIUNFAL DE ALFONSO'GUERRA

ONDE VAS TRISTE. DE TI?
FRANCISeo

~ILLADO

MAYOR

· Onde non hai estilo non hai ideas

perfeitaíTlente os fundamentos do teatro
épico de Bertolt Brecht, e pode praticar,
aquilo do "distanciamerito" cunhas certas
garantías de éxito.

Vivemos nun século onde non se
toman en serio máis que aos imbéceis
Osear Wilde

O último e máis espectac;ular "cámbio" d~
política socialista está próximo, e Alfonso
Guerra percorre as principais cidades da
península, glorificando as exceléncias da
Atlántica Alianza. Amante, onde os haxa,
· da vella litúrxia esquerdista, o vice-presiden.te do governo clausura todos e cada
un destes actos cantando-, co puño en alto, como "mandan os cánones", as estrofas da Internacional.

Son un recalcitrante e incurábel sentimen~, · tal. Sei-no, pero non ·gasto, en a_
bsoluto,
deses espectáculos bufos e grotescos nos
que, ao estar ausente o xénio poético de
don Ramón Maria del Valle-lnclán, agraman, indefectibelmente, as más baixas tendéncias do xénero humano, e conve~en-se·
en meros escaparates de gratuíta e descarnada crueldade.

As trabes da Wall Street sofren un colapso cando Alfonso Guerra di aquilo de
"Cambiemos ao mundo de base, afundindo ao império burgués'.'.

Por iso, talvez, sinto unha certa e humana
compaixón, contemplando como aquel ~de
. riome Alfonso Guerra- outrora pretendido
azoute de fascistas, tecnócratas, especuladores, banqueiros e damas de sacristía,
percorre agora a península arrastrando a
miséria das suas continuas renúncias, na
procura dun fácil aplauso a cámbio,' tan só,
dunha frase mordaz e supostamente enxeñosa. ·

Non obstante, apesar da presión de certos
intelectuais progres, nostálxicos e pacifistas, don Alfonso e os seus gañan o atómico e otánico referendo.
Definitivamente, somos europeus !

· Sinto, de verdade, unha humana compaixón, perante ese pretendido personaxe
machadiano, metamorfoseado, paradoxi- .
camente, nun dos máis excelsos representantes de "la E;spaña de charanga y
pandereta", que don António tanto despre-- ·
ciaba. ·
Nas postrimerias do franquismo, este singular político comezou a sua actividade
pública como animador dun daqueles grupos de teatro que tanto proliferaban entón, e nos que, habitualmente, o voluntarismo e o didactismo que a época demandaba, anulaban esas mínimas condicións
estéticas esixíbeis a todo produto cultural
e artístico que se précie, sexa cal for a circunstáncia política imperante.
Existían xa naquele~ dias, tanto na Galiz~
· coma no resto do estado, colectivos teatrais para os que a _calidade estética era
absolutamente indisociábel da necesária
mensaxe anti-franquista. Algunhas das
persoas que entendían, dese xeito a fun- ·
ción social e política do teatro, seguen,
ainda, na v~ngarda do movimento cénico ..
· Outras, a maioria, as que nunca albiscaron a sua. dimensión artística, abandqaron
os seus empeños, na procura dun futuro ·
rnáis estábel e seguro. Alfonso Guerra perpétua ave de paso:. foi dos que em··
prendaron novas vieiras, máis acaídos ás
suas reais posibilidades.
Fracasado, pois, no ·teatro -apesar de ser
esa a :sua grande vocación, segundo el
mesmo ten manifestado- ingresou no
partido que Pablo Iglesias fundara, _e, como
o resto dos seus camaradas de entón, esperou a que.o ditapor pasase mellar vida,
para irromper de xeito mesiánico, redentor
e altivo, na escena política.

a

Foi, naqueles dias, cando o seu .nome comezou a ser familiar aos ávidos e ilusionados leitores de revistas e xornais.
Axiña, tivemos notícia c;Jaquel incorruptíbel
e brillante "intelectual" de esquerdas que
se declaraba devoto, entre outros, de António Machado, Luc~ino Visconti e Gustav
Mahler.
Non obstante, o tempo e. as sucesivas>
oportunidades ·perdidas aparcaron, definitivamente, as aspiracións daquel prometedor "intelectual" marxista e só nos deixa-'
rofl a imaxe meritória, por certo, dun ha- .
me con manifestas inclinacións culturais.
Nos primeiros dias da transición -pór mor,
quizá, ·do seu "verbo fácil e fluído- gozou
de certa popularidade e protaganismo, polo menos a nível revisteiril: Naquel ' rn.o. mento concreto, o seu discurso era tan ar·.. doroso e resalto que mottos inxénuos esquerdistas, con síndrome de siléncio prolongado, acreditaron cegamente na since-

ridade das suas ·palabras. E a diréita ibérica, de sempre tan informada, non disimulaba ·os seus temores, pensando na posibilidade de que algun dia, aquel Lenin do
bairro de Santa Cruz, acadase o poder.
Mais el, consciente de que a meta estaba.
próxima e de· que o vello tingaldo da farsa
non fixera máis que comezar, contim.¡ou a
representar o seu papel, absolutamente .
fiel ás exixéncias dun guión, perfeitamente elaborado e definido.
.A sua vid.a pública é intensa e deixase
ver, por exemplo, nun daqueles multitudi- .
nários recitais de ·Raimon, que por despis.te, talvez, Fraga lribarne se esquecera de
pr.oibir, e, confundidó .coa masa, corea
énardecido:

-'ESTE .HOME. CON TAN
SURPRENDENTE COMO
APAIXONANTE
-CU.RRICULUM, ESTIVO
AQUI, PARA
FALAR-LLE, A UN
NUTRIDO GRUPO DE
BÁVAROS, DAS
. E.XCELÉNCIAS E
VIRTUDES DOS SEÑORES
SOTO E VAZQUEZ'

Aquel mozo esguio que poucos anos atrás
cantaba ''ho cregu.em en les pisto/es "
anúncia triunfal aos celtibéricos cidadáns
a nova e ruidosa vitória socialista, esta
vez "acadada en solitário' .
lncomprensibelmente, os traballadores e
traballadoras, outrora proletários e proletárias, seguen sen decatar-se de que viven "en el mejor de los mundos posibles",
e convocan unha folga xeral para un dia
dun mes de_Decembro dun ano de grácia.
A taiga ten un amplo respaldo social e Alfonso Guerra aliña-se cos auténticos descamisados do reino: Cuevas, Termes, Mário Conde e Pitita Ridruejo.
A "Guerra do Golfo" está a piques de ser
unha cruel e triste realidade. Afortunadamente, as "ratas" e "o oso do deserto" están prestos para salvagardar os valores
espirituais do Ocidente.

"No cregue·n en les pistolas ... " ou "Diguem · Miguel Boyer ocupa o Ministério de Econono. Nosalfres no som d'eixe m'on."
· mia e comeza a prometida etapa de auteridade socialista.
Burla, burlando, chega a hora de plebisciMentres, Alfonso Guerra, acosado, talvez,
tar o refer.endo constitucional e, tanto AlSen dúvida, presentindo a maledicéncia
polo fantasma do ·stalinismo que outro.ra
fonso Guerra cor:no o resto dos seus capopular e o fácil xogo que se pode estabeprofesara, declara que o seu papel en tomaradas ·-que din · apostar pala creba delecer combinando as palabras "Guerra" e
do este tinglado é o do vulgar "oyente".
mocrática- se opoñen, de xeito rotundo, a
"Golfo'', o noso heroi dimite de seu cargo
toda forma de continuísmo franquista.
de vice -presidente para ocupar outros
Alguns traballadores, incapaces de compastos, talvez máis escuras, pero non de
prender os sacrifícios dos seus governan·as acontecimentos precipitan-se e "un día
menor entidade dentro do Partido.
tes, comezan a cuestionar o progresismo
como tantos", que diria António Machado,
de certas medidas sociais.
o PSOE e Alfonso Guerra á cabeza declaEste home, con tan· surprendente como
. ran superado e inservíbel o pensamento
apaixonante. curriculum, estivo aqui, neste
Paco Vázquez indigna-se e inventa "os
m~rxista.
verde, exótico e salgado recanto da Baprofetas do non".
viera lbéria para talar-lle, a un nutrido gruEvidentemente, a sociedade da época depo de bávaros, das ·exceléncias e virtudes
Mais as causas realmente sérias seguen
mandaba novas e orixinars fórmulas 'de
'dos señores Soto e. Vázquez. ·
a suceder na metrópole.
análise. Alguh brillante e prometedor filóAlfonso Guerra, ao .mesmo tempo que desofo anúncia xa as virtudes do post-moComo era de esperar, Alfonso estivo á al.clara sentir-se orgulloso por militar no par. dernismo.
-r
tura de tan magna circunstáncia.
tido. dos "descamisados", coquetea, a xeito dun mundano burlador de Sevilla, coa
Marx ingresa no museu de cera e os seu·s
Falou , arrnou o consabido escándalo e .
libros cotizan-se como curiosas relíquias · inocente Alianza Atlántica. As suas dife- · ~aiu logo aos "medios" para desde ali re- ·
bibliográficas.
·
·
réncias ,con · Miguel Boyer, que opta por
ceber a entusiasta ovación do "respetao camiño do poder ficaba definitivamente outro tipo de coqueteos máix exóticos, .ble". Unha "bota de vino español" nunha
son públicas e notórias.
expedito.
man e o rabo dos seus inimigos na outra,
· corcan a ''faena". No chan fica un caravel
O sociaJismo está en marcha!
Carlos Solchaga axiña terá oportunidade
murcho no que xa ninguén repara.
de facer "a revolución pendente"!
Frarrcisco Vázquez colecciona cromos de
' ·Foi, como non podia ser .menos, unha tarRamsés e Leri non acaba de comprender a
'os máis perspicaces ar:ialistas políticos side triunfal e apoteósica, na que público e
diferéncia entre "capitalidade" e "capitalisnalan que "a liña protetária" do partido -cadiestro se fundiron nunha mesma eséncia,
mo".
da máis celtibérica das artes, para escrepitaneada por Alfonso Guerra- é a que
ber unha páxina de glória nos anais da
marca as pautas políticas do governo.
·Como era de- esperar, e de acorde coas
"Fiesta Nacional".
exixéncias .do guión, aqueles "prometedoAlarmado por estes acontecimentos, Ro-.
res muchachos", lago dun esmerador éxito
nald Reagan decidA coñecer a situación .· Mais eu, irredento sentimental, sentin unha
eleitoral, acadan o poder. Alfonso Guerra,
"in situ" e visita Madrid.
profunda mágoa, ao ver ali, chantado na
home forte do PSOE, é nomeado vice-prearea do Rü~do . Ibérico, a aquel solitário
sidente do novo e flamante governo.
1Fiel non se sabe a que pasado, Alfonso
diestro, realizando unha faena tremendista
Guerra ausenta-se da península para non
e carente de arte, para un público ávido de
O cárnbio ·é, por fin, unha realidade en
coincidir -din- co supr~mo xefe da CIA.
·
sensacións fortes, que demandaba, unha e
marcha!
out~a vez, o grotesco "salto da rana" .
O seu papel nesta farsa ten matices dife· O mundo de Grosz e dos 'viscontianos
rentes e permiten-se-lle, polo tanto, certa .
Onde vas Alfonso Guerra,
aristócratas de cartón pedra, treme ateresexcentricidades. Ademais, é, talvez, o
cido. A causa -din- vai en sério.
único membro do governo que coñece
ondf:! vas, triste de ti..
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.NACIONALISMOS EN EUROPA

A"maduÍez cúli~ral permite a emerxéncia das realidades nacionais

Xugoslavia,
.
de federación verbal a confederación democrática
oriental do ·Estado, hai que unir
ás nacións ·; legalmente_federadas, a existencia de territorios
con minorias étnicas, relixiosamente ·musulmáns, lingüisticamente albanes.es etc.

. • FRANCISCO CARBALLO

A diplomácia de EE. Unidos está
a presionar sobre a Federación
X1,1goslava en favor da minoría
albanesa de Kosovo e a ameazar a Sérbia con represálias para
que esta oon se obstine na sua
superioridade sobre as outras
nacións do Estado. ¿Como entender esta. intromisión de EE.
Unidos na política interna de Xugoslavia ? ¿Que se debate nesta
federación fronteiriza entre o
leste e o oeste?.
O nome ,Xugoslavia, mesmo indica unha realidade e redescubrir; significa terra dos eslávos
do Sul. No s. XVIII e baixo a depe11dencia das Monarquias Austro-Húngara e Otomana, come. zou ese labor de reencontro dos
diferentes pobos de línguas
iguais ou próximas e de cultura
eslava. Pero o paso do tempo
en condicións diferentes de cada
pobo, ía dificultar tal achádego.
Desmantelados os imperios danubiano e otomano á · primeiros
dos.XX, chegaba a hora de con·figurar unha confederación ou
outra clase de unidade nos terriorios da actual Xugoslavia. A
procelosa história destes intentos é hoxe moi viva. En rigor somente Tito ,presidente de Xugoslavia despois da 2ª Guerra Mundial, 1945, logrou unificar o Estado e iso mediante o Partido. A
Liga dos Comunistas era o vínculo operativo da unidade do estado xugoslavo. Tan pronto como
ese partido se desunificou, que-

O sistema económico que Tito
contribuiu lont;iamente a estabelecer, a autoxestión, tiña pouco
mais .q ue o nome, .pero escasá
realidade: esta era de forte centralismo en Serbia e de·dura dependencia de- Belgrado. ·Á complementaridade ecónómica non
chegou a ser real, e a 'pobreza,
coas secuelas migratorias mor:
deron fondatnente a . cer-tas
nació ns c;fa·Xugoslavia.

Tite> cónseguira manter a Ul)idade iugos.,
lava gráci~s ao Partido e ao exército.

Todo -o dltO acredita. por si mes, mo a inestabilidade. e a efervescencia dos países eslavos ,do.
Sul. Pero a sociedade xugoslava
tef\ razóns de mais par-a buscar
solucións criativas: é unha sociedade alfabetizad9, nalgunhas
· partes de alto índice culturar

tanto na realidade soéial como na
legalidade política internacional.
Novos corpos po1íticos están a
surxir en case todos os países
do mundo) ali onde a arbitrariedade oligárquica ou a bota militar ,
_ inv~ntaron nacións-estados para
discriminar cultural económicamente a ·uns países en favor
doutros. 0 nacionalismo que mo- •
biliza os países do Baltico, de
Xugoslavia, do Cáucaso etc. é a
, expresión da madurez cultural
. dos pobos: .porque é a hora .de
,que P.ada pobo respire e se ex- .
- prese por si . n:iesm~. ·sen mediacións impostas. Xugoslávia pode
ser unha confederación de nacjóns soberanas,deseñadas "racionalmente e dialogalm~nte, en
vez dun puzzle de nacións .so. metidas aos corsés dun unifor- - "
- mismo cultural cu de imposicións
dos. céntros sobre as per:iferias/
características do capitalismo.

e

Non é impósibel que o actual te.rritório de- Xugoslávia dea lugar a
outro tipo de ..conféderación : po-.
d9usó o exército como suplenso desde a éonstitúción do Estaderia
haber · unha occidental,
cia. Este dificilmernte pode exerdo, en 1918. Os croatas son caCroacia, Eslovénia e outra
cer tal mediación cando ó Estatólicos, ós· serbios ortodoxos; osoriental con Sérbia como centro
do carece dunha unidade cultucroatas de cultura moi occidentade atracción. Pode que certos· teral, ideoloxica, e economica sufilizada; os serbios reivindicadores
rritorios necesiten estatutos de
A ct,Jltura ,candó. é profunda, concientemente deseñada.
do "eslavismo cultural". O Partido
leva un talante crítioco e· a supeexqepcionalidade, tanto para serda Liga dos comunistas e o exérX~goslávia consta de cinco nabios que habitan en Croácia, coración dos mitos fáceis que se
cito eran maioritariamente sércións e de varias minorías étnimo para albaneses en nacións
queren utilizar_ polos "nacion~lis
cas repartidas en diferentes terri- ·bios, ao menos na proporción
eslavas. Nada de isto debería
mos ·1nventados" por grupos e imtorios. Serbia é a nación mais di- · do 40% como correspondencia _postos a nacións 9iferentes ·como - · extrañar : os ·procesos históricos
coa . povoación. Os eslovenos
latada e representa o 40 % da
están sempre en marcha e as fi- ~
se foran un uniforme conglome.son .os mais avanzados tecnolo- _ radso social. Esta -adultez cultupovoación. Croacia o 22 %, Esxacións._ -especialmente as imxicamente, están igualmente moi . ral é o soporte dos nacionalismos
lovenia o 8 %, Macedonia o 6 %
postas -só serven par.a multipli- _
occidentalizados · e sinten a dise Montenegro o 2 %. Serbios ·e
car os conflictos é para crebar a ·
domocráticos
que postulan as
gusto a presión serbia. No parte
croatas manteñen un contencio·
•
criacións históricas, as nacións, . liberdade.
Alfabetización
2º grao ....... ·..... , ... :.·........... ~ .. 82 %
(entre 14 e 17_ anos)
3Q" ................................. ;.19.5 o/o
( ~n 1987)

F.úTBOL

Unha selección española, española

Clemente
• PUCHEIRO

O Abisfnio alemán, Breitner, que
dirixia o xogo do Madrid con intelixéncia matemática desde a sua
atalaia povoada- de ·guedellas
afro no tempo no que era pecado non andar ao estilo cuarteleitiV'o que abandonar o clube
porque era maoísta. Anos antes,
Didi, o filigraneiro brasileiro, capaz de eclisar ao próprio Alfredo
Di Stefano, viuse na abriga tamén de deixar· a Santa Casa
Branca pola sua forma de pensar nunha España trincada polas
botas militares.

ro,

Hai oito anos, por estas mesmas
datas, Pereira, porteiro do Valencia, era relegado á supréncia e
despedido ao· rematar a campaña por manifestar que ia votar ao
BNG nas eleicións municipais.
Son estes .tres exemplos indicadores de como peneiran aos xogadores pola sua ideolo>.<ia política os dirixentes apolfticos do deporte español. Os mesmos que
afirman que "o deporte nada ten
a ver coa política", e que sempre
poñen o berro no ceo cando alguén trata de politiza/o:
O veto a Xavier Clemente para
entrenar a selección e·spañol8; dé

non.pode ser seleccionador por·ser basc·o
fútbol, mostra ás claras non só
esa dobre moral, senón como os
súbditos do Estado español non·
.somos o mesmo, pésie aos
enunciados na Constitución,
senda discriminados en razón da
ideoloxia.

Pero Villar nunca quixo xogar esquen non se conectóu en sérlo
Houbo meios que foron maito
ta carta de frente, sabedo¡ de . até ·que r~novou o seu COfltrato - máis alá e desempoa(on das heJ·
·
que, a corpo descoberto, ia ser - polo Oviedo.:.
merotecas as declarácións do
imposíbel que o tronchado ceretreinador a favor dunha selección eri Euskadi; as suas afirmabro bilbaíno acadasé o posto.
Quedaba ainda un adestrador da
cións de qu~ Nafarroa forma parprimefra terna, ap·o iado tamén
pola esénctá española, co Real . te de Euskadi e de que na ideoloxia. de Eta hai oc:iusas válidas e
Madrid á frente: Vicente Miera.
outras onde mostraba a sua ide- __:_
A contratación de adestrador para a selección española de fútbol
Pero descobriuse que Villar tiña - oloxia nacionalista.
V1LlAR NUNCA
converteuse nun episódio nacioun tapado: Clemente. Tan pronto
nal, pero como xa non estamos ~· QUIXO XOGAR DE
Ao rnesmo tempo a Cadea Ser
se soubo, o Consello Superior
na época de Pérez Galdós e si
facia outro inquérito entre os
de Deportes deu a coñecer polos
FRENTE, SABEDOR
na TV, seinéllase aos _.culebróns
membros do Comité Exécutivo
métodos habituais para poder
americanos.
da Federación Española de Fút- ·
·
9esmentilo,
·que
Clemente
non
DE·QUE ACORPO
bol. Dos 19 membros consultaera do seu agrado, e . os meios
dos só tres se mostraban. a favor
O presidente dá Federación, Ande comunicación máis conectaDESCUBERTO,JA ·
de Miera, ó adestrador que seria ·
gel Mario Villar, tiña (c;jesde que
dos có PSOE · comezaron '\mha
SER. IMPOSÍBEL
destituiu a Luís Suárez vítima
elexido, outros tres a favor de
campaña contra o treinador eus. dunha campaña de prensa des·clemente, mentres dous afirma- . QUE O TRONCHADO kaldun.
de que decidiu ·no mundial italia- ban <:1ue se absterian e uo
CEREBRO BILBAÍNO A axéncia· Efe faciá un iriquérito propuña a Xes~s Peréda.' Os de110 colaborar coa Cadea Ser, e
afirmaban que sect:Jndarian
da sua atitude conservadora e tiACADASE O POSTO - entre vários diarios que, na suá amais
posición do presidente Villar.
morata, que o levou a asegurar o
niaioria, se posicionaban contra
substancioso contrato sen -facerClemente . .En concreto, 9 xefes
Villar tiña decidido apadriñar a
lle frente aos problemas) moi
de Deportes .manifestábanse a
claro quen- debí~ de ocupar o
XogoÚ a~i. c;te primeiro, as cartas
Clemente, pero, ao fin.al, optou
favor e 26 en contra, pero o inpor abst~rse debido ás presións,··
de Luís Aragonés, impostó polos
cargo: Xavier Clemente.
quérito non foi remitido aos abosectores de m~is resesa españoposibilitando a eJeición de Miera.
nados, pero si dado a coñecer _a
Hdade, coa convicción de que
.Q presidente, que non tiña seAo seu favor estaba non só o cocartas emisoras de rádio.
. 'quer que coñsultar; e que estivo
ñ eci ni ento per.soai', a. calidade · non ·¡a ·$er posíbel a sua contratación por terse xa apalabrado
contrastada, pero , sobretodo, a
Na maioria das respostas. contráretrasando a sua decisión; tivo
co ·Español de -Barcelona; e a de
súa capacidade ·d e obrar con cririas ao técnico do .Athletic, apamedo .. lmpuxose a españolidade. ""'1
térios próprios, .- sen influencias . Xavier lrureta, outro vasco (ao
recia ináis ou merios adubiado · - Suáréz xa podará_outra vez afirforáneas, e corwoc.a r para cada ·que eriseguiaa alguén ·se apre- _ cc;m Ópinións técnicas o porqué . mar que está a favor dunha se, encontro aos profis.ionais qu& surou a sacar ~ suá p~rtenza a
do rechazo a Clemente:· a sua , lección galega. El xa non ten que
HB, algo totalmente falso) con. ideoloxia esuskaldun.
· m.áis oportuno est_
irriar.
ter medo.
• .
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CARTAS
. A HISTORIA DE GALICIA

DO FARO DE VIGO

·XOSÉ LOIS

Contrariando a opinión do Sr. .
Soto, alcalde de Vigo, na presentación· do proxecto do Faro
de. . Vigo, a "Historia de Galicia",
que ven de of~recer na sua entrega dominical, esta "História de
Galicia" supón o episódio- rece·nte máis bochornoso e minúsculo
da actual produción ~ditorial e
cultural na Gal iza. .
·

...

- Dous son os efeitos que arrode. an e invalidan este evento escri- :
to: o ·seu monoligüísmo castellano, e a indefendíbel desavinza
entre o editor:. e mais o director ...
da obra, señores D. Javier Moll.e·
D. Ramón Villares. Desavinza
que sobre tal matéria admite, expresamente, este (Jltimo na lntro-_
dución do primeiro fascícúlo recén tirado.
Nunha comunidade onde o cooficialidade lingüística ten carta de
natureza constitucional e estatutária, unha desavinza desta caste supón tarito, polo ·próprio editor, o des.prezo e ~neg~ción dos
direitos lingüísticos de moitos
dos integrantes da "sociedade
plural que le da rai.ón de ser a
Faro de Vigo" (sic -o editor),'
coma- pala banda do director da
obra, unha vergonzosa claudicación dos seus direitos, que afectan tan·to · á sua obra como historiador coma á sua própria candición persoal.

- ·,

¡'~

as publicacións de favor en gale-'
go agás un ou dous que ,o tan
sempre.
·
..
Velaí os xornalistas. coma Ánxel
Vence admitindo que· incluso o
seu artigo do Dia que escrebia
en galega era por un andazo que
lle pasaba ao dia seguínte coma
·a tódo o mundo. E efectivamente·
ao dia seguinte escrebeu no seu
castellano de cotío sumándose
á desmitifación do celtismo da
raza galega.

@ _(tNTRO

A história da humanidade está
·chea de mitos e concretamente
o noso espírito galega é moi da-.
do á fantasia, Cunqueiro alimentaba ás letras con· moita fantasia.
Sen ir mais lonxe o Santiago
Apóstolo non é n;iais ca un mito
cientificamente ·talando cos dados fidedignos existentes. A ver
se -€ste é o próximo obxectivo
de&mitificador de Vence.
Velaí cantos paiciños mandan
aes seus nenas a aprender a
bailar gallego ou .a tanxer a gaita
e son incapaces de aprender lle a
artellar unha palabra en galega.

ma a conscrición -a qbrigatori~
dade de servir a un Estado baseado no Exército, organismo represor carente de todo tipo de
democrácia-. A PSS é considerada polo Estado como unha
simples isención do Servizo Militar (SM.), e o seu regulamento
lexitima, do mesmo xeito que as
leis militares, arrestos, castigos, .
au_toritarismo e machismo, e esa
lei de obxección feíta ·polo governo do PSOE ten continuidade
nas sentencias que se teñen dado nos xuizos á obxectores insubmisos á PSS (2 anos, 4 meses e -un día de cadea). A PSS
quita pastos de traballo, o Estado pretende dispoñer dos obxec~res oomo mM dé o~a graW~
e submisa, sen direito á libre sindicación e á folga. Todos os postas de traballo destinados para a
PSS poderian ser ocupados por
persoas en paro. A PSS, tenta
quitar-lle á Obxección de Con ciéncia o seu contido animilitarista, e reproduce todos os esguemas xerarquizantes clásicos e
inherentes ao SM.

Na actual situación de incremento da represión aos obxectores
Velaí aos mestres deses rapaciinsubmisos á PSS., coas penas
ños dirixindose a eles en castede 2 anos, 4 meses e un día que
llano por 'crer que doutro xeito
xa están escomenzando a aplaidos leitores, · expr~sarlles o meu _. que precisa de ser normalizada· non os entenden. · De que xeito · car, co conseguinte encadearriáis sentido ... siléncio.
· non· o consegue cunha celebr~mento de obxectores, non podetan deprimente se dá ·na escala
mos entender como por unha
ción anual e menos en períodos
municipal de .baile do Concello
E minúsculo porque este- próxec-:.
de Vigo tJa man do paridereteiro
eleitorais, senón co emprego de
banda o BNG condena a LOC , e
to, na sua forma e expresión, su- · cote e sen facer tanto ruído, con . que o dirixe. E que xeito de prepala outra aplica esa lei, para
pón un paso máis no descoñeciverdadeiro ánimo de levar á ter- . sentar os espectáculos folclóri- . conver:terse dese xeito en cómmento e .cónseguinte desprezo - 1no o que tanto se .predica e - cos na alameda.
plices da represión dictada polo
C_erto que poderá haber razóns;
de certos direitos básicos desa
governo do PSOE (2 anos , 4
sempre se esqu~ce . .
duns e doutros, na negación dos
outra Gal iza "real, a oprimida por
Queremos levar o galega ao
meses e un día).
direitos dos historiadores de es- -· todo tipo de· curtos interesesí e
Non quera ser malpensado, pero- Parlmento Europeu, . queremos
crita galega, colaborador.es na . éntre outros, editaríais e acadéPor todas estas razóns, non nos
que nos fagan caso en Madrid,
paréceme que somos moitos os
obra, negación que supón polo
mico..:universitários·, que tanto soemp_eñados ea facer u_nha celequeremos consideración e resqueda máls que propoñer ao
ed itor ··a negativa a publicar as
bardan: na nasa Terra, e que vebración de cabodano, enterrando
peito, pero, non deberiamos emBNG e á Galiza Nova (como orsuas colaboracións na sua línñen ·a amosar como non se debe
definitivamente a verdadeira fapezar por respeitármos nós mesganización xuvenil do BNG que
guá lexítima; certo que poderá
cons.tniir esa Galiza plural onde . zón da existéncia do noso territóse ten pronunciado sobre o temos? O Sr. Armas Marcelo de
haber razóns, duns e doutros, na
todos teñamos cabida.
rJo_, o naso governo autónomo,
ma), que se ben é carta que esTele 5 dicia o 17 pala noite na
· negación dos direitos._ dos lecto..:.
en definitiva a nasa identidade
TV que consideraba a valía das tas organizacións teñen sacado
res .da obra galega-lentes a · po- · Non, non .mercarei· o prox1mo
que é a nasa língua.
comunidades públicos conde Letras e dos Escritores Galegas
deren ler os textos na sua língua . Domingo 6 exemplardo Faro de
pero el que ·non é nada nacionanando a LOC e o regulamento
· orixinal; e entre estas 'razóns, a -viga; non . serei un.ha desas
Velaí, por poñer alguri ~xemplo o
lista non entendía a que viña tanda PSS, seria certamente deseda irrentabilidade das edlcións · "100.000 familias" (sic).
comportamento e mentalidade
xábel que a coeréncia que amata celebración patrioteira e en
en galega: bonita forma -como di
do _políticb en periodq eleitoral
saron ao condenar estas leis mireivindicación de q1..1e, que mais
o Sr. Javier Moll editor do Faro:
Mália que a obra en si, ao. parevaleria que os galegas nos secor:no o de Manuel Pérz, que se
litaristas tamén a demostren na
de "devolver a Galicia algo de lo ·cer, é o máis acertado que sobre. apresenta na ~oncentración de
guí semos adicando a escreber
sua política municipal en Corcuque éstá.le tiene -dado al Faro de ·,a história pasada de Galiza ·se
gaiteiros en Comesaña con roubión e ·Malpica, concellos rexidos
para seguir tamén merecendo tal
Vigo" (sic).
ten ·editado· reqentemente, a bu~pa informal en plan amador ·do
consideración no luar de celepolo 'BNG, suprimindo inmediata. da negaéión que con esta obra
bradóns ·desta índole. Non terá
mente a concertación de prazas
espectáculo e acaba subindo ao
razón?
·
Boch·arnoso e minú~culo, dicia · se fai dos meus direitos lingüísti-- palco para entregar agasallos
para que os obxectores fagan
ao princípio. Bochornoso porque, . dos presentes., fan dela algo inantes de comenzar as actuaciali a PSS (tamén chamada "mili· ademáis do editor é mais os auconsultábeL na miña casa e para
póns, dicer catro· parvadas sobre
Din ·que n<;1.s ·urnas é·onde sé de- iight").
tores, ali .presentes no acto de
a i'niña família. ·
a gaita da que non debe ten nen
ciden ·os destinos e vontades
presentación da obra, estaba ·a
dos pavos, onde se eliminan as
Para rematar, só lembrar que o
MIGUELANXO.CADAVID RODRÍGl,IEZ · idea a xulgar polo , xeito de .
todo Vigo Oficial e unha 'párte
collela par&facer a foto e acabar
ponzoñas que tiren un país. Se é
feito de ter obxectores facendo a
(Ouren5e)
srgnlficativa, da Gali~a tamén ofimarchando do lugar sen sequer
asi non hai por que .desacougar,
PSS ineludíbelmente abriga á
cial: políticos de todas as cores,
ouvir a primeirn actuación dos 18 · ternos unhas eleicións periódicas
entidade colaboracionista (miste
Delégado dq Governo, médicos,
FOLCLORIZAR
_grupos c_
oncor.rentes. ..
que nos dan esa oportunidade .. caso concellos de Malpica e de
financeiros, .Conselleiro da XunO OIA DAS LETRAS .
Se apesar de todo ~ueremos se- · Corcubión) a informar á Oficiña
ta, etc. (Véxase edición do Faro).
Velaí ,o PSOE vigués cun alcalde. guir como estamos, pois tampara a Prestación Social SubstiE nengun deles, ao ,_parecer, tivo
tutória, dependente do Ministerio
Unha celebracióñ tan rimbom- . que parecía tan galeguista e
pouco debemos. desacougar, re·a mínima consciéncia_e fixo a
bante coma a deste ano semelJa
agora ternos que rirille as grácias
laxarémonos e disfroitaremos da
da Xustiza, en Madrid.
m~enor ménción- da gravi_
dade da ·non ter precedentes., ben como
cando ·mete as cuñas en casteS8:r~a ata facer sangue ..
negación dos direitos lingüísticos
O seguinte é unha denúncia posfesta nactonal .galega, ben pala - llano porque "quedan bonito" ou ----.
ANTONO SANCHÉZ FERNANDEZ
dos galego-falantes que nesta
Cqntidade e calidade ·de acfos
ta pola emidade colaboraci.onisquizá ten qae conformar a al(~eade-yigo)
Qbra se fai; incluso a nosa Xunta
ta ..
gi.ms intereses. A campaña elei~
culturais en case todos os munide Galicia, ali representada, -co
toral do. p·artido xa se está vencí pios. da Galiza. En Vigo uns
·Sr. Portomeñe á frente, subven- · grandes armacéns botan man da do, os panfletos, chamadas a;o
O seguinte é un xuízo a' un ob_O BNG E .A PRESTACIÓN
ciona ·esta obra, supoño que, enxector.' ..
m_uiñeira p<;tra patroci.nar os ac- . voto é demais tamén. O Vigo
SOC~L SUBSTITUTORIA
tre· ou~ras razóns.. por coeréncia
tos durante unha semana ihteira;
das Mil P.rimaver.as, un canto pa- .
coa sua política dé. normalización - 9s políticos de toda índole ideoA pena é ' de 2 anos, 4-. meses e
ra nenas ou para o seu compaA Asemblea de Obxecci(m de
' ,
. . · Conciéncia da Coruña quere. fañeiro Príncipe. ·
lingüística.
un día.'..
·
. lóxica son amigos íntimos de
Cunqueiro, Castelao ou calquer
cer·patente Q seu .rexeitamento a
Para a pléiade de· historiadores,
Velaí- a camp.aña de normaliza.outro polo .estilo.
Todo polo delito ~ue non · é
dita-leí, prazas para a Prestación
affns ao galeguismo, colaboradonengun!-de ser.insubmiso!
ciqn lingüísticá da Xunta e a
Social Substitutór'ia ·(PSS) nos
res nesta obra, e ·consentidores
Tanta lembranza nun día semecampaña que está facendo o
devanditos concellos. .
' RUBEN AFONSO LOBATO
nesta irrespeituosa cercenación
P.P. co Sr. Lendoíro e o Sr. Pélla 'ser máis un cabodano que
(Membro da Asemblea de Obxección de
·
Conc;iéncia da Coruf\a)
dos seus direitos e dos direitos
rez. Velai os xornais galegq~ ,có~
unha celebración. Unha língua
.Para nós a PSS basea e lexiti.... · :
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Cita anual·
da banda·deseñada
galego-pOrtuguesa
o próximo Outubro
I

.

'

.

III Xomada do Comic na capit_al <?urensá
•x.c.
A Banda Deseñada ten
unha cita QO próximo·
outono na cidade de
Ourense. Por terceiro ano
consecutivo a Casa da
Xuventude e o Frente
Comixário, conseguen
levar acli.ante unha
experiéncia, única na
Galiza, para fomentar unha
forma de expresión que ten
grandes criadores no nqso
país.

PORTELA f FERNANDO IGLESIAS

Exposicións, vídeo, mercadiño,
obradoiro, xomadas de intercámbio
con compañeiros pmtugueses ... estas son alguñhas das experiéncias
preparadas polo grupo Frente Comixário, quen, ante a falla de publica~ións estápeis, é quen de editar

anualmente unha revista que vai
dando saida á ·produción dos nosos
debuxantes. As Xomadas de Banda
Deseñada son o foro que dá luz imn
panorama no que hai dificulciades
contínuas de publicación, -e só está
presente o cómic nun programa semanal da TVG á intempestiva hora
das 11 da mañán. ·
As exposicións previstas son cinco.
As do "II Concurso Galego de BD",
"Novas Viñetas", "I Certame Ourense",-"Fanzines" e "O cómic contra a
droga" e visionaranse os 13 capítulos do vídeo "Cómics, the 9th art",
primeira enciclopédia audiovisual -de
BD, seleccionada .no Festival Internacional de TV de Nova York.
Seguindo unha liña iniciada en anteriores edicións~ as ID Xornadas de
Banda Deseñada servirán de ponto,
de encontro cos comiqueiros portu-·
gueses, agrupados na "Comisión de
Jove~s de Ramalde" (Porto). ,

Premios Ourensede Banda Deseñada
O debuxante arousaQo Fernando
Iglesias e o guionista Carlos Portela acadaron o Prémio Ourense de
Banda Deseñada-91, convocado
cunha dotación de 100.000 pesetas
para autores nóveis. O título da
obra premiada é -"O vó da cometa". Os catro accésits foron concedidos a Julio Test~ de Viduedo por
"Xornada Intensiva", Victoriano
Tizón por "Sedas e trapos", Xacobe Femández Serrano por "Pepuca
· meu amór" e á parexa portuguesa
Jorge Pereira e Jorge Matos por
"O cubo do Dr. Gult". Ao certame
convocado por primeira vez apresentáronse un totat de 56 Qbras de
galegos, portugueses e brasifeiros.
Os prémios ser-án publicados e incluiranse nunha mostra a realiza,r
nas III Xornadas de Banda Deseñada.
+

/

Actuación da ~ivisión musical
de·'·L a Fura dels Baus·'
O 29 de Xuño en Vanita$ (Nigrán) co espectáculo Noun
O próximo 29 de Xuño vai actuar
en Vigo a división musical do grupo de teatro catalán La Fura deis
Baus (Front So~or). Organizado
por Zen&Cia o espectáculo musical
que se poderá ver na sala Vanitas
recolk en directo os contidos do
diseo do seu último espectáculo
Noun, con letras de Antón Reixa e
Santiago Auserón entre outros.
Poucas ocasións houbo no noso país de ver en directo ao grupo ·de teatro La fura els baus. A sua última
preséncia, en Vigo, ·ro¡ no frontón
das Travesas hai xa tres anos. O desenvolvimento do grupo, convertido nunha verdadeira indústriá dQ
especáculo, deu lugar a que as actuacións musicais que até agora
servian de apoio ao espectáculo teatral, se mostre tamén independen:·
temente da,quel. As xentes de
Zen~Cia co!}sidero·u .que traer esta
parte musical, ademais de máis asequíbel economicamente, podia servir de gan·cho para lmha posterior
vndade todo o grupo, "traer o últi· moque fueron pode custar máis de
sete millón's de pesetas e require
unha infraestn1ra moi potente. Pero
si quixemos que non se perdese a
ocasión de escoitar unha música
como a que eles fan, para ademais
apoiarse en vídeos da própria montaxe teatral. O 29 de Xuño, c~do
actuen en Vanitas, poñeremos duas
pantallas
nas que antes e despois da
Prémios en defensa da cultura 2alega. A Ásociación Culactuación musical verase o Noun
tural Nós de Moaña celebrou o pasado· sábado 25 de Maio a sua xa habi·espectáculo global".
tual Cea de Irmandade, ·no transcurso da 'cal entregárohse os prémios en
Da forza de Noun dá idea a poténdefensa da cultura galega. Os galarponados foron Manuel ~ivas, Manuel
Pérez Rua -ambos os dous na foto-, a Asociación cultural Meiramar e os - cia dos equipos de sonido que van
empregá.r: 12,000 vátios.
.grupos Semente.Nova e Plat~orma Cultural de Meira ·
•

-

Zen&Cia ven traendo nos últimos
meses diferentes experiéncias de
vangardas musicais: o grupo asturiano Mu, o dtto vang.ardista ale.,.
mán formado por Kla"Qs Bohlman e
Dister Klanze, co espectáculo "O
soño de Hyparco" tendo en preparación -pendente dos apoios econó:
micos precisos- unh_a experiéncia
vídeo musical: "Vigo, paisaxes sonoros e poesias visuais".

Terceiro
disco de La Fura
Noun é o máis novo e parece que

definitivamente apartado dos sonidos dos discos anteriores "Aetlons."; "Suz/0/Suz" ou "Tier .
Mon". La Fura declara á revista ca- ·
talana Neon, condenados a entendemos coas máquinas. · As máqui-·

DARIUS KOEHLI

nas liberarannos ou conver-tirannos ·
defintivamente nos seus escravos.
Até agora tratábase de combinar _
elementos sonoros con instrumentos ,convencionais, moito ruido· e.
moita percusión"

...
"Nós somos pioneiros no usar so- nidos sintetizados, elaborados de
sampler, timbres novos non convencionais emisturado ' coa voz e
_ con instrumentos primitivos. O
noso estilo é intentar aprofundar
na relación que hai entre o máis
primitivo que é a voz e o ritmo e
as máquinas, a .máxima tecnoloxia".
A produción do disco realizouna un
ex-Led Zeppeli e a grabación realizouse nos estudos de Peter Gabriel
•
en Londres.

..... .
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.Cannes
intenta
converterse
·el) ttjnque
·do cine
europeu frente
,,
.
a pres1on
da indústria·
. .
amencana
_,,

Os irmáns Cohen foron os trulifadores nesta edición de

Cannes~91.

TÓDALAS LECTURAS QUE LLE QUEIRAS DAR ÓVERÁN

• CARlOS AMARO

A celebración do úÍtimo Festival
de cine de Cannes parece ter unha
notícia posúiva: hai polo menos
seis ou sete boas películas no
mundo nestes momentos e a exis-téncia de fitas odxinais e arriscadas, algo que de momento non ten
traducción nengunha nas pantallas
cinematográficas españolas -de
momento ocupadas co~ segunda
parte do lote de saldos americanos
antes da nova, e de novo americana, oferta do verán con títulos coma as duas partes de Robin H ood,
algo perfeitamente adecuado para
estes tempo.s de lixeireza cultural-. Ao comezo alguns críticos
quixeron criar unha polémica pola
auséncia -por terce40 ano consecutivo....:_ do cine espa(íol. O que
deberian é perguntarse que foi dese cine, porque o verdadeiramente
escandaloso é a desaparición case
en bloco desa indústria, grácias ao
empe-ño do ministro Semprún, tamén coñecido polo seu labor de
limpeza nos principais museus do
Estado, por mor dunha crítica á intervención do govemo nunha guerra moi lonxana.
Cannes segue sendo o escaparate
máis forte que ten Europa para a
presentación dos seus últimos
produtos. A tendenza xeral francesa de "tomber amoreuse" con calquer manifestación cultura ou residual -aí está o pasmo ante Madonna, Star/ette do último escándalo-dólar co documental Na cama con Madonna- tradúcese nes"tes últimos festivais nun recoñecimento case patolóxico ao cine dese país e nun e quecimento xeral
das fitas do vello continente.

Historia dun paraugas azul. X. Miranda. Unha lectura indispensable
este verán pola,calidade do seu estilo
narrativo xa recoñecido co Premio de
Novela Manuel García Barros.

Aventura en Nassau. Bieito lglésias.
Un relato cheo de erotismo e sensualidade. Despois de lelo, o verán será
·
distinto.

Paixóns privadas. X. ll.,...Pena. Revela a madurez do seu escritor --gañador do Premio Xerais 1987- que
xa levaba catro ano's sen presentar
ningunha obra.

.

I

.

~~-

En Memoria da . Guerrilla, Sa:ntiago
Alvarez ·ofrécenos unha serie de va~
liosos documentos sobre a resistencia republicana· nas montañas de Galicia 1936-1951.

Cunqueiro. X. F. Armesto. Velaqüí
unha das figuras máis sobranceiras
das nosas letras e, sen embargo,
en moitos aspectos, un gran descoñecido.
·

XERAIS

~"'

~~

O QUE GALICIA TEN QUE LER

DOCUMENTO

Disparos. X. Navaza. Un repaso
descarnado á historia da violencia
dende a~ revolución cubana e o secuestro do Santa María ata o Exército Guerrilleiro do Po'vo Galego . .

.

O prémio aos irmáns Coen por
Barton Fink supón unha continuación do éxito das últimas sesi9ns
cos produtos independentes Sexo,
mentiras e cintas de video e Corazón Selvaxe. Todas fitas interesantes pero non á altura dos prémios das antigas palmas de outro
con títulos coma Viridiana ou o
gatopardo. Nunba indústria onde
o mercado americano entra sen
nengun tipo de consideración en
Europa e onde no mesmo paí pódense ver case exclusivamente títqlos nacionais -Cyrano foi a
excepción case única da temporada- a única maneira de mo trar
ao mundo que existen outros países, desde o ponto de vista cinematográfico, é mediante o apoio a
outras culturas. Frente á paletada
dos Oscars -qun tempo onde o
prémios son a única marieira de
gañar a atención dos "media"Cannes poderia ser a alternativa
para coidar a existéncia dunha linguaxe coma a cinematográfica
que está en trance de morte iminente. ·
Neste ·senso, pode ser moito máis
interesante o triunfo de películas
coma a de Riv~tte, la bele noiseuse, un autor moi interesante con fitas coma Out one ou Céline e Juliette vont en bateau- ou Lars
von Trier con Europa --qué fixe
haj algunhas anos unha fita fascinante coma Ó elemento do criml';que a consagración dos Coen, que
son uns cineastas moi intelixentes.
Pero esá probado que só os primeir~s prémios, as palmes d'or, son
as que chegan ás pantallas españolas, cun ruíd_o cada vez máis parecido ao das fitas oscarizadas. A
conclusió~ poderla ser que Cannes
terminará sendo unha sucursal europea dos prémios da académia e o
tan cacarexado espácio. televisual
europeu acabará sendo un telón de
má morte para coproducións entre
os xigantes e o vello cü"ntinrite cos
altos resultados dos spaghetti-westerns dun tempo cercano.
+

·

Cando
a-ficción
comeza a ser
. ,,
c1enc1a
O home invisible,
de H. G. Wells

Co cámbio de século, Wells continuou a escreber novelas desta temática , introducindo , porén , as
suas reflexións socio-políticas. Entrara xa a formar parte da sociedade fabiana, unha espécie de socialdemocrácia misturada coa caridade
de Úpo cristián (mesmo cando intenta unha comprensión, ahondo
filistea, do bolchevismo -O soñador do Kremlin, retrato de Lenin
do que exi te, se non lembro mal,
versión española publicada por
Nostromo-Alfaguara). A novelas
que o británico vai publicar a partir
de 1900, e ben cheas de ideoloxia
e proposta para unha sociedade
futura non terán a importáncia da
catro devandita -nen para o deenvolvimento posterior da ciéncia
ficción, nen dentro da obra de
Well.
E tas citadas novela , tratan os tema que erán ba e de moitas das
narracións posteriore da ciéncia
ficción do presente sécu.Jo: a mutación xenética (Dr. Moreau), a volta
ao pa ado (Máquina do tempo), os
males que pode traer a ciéncia (O
home invisíbe[), a·invasión da terra
por alieníxenas (Guerra dos mundos). En verdade pódese dicer que
Wel1s é prolongado polos criadores
de ciéncia ficción ?-té hoxe eri dia.
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Como tanién, ·wells -ao igual que
todos os escritores da ciéncia fic. ción- opera ·dun modo bastardo coa
"fantasía": a ciéncia ficción é fanta~a coberta cunha linguaxé raci.o'nal, para-científica -o que en si é
unha degradación do mito; mais,
tamén, serve este xénero literário
para que certos narradores se dean
conta que hoxe xa non é posíbel
·aceitar o fantástico sobas fórmulas
da fábula e o mito (constatación da
que ainda non se inteiraron unha
série de narradores galegos aos
que, cando menos, háberia de calificar como "despistado~").

BROS

O pai da ciéncia ficción, do xénero
narrativo deste nome, é, sen lugar
a discusións, Herbert G. Wells.
Antes del houbo esa cousa que se
chama "precursores" e cuxa nómina podía alongarse até 6 infinito,
mais non paga a pena. Lémbrese,
contodo, o nome de Jules Verne,
ben que non sexa o francés un escritor de "ciéncia-ficción", senón,
máis ben, un escritor de aventuras
que introduce nas suas obras máquina , artefactos, artilúxiós e tema que profetizan o que seria o
novo xénero que inaug_ura:á o británico. Xénero que comezaria coa
úa novela A máquina do tempo
(1894) e continuaría na maior parte das suas obras entre as que compre salientar A illa do Dr. Moreau
(1896), O home invisíbel (1897) e
A guerra dos myndos ( 1898). Estas
catro novelas sentan as bases do
posterior de en vol vimento do xénero narrativo que se deu en chamar "ciéncia ficción".

· GuieirQ

un cuarto, e comezan a pasar causas raras e estrañas. Até que un dia
se descobre que é invisível. Vaise
daque! lugar non antes de sementar
o terror. Topa un vagamundo. Vaise a Londres e escapando entra na
casa dun médico que, casualidade,
era compañeiro .d e estudos. E lle
explica a sua história ·e como descobriu a invisibilidade. Lago darme na casa do seu amigo que avisa
á policía. O home invisíbel (Griffin) escapa da cilada e" promete
vingarse, criar o reinado do terror;
e matar ao amigo traidor (o \:loutor
Kemp).•Ao cabo morrerá e o doutor Kemp buscará os apuntes do
defunto que están en mans dun vagamundo que montou unha tavema
e intenta descifrar o_que din para
acadai a invisibilidade.
Wells resolveu a sua novela de maneira sinxela... e con moito humor,
sobretodo nas páxinas que se desenvolve na pequena vila mencionada ao comezo. A "irritábel" personalidade de Griffin, dá lugar a
cenas verdadeiramente cómicas.
Os seus problemas ao conveterse
en invisíbel, son duo humor achegado ao negro. Mais da novela non
quedou, en verdade iso, senón -como avisan os editores- "os perigos
para a sociedade e o científico"
que pode acarretar un mal uso da
· ciéncia Será o que desenvolvan a
maior parte 'das novelas do xénero
de ciéncia ficción que traten o tema do descobrimento científico.
Mai hai, tamén, algo que se Hes
escapa a moitos dos analistas desta
clase de novelas. Os obnubilados
pala ua novidade (a da ciéncia
ficción) só ven nela parabéns. Os
que negan . toda viabilidade ao xénero, néganse a discutir. Este algo
é a reconversión da metafjsica en
puro dado tecnolóxico. O problema da invisibilidade está tratado
por Wells f~xindo dos problemas
ontolóxicos do xénero humano; intenta dar dados para conferir éredibilidade á invisibilidade de Griffirt
(dados que ·tirou das lición.s tomadas do biólogo Thomas Huxley máis que licións. seguiu un ·curso):

H.G. Wells non foi un grande escritor, e se alcanza a categoría de
.clásicos é ni.áis como pai fundador
dun xénero literário -ainda discutido- e como fomecedor de material
base para rádio, cinema e televisión, que como literato ou "reformador" social. Contodo, benvida
sexa esta tradución (correcta) que
no_s achega a un dos mitós da lite-·
ratura popular moderna.
+
XGG

UBLICACIONS

-Novas e achádegos, estúdios
menores en grande número.
-Teima no noso, unha penetrante
tensión int(1rpretativa.
-Novas biográficas, tamén sete
apresentacións de_libros . .
A primeira impresión no pode ser
maís positiva : esc_rita en galego,
combina a investigacións coa interpretación nos sectores da antropolox ia e da etnoloxia·. Dentro
dos aspectos ténicos de toda· boa
· invesli'gación._larouco , evita o
. exceso no aparato bibliográfico eexpositivo. Ten un ar de, emoción e
de busca ·gratificante do pas&do.
No eixo dete número está, non podia ser doutra maneira~ a excavación de "Aquis Querquennis ",onde R.Colmenero leva empregado
entusiasmo e obtido éxitos a unir
·ao seu labor anterior de amplas
excavacións e catalogacións de
restos arqueóloxicos de toda o sul
de Galiza. As investigacións de R. Colmene-

ro. na aGtualidade profesor da Uni-

versidade de Santiago, son básica
para a ponderación da Tomaniiación de Galiza e son únicas nos primeiros avances para unha ·datación
das testemuñas cristiás oeste país.

Woody Allen

descobrimos un actor de. gran talento coma Chistopher Walken- e ·
doutras moi ·más ~orna a recente
Presidente por acidente, unha ollada moi penosa ao mundo dos caudillismos na América Latina. Este
ano estréanse ao mesmo tempo
duas das suas fitas: Inimigos, Unha historia de amor e Cenas nunha galería comercial.

Inimigos é unha adaptación dun re, lato do gran escritor xudeu l. B.
Singer e nela podemos ver as consec u énci as da segunda guerra
mundial através dunha história
triangular, con bigámia incluída O
tono tráxi-cómico da fita está ben
logrado ~ o duo de actrices fqrmado por Anjélica Huston e Lena
Olin están excelentes.

E un orgullo para· Galiza contar
Cenas dunha galeria comercial sucon esta revista e unha proba do
pón o retomo corno actor de Woque podían facer outros investigaody Allen en películas non dirixidores dos institutos e .universidadas por el desde a moi inter.esante
. des galegas; desgraciadamente non
The front dirixida por Martín Ritt
é asi como operan ·os redactores de
nos anos setenta e que foi unha das
revistas universitarias ou/ e institupocas úlladas que tivo Hollywood cionais da lgrexa e da Autonom'ta.
sobre o problema _.das listas negras ·
Resulta, sen embargo, curiosa a
do senador MacKarthy. Na pelícuforma de subtitular a publicación :
la de Mazursky, Allen forma pare"revista da historia primitiva, tradi- · lla coa esaxeradísima Bette Middcións orais e patrimonio cultural de
ier, mistura de actriz-cantante moi
.Galicia " . .Se seguen por ese roteicoñecida no seu país de orixe. Coro, seguro que terán amplo campo
média ·sobre o fin das relacións
investigatorio, case todo o noso · amorosas dunha das poucas parepasado.
+
llas estábeis americanas, que · no
·- FRANCISCO CARBALLO
aniversário da sua voda aproveitan
para· si"ncerarse sobre as respecti-·
Laroúco , revista de historia primitiva
_ etc.,grupo arqueóloxico Larouco, ed. do Casvas infidelidades matrimoniais. Petro, 1991. pp. 244. Numerosas ilustracións.
lícula cuns diálogos moi ben escritos, mostra coma nunha recente
aproximación do cineasta alemán
Percy Adlon ao mundo americano
-Rosalie vai de compras coa maravillosa Marianne Sagebrecht coma protagonista- un mundo onde as tarxetas de crédito, a obsesión consumista e substitución
dos valores materiais máis a<;:tuais
polos sentimentos levan aos personaxes a unhas _situacións de des- .
protección e neurose. Comédia
moi negra e pesimista sobre a sociedade americana, mostra como
unha cinematografía tan escapista'
· Unha nova revista científica, la'coma esa descobriu nas comédias
rouco, aparece grácias a Edicións
negras un filón para a perpetuación
do Castro. O número un danos as
. d.a espécie; non hai máis que recorseguintes entregas :
. dar as recentes A guerra dos Rose,
-Estúdios, sete traballos de invesTira a mamá do tren e outras. SuPaul Mazursky é un cineasta ametigacións arredor da prehistória e · ricana moi irregular, capaz de fitas
perman vai deixando paso a Bergda história antiga.
man e o pesimismo. Sinal do_·s
rnoi estimábeis -como Última es--Crónicas, sete contribucións a co-'
tempos que corren.
+
tación , Greenwich Village, sen dúmó se realizan estes traballos.
CARLOS AMARO
bida a sua mellor película onde

Detrás dos
pasos humanos
na Galiza

Larouco 1

Todo isto ven a propósito da publjcación en galego dunha obra de
H.G. Wells: O home invisible, Edicións Xerais. Col : clásicos donoso
tempo. tradución de Francisco Be- .
doya. Que é est.a n9vela? A resposta seria doada. E unha novela.
Mais ao ser hase fundadora dun
xénero narrativo compriria dícer
unhas cantas causas.
O argumento, abondo coñecido
máis potas suas adaptacións cinematográficas e televisivas -a mellar de todas, a feíta por James
Whale en 1933- que pala le.itura do
texto, é sinxelo: a unha pensit>n
dunha vial ca campiña inglesa chega un home todo vendado. Toma
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Ramos de doces á porta da' noiya. Símbolo de virxinidade (Monta.legre, Portug~I).

Woody 'Allen
·actor

Cenas nunha
galeria comercial

a
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aprobación do Estatuto que habia
declarar libre a Cataluña, deixaron
que as vitas se viran_minados pola
Garda Civil e de Asalto( ... )"(12).
Xa non había diferéncias.

·Apesar dó seu declarado apoliticismo, a Confederación Rexional Galaica da CNT de nengunha manei.ra foi indiferente a' todo o entramado político-social da IIª República.
Tampouco o proceso ~st(:ltutário
pasou desapercibido nas fileiras do
sindicato. Debido ao retraso en que
se atopa a investigación das orixes
do anarcosindicalismo na Galiza,
non podemos aqui enfocar a cues-·
tión coa atilplitude acadada por Albert Ballcells para o caso catalán( 1). Por iso ·a análise iníciase
nos días que precederon ao 14 de
Abril.

A CRG, en plena radicalización,
non admitía xa nen sequer a bondade dos antigos amigos; ao próprio Villar Ponte replicáronlle:
"Todos sodes responsábeis. Os deputados galegos (... ) sentaron nas
poltronas para iren contra a revolución. Para aplastar ao proletariado.
Haberá Estatuto, amigo, pero cos
votos dos traballadores, non"(l 3 ).
O maximalismo imperante, non
deixaba entrever sequer unha mínima análise sobre os efectos da autonomía sobre a economía galega:
os articulistas da S.O. repetían que
se continuaría sostendo "o polbo
do Estado", se ben con duplicidade
de contribucións; a vida do traballadores non variaría unha chi ca,
e, naturalmente, non desaparecerían nen o Exército, nen a Garda
Civil, nen a de Asalto( ... ) Ainda
asi, alguns militantes tentaban retomar as suas .raiceiras federalistas,
identificándoas co desexo de autonomía para Galiza, prévio o seu recoñecirnento como nacionalidade.
A perspectiva da república federal,
coi;no paso intermédio para a libre
federación de rexións, municípios,
comunas e sindicatos, faise explícita de arriba abaixo; é dicer, primeiro autonomía rexional, e despois a CNT xa lle daria contido, liberándoa de "partidismos particularistas", e facéndoa extensiva a
municípios, sindicatos etc ... coa
consecución da Anarquía.

A preséncia de tres sin.d icalistas
(Manuel Femández, Ricardo Garcia Lago e César Guillán) vencellados ·á liña moderada da CRG no
Pacto de Lestrove (uri Pacto de
San Sebastián "á galega"), apontaba xa cara unha atitude comprensiva frente á futura 'República e o
conxunto. de reforma~ políticas que
auspiciaba. Representaba igualmente para este sector ·da militáncia confederal, unha predisposición favorábel, non isenta de contradicións e prexuícios, cara a autonomía galega. Daquela as escelentes relacións co ainda fervente
autonomista Casares Quiroga, e/
un republicano nacionalista como
Antón Villar Ponte, simbolizaban a
falta de acritude coque o tema podia ser abordado por importantes
cadros da CNT coruñesa. Iso permitía ao próprfo Villar Ponte af~r
mar nas páxinas da Soli coruñesa,
o carácter republicano e esquerdista da maioria do nacionalismo, rebatendo un entrefilet publicado polo sem!lnário e no que se identificaba nacionalismo con caciquismo
monárquico(2). A afectuosa e irada resposta de S.O., recoñecendo
de feíto a existéncia dun naciémalismo progresista, identificado plenamente co ioeal republicano,
abría·a" posibilidade de que o apoio
explícito que a causa republicana
atopaba na CRG, se ampliase á
cuestión nacional na Galiza(3).
Está ligazón entre defensa da· República e comprensión das autonomías, limitou a asunción do direito
á autodeterminación por parte da
C.NT. Asi, o Pleno nacional de rex ion ai s, celebrado en Abril do
. 1931 en Madrid, ameazaba coa·
folga xeral ou a insurrección armada ante todo "desexo separatista~
-xa proceda da rexión catalana, galega ou b¡isca". A necesidade de
apontalar o nóvo réxime, e o ríxido
internacionalismo presente na ar~ gumentación de que "o separatismo quebranta a unidade e a vida
. ·harmónica do proletariado", para
. quen "non hai rexións nen pátrias",
foi asumido plenamente polo representa,n te galego no devandito
pleno, Xosé Vi_Jlaverde, quen reincidiu en tales conceitos nunha conferéncia pronunciada no Ateneo de
Madrid, un mes máis tarde,. Viilaverde recoñecia non obstante que,
había "necesidad-es étnicas, cos
seus costumes, idiosincrásia" que
atoparian o seu desenvolvimerito
nun rexime federal. Ao tempo, o
próprio Villaverde gababa, desde
S.O. a figura de Maciá(4)., e defendía a autonomia cat&lana, deslindando feder~lismo de separatis-:mo( 5). Federalismo. e autonomía
en mans dun nacionalismo progresista, dacordo; -separatismo nen falar. Para un sector da militáncia,
iso implicaba, ademais, .un rexeitamento ~a tepedez republicana e o
,(·

,•

.Cambean-se os mi~is.tros, mais siguen os caciques ... e seguirá[I namentras o pobo non troque o direito do voto poi-o direito
.da moca. Deseño de Alvaro Cebreiro en Solidaridad Obrera, nQ 3, voceiro da CNT de Galiza.

reaccionarismo social de diversos
representantes dó galeguismo; a
quen se sinalaba como "certos. cu- .
cos que se agachan no nacionalis- /
mo galego" e que, ao seu entender,
desvirtuaban a autonomía galega
en contraposición co talante progresista do Estatut catalán.
/
\

r

Pero, ao contrário que noutros temas, a postur·a de Villaverde non
respondía ao sentir da maioria da
CRG, nen tampouc.o debemos
identificar . aos moderados, encadrados no "trintismo", como encirrados defensores da · autónomia
galega. Advertirase que dentro do
próprio posibilismo, _c abía con
máis facilidade unha momentánea
saida ~urguesa e progresísta -á
cuestión nacional da Galiza. Asi,
entre a aceit.ación da existéncia
desta e da sua solución integral no
federalismo conmnalista e antiestatal, collerian pasos intermédio, ao
igual que se saudaba á República
como superadora do periodo ditatorial e paso abrigado no camiño
dunha futura sociedade sen clases.
Non obstante, a maioria do~ cadros
sindicais era partidário de opoñer
cuestións éticas e doctrinais, ante
calquer invitación .ª incorporarse á
discusión- do futuro Estatuto. A declarac.iÓn .da Federación Local
Obrera de c;oruña ante a convocatória da Asamblea Rexional para a
votación dq· Estatuto, realizada en
· Xuño do 1931, ía nésta liña(6).
Contundenlemente condenábase ao
naéionalismo "que pervirte os valores mora:is e humanos dos povos,
xa que as diferéncias que (...)estabelece a todas luces son odiosas".
~acion~lismo igual a ch_auvinismo,

desigualdade e criación de · novos
aparatos estatais. Xerador de falsas
ilusións ·e que ademais desviaba
aos traballadores da sua meta final:
· E, ademais, a coñecida po.stura éti·Ca contrária ·a diversos promotores
da Autonomía: Portela Valladares,
. Basílio Alvarez, Paz Andrade(7),
Suárez Picallo(8), Otero Pedrayo,
etc ( ... ), eran brancas permanentes .
dos ataques confederais. Tan só
Castelao quedaba a salvo das críticas, debido quiZais á simpatía popular con que era acollida a sua
obra gráfic¡i e literária, ou tal vez
polo seu ptonunciamento en contra
das deportacións á Africa, levadas
a cabo despois xa dos sucesos do
Alt Llobregat(9). Para este iritema-

-ÁLIGAZON
ENTRE DEFENSA
DA REPUBLICA
E COMPRENSION
DAS AUTONOMIAS
· ..LIMITOU
AASUNCION
DODIREITO
DE AUTO
DETERMINACION
POR PARTE DA CNT

cionalismo radical, a cuestión nacional non existia na Galiza; era un
invento de políticos ávidos de· novas parcelas de poder. Non deixa
de.ser chocante que os argumentos
sexan semellantes aos utilizados
polo PSOE galego no seu congreso
de Monforte, celebrado en Outubro
do 1931 (1 O). Por unha vez os nemigos acérrimos do primeiro biénio republicano marchaban xuntos.
Conforme avanta a República, e o
enfrentamento CNT-Governo cobra meirande viruléncia, os
tímidÓs partidários dunha saida esta tu tária fanse cada volta máis
cépticos sobre a verdadeira existéncía dun nacionalismo progresista, ao tempo que per.ceben o desinterese das clases populares galegas
no proceso; a resultante será outra
vegada opoñer revolución a Estatuto: "( ... )hai un feíto evidente:
que Galiza non sinte gran inquedanza pola sua autonomía. É que
os homes da Galiza son insensíbeis ás realidades sociais? De nerigun xeito. Ocorre que as realidades sociais van máis alá que un
simples Estatuto( ... ) Autonomía?
Federalismo? Está ben. Pero antes
precísase, honradez e consecuéncia
. cos ideais redentores. E isto é difícil de achar na carreira política( 11). Mesmo a primitiva simpatía cara
o Estatuto ,catalán vese trocada
nun furibundo al:4que sobre Maciá
.- · e a Esquerra pola sua participación
na represión do levantamento habido no Alt Llobregat: ." ( ... ) o povo que ~e sinte· tre~cionado o que
quer é que 'se vaian todos: unitários e separatistas. En canto a Maciá e os seus admiradores, o desengano será terríbel. En espera da

/

Esta conceición defendida por militantes perto do "trintismo" como
Fausto 13rand(14), e alentada desde
xomais republicanos de esquerda
("Claridade" de Santiago, entre
eles), poñia o seu acento no federalismo político pimargaliano, chegando a afirmar a relación entre a
implantación cenetista na Galiza e
Cataluña co federalismo orgánico
característico da central Jibertária,
habida conta das simpatías de centralizadoras dos habitantes de ambas e duas nacionalidades(l5). A
réplica dos "internacionalista puros", non se fixo esperar. Desde as
páxinas do semanário faista barcelonés "Tierra y Libertad", o dirixente do sindicato de Boteros de
Vigo, Dalmácio Bragado, de poi
de desautorizar ao nacionalismo,
rebatía o conceito federalista de
Brandt desde unha óptica proudhoniana: federación como pacto libre
entre iguais a todos os níveis, desde o indivíduo ao país ou rexión,
libre de todo tipo de coerción económica · ou xurídica. Para Bragado
non existía federalismo con intervención estatal, criticando ad~mais
a identificación de paises como
EEUU, Suiza ou México, co federalismo antiautoritário: "O trato
que os traballadores e o povo receben nos paises que se mencionan
(... ), máis elocuentemente que po. del!lOS faceto nós, contestan eles
ao transcrito( ... ) Oe non existir ese
federalismo nos EEUU, os nosos
homes, Sacco e Vanzetti, tal vez
non terian sido asesiñados''.(16)
A atitude favorábel á autonomía
quedou reducida
círcule de militantes que, descontentos. c_oa marcha da Confederación, organizaron
o Partido Sindicalista no que, por
certo; figurou Fausto Brand. Rexeitando o nacionalismo, p~ro se-
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_guindo ás suas preferéncias republicano-federais, os cadros do PS
galego propuxeron unha "autono- .
µiia política e ·administrativa" dentro· duriha república federal, como
programa imediato; _e~quecián, porén, que a Constitución vixente negaaba tal posibilidade(l 7). Ainda
con posterioridade á sua· pÍlrticipa-ción na Frente Popular, continuaron manifestando a sua adesión aun federalismo integrador, entendido como unha descentralización
necesária para unha xestión política e económic;a máis raeional, e
contrário a calquer veleidade separatista( 18). Coerentemente con iso
o partido participou crítica e activamente na campaña de plebiscitación do Estatuto, tanto nos comité~
locais organizados en diversas localidades, como nos mítins pro-estatuto dos primeiros dias de verán
de 1936(19).
A CRG seguiu un camiño diferente. Sorprende o que durante a andaina de "Solidaridad" como órgano da Rexional (Agosto 1935Xullo 1936), non se encontre unha só referéncia ao Estatuto, agás
. no derradeiro número, aparecido
o mesmo 18 de Xullo do 1936.
Poderiase caracterizar a atitude
cenetista, como de indiferéncia
despectiva cara unha cuestión que
·parecía rebasada polo que se presumía era o prólogo da revolución. Neste contexto, entreterse en
estatutos que nada tiñan de federalistas (no senso de Proudhom) e
que significaban unha perda de
tempo ante a iminéncia da liberación dos povos, a meio da libre
federación a todos os níveis, non
orixinaba senón encollimento de
ombreiros, e unha invariábel resposta de "agora hai cousas ..máis
importantes que iso", do militante
cenetista de tumo. O evento do
plebiscito estatutário, pasou completamente desapercibido para a
pr~nsa confedera!, ocupada no renovado pulo do sindicato e na.
agobiante tensión do momento.
Curiosamente, esta atitude p3.iiva
non era compartida polo núcleo
máis intransi.xente do anarquismo
coruñés que, se ben non organizou
nengunha oposición abstencionista
ao plebiscito, entre outros motivos
por ser "ab olutamente inecesária", non deixou de atacar "a posteriori" a aprobación do Estatuto,
utilizando para i o as páxinas do
quincenário "Brazo y Cerebro".
Desde ali, o grupo Nervio da FAI
repitiu os argumentos xa apontados, se ben con maior carga agresiva. Non obstante, para eles, agora había algo máis grave: os socialistas, ant_igos internacionalistas,
tiñan claudicado e participaban no
xog.o dunha burguesfa, que tiña
encontrado o médio para dividir
ao proletariado, e entreter as suas
ánsias revolucionárias. Desde este
ponto de vista, tan só os anarquistas enfrentándose ao Estatuto, podian .salvagardar o éxito dunhas
perspectivas ae cámbio radical(20). Sen dar trégua, o articulista atacaba mordaz a traxectória
dos novos e ferventes autonomistas: "Loitatemos contra estes que
se din internacionalistas, noblemente: seguros dos socialistas
"galegos'', lembrando aquel Congreso rexional, que celebrardn- en
Monforte( ... ), saberán facer prevalecer aquel acordo anti-estatutário
para distanciarse e unirs.e á loita
social cos seus irmáns de traballo
no marco ·internacional. _Seguros
tamén que os comunistas, lembrando que-o seu marco non debe
ser nacionalista, polo estancamento revolucionário, saberán recoiler' ·
ese _útil exemplo que Hes. ven de
Rúsia e que os an~qu_istas sempre
lles diremos "(21 ). E remataba a
sua belixerante discurso cun s"e- ·
g_redo a voces: a votación do
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Xose Villaverde Velo, un dos máis honestos loitadores do ansrquismo galego. Secretário da Confederación Rexional Galaica e director do xornal Solidaridad Obre:
rs (1930).
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Estatuto teria sido amañada, utilizando precisamente o caciquismo
que os frentepopulistas decían

combater: "Pero votou Galiza a
autonomia( ... ) Non votou Galiza
este Estatuto amañadO"polos afren- ~
tistas populares (sic) ... ; ás urnas
non se acercaron a emitir o sufráxio nen sequer un milleiio:· cj.e votantes (reférese á Coruña capital).
Pero. a "democrácia clásica de Romero Robledo, en .España resucitou, ae dar somentes A Coruña a
cantidade exorbitante de 36.134
vo~os en pro de Galiza por 280 en
contra, dun censo de 45.000 v-otant~s( ... ) Trunfo mesquiño foi o
deste plebiscito, amañado en pro
- da autonomia, ia que en toqa á rexión galaica, non votou nen sequer
o' 1% do censo por unha "Galicia
Libre"(22)
Se ben non podemos trasplantar a
realidade social catalana á galega,
si podemos pensar que as ·bases.
t~óricas desta separación entre
CNT e cuestión nacional de Cataluña e Galiza, teñen ,unha raiceira .
comun, baseada na auséncia · dun
pensamento anarquista adecuado
ás específicas condicións de cada
nacionalidade. Pensando na Galiza, facemos nosa a seguinte reflexión de Ballcells:
"Ao negar mediación algunha entre_o indivíduo ·emancipado naco-

mu~a libre e. humanidade recon:-.
ciliada e sen fronteira, o anarquis- 7
mo non só tendia a ignorar a dependéncia da persoa no seu desenvolvimento a respeito da s~a cultura nacional e a sua tradición histórica, senón que combinaba UQ
cosmopolitiSlJlO esperantista, que
descoñecia o"s esforzos ppr ·salvar
a _persoalidade colectiva catalana ··
dá asimilación castellanizadora,
defendendo un comunalismo que
eontrapuña a estruturación dun rexime autonómico catalán ·en lugar
de éoifsideralo o seu fundamento"(23)
+
(1) Ballcells, Albert. "Los anarquistas y la
cuestión nacional catalana hasta 1939" in
''España, 1898-1936: Estructuras y cambio".
'-AAVV. Universidad Complutense. Madrid
1984.-~ágs. 379-424.
(2) "Solidaridad Obrera". A Coruña, n 2 3,
29/2/1930. A interesante misiva contén unha .
ardent.e defensa do laicismo nacionalista
Oembrando a X.V. Viqueira), e unha curiosa
identificación do soviet-comuna coa parró quia galaica, tratando de incluir o federal ismo coipunalista de Proudhorn na sua práctica
política de republicano federal.
(3) O momentáneo idt1io republicano-cenetista anincaba afinnacións tan pouco usuais
-1:orno estas, referidas á figura de Villar Ponte: "Posibelmente que o amigo que nos rnove
a escreber estas liñas teña rnoito de anarquista. Ninguén se asuste! ( ... ) Cando _dicimos
anarquista falamos do home que só soña con .
dar á humanidade un rexime de absoluta liberdade ( ...) e estes homes entre os que destacqu a figura eminente de.Pi i Margall, son
homes que anarquia ten perto de si( .. .)" Ibidern S.O. Sinalernos que SO publicou nos
seus primeiros números, várias viñetas do
debuxante galeguista Alvaro Cebreiro, redactadas todas etas en galega. ·

a

(4) SO nº .2 4, 23/5/1931

(5) SO nº 36, 15/8/1931
(6) la Voz de Galicia, 4/6/1931
(7) ldem
(8) Tierra· y libertad, Barcelona, nº-92, ·
2/12/1932
..
(9) SO, nº 56, 2/1/1932
.(10) González Probadqs, M. "Movernento
Obreiro e socialismo. A Coruña 1931-1933".
Ed. do Castro, Sada. Págs. 77-90.
(11) SO, nº 43, 3/10/1931. A -desconfianza
entre nacionalistas e cenetistas, ainda os menos radicais, era grande. As diferéné:ias ideo- .
lóxicas e ·de clase', ás veces piedispuña aos
galeguistas en contra da C~T. achacándolle
problemas que nada tiñan que ver coa actua- ·
ción sindical: "O coruñés Sr. Villaverde, leader da CNT"ña Galiza., ( ... ) fíxonos o favor
de se meter cos que falamos galega ( ... )°Segundo el, falamos galega para explotar aos
obreiros e aos-.labradores. Nós movérnonos
··- en defensa dos galegos e contra o sindicato
de Aserradores de Málaga. Solidariedáde
econóinica! Si, Si! ,Nerniga do Qoso ferrocarril facendo a cornpeténcia ao noso gando coas carnes éonxeladas, o arancel do millo, as
tarifas absurdas_do ~ransporte, a proibición
de venda en domingo dos nosos pescados e a
.~ ameaza do sindicato de Málaga de se opoñer
á descarga de madeiras elaboradas na Galiza,
o abaqdono dos nosos viños, a conserva,
etc ... Grandísima solidariedade!..:" A Nosa
T-erriznº 93. 15/4/1932 ·
(12) SO n 2 73,14/5/1932
(13) SO n 2 94, _22/10/1932
(14) SO n2 78, 25/6/1932. Fausto Brand era o
.sobrenorne de Leandro Carré Branélariz,
rnembro dunl!a.coilecida familia coruñesa de
talante galegti.ista moderado.

a

(15) "Non cr_ee o teitor_que prepondérancia
da CNT na Galiza e Cataluña, resposta precisamente ao carácter federalista dos nosos
dous núcleos ·rnáis definidos corno nacionalistas, en consonáncia co federalismo me- ·
dualr, entrañábel, do gran organismo sindical?". Claridad.e, Santiago, n 2 3, 6/1/1934.
· (16) lbidern TyL. Apesar de tan encendidas
declaracións sobre a li\?erdade dos povos, é
probábel que rnoitos .cadros confederais
practicaran un certo universalismo, pouco
. respeitoso coa cultura das diferentes nacionalidades, tal e corno_aponta Ballcells. Na
Galiza., isto podé aplic¡rrse á escasa e oportunista utilización do galega na propaganda
oral e escrita. Así, un xomal dun nada desdeñábel nível ideolóx.ico (sen dúbida o Ínellor representante de prensa-anarquista na·
Galiza) corno "Brazo y Cerebro", ignora calquer referéncia á realidade galega na sua temática e lil}guaie ..Se non fose potas inevitábeis referéndas locais , poderiamos pensar
que estamos ·diante aunha prensa que está
por riba de calquer ernprazamentó xeográfic·o concreto. N.este senso, .ByC simbo!J.za a
auséncia de prensa anarquista galega, ainda
que non falten xorna,is anarquistas e<!itados
na Galiza. Ve~. Pereira., D.: "Prensa y anarquismo eñ Galicia Análisis de una experiéncia: Brazo y Cerebro (1935-1936)" in Colloque sur Typologie de la Presse, Université
de Rennes II-Haute Bretagne, 4-6 Maio
1984.
.
(17) "Irnediatamente despois da viióri~ im- ·
porase de acordo cos partidos republicanos e
de clase que apoian a autonomia política e
administrativa da Galiz:( para cuxo efecto
constituirase Ünha xunta democrática sobre
base proporcional das forzas de cada partido
no seo do bloque,' o cal curnprirá este obxectivo constituindo uilha comarca federal autónoma galegi; .posteriormente segul.ranse os
trámites que a Constitución sinala para estabelecer as relacións xuridicas e federais coa
República No caso de non vencer, estabelecerase a rnáis estreita solidariedade ( ...) para
defender . os i!ltereses. i:Jiorais e rnateriais do
conceito federativo da nación". Extracto do
proxecto-programa, apresentado polo PS ao
bloque de esquerdas de Santiagd. Ser, Santiago, nº 16, 14(7/19.35. (18) la Calle, Organo do PS. A Coruña, ~l:
l 6i3/l 936. .
. .
•
,
09) A intervención .(en castellano) de M.
-Femández polo PS, no mitin de Coruña, é
significativa: logo de· afirmar que non son
nacionálistas, argumentan-que corno federa. Listas están "á vangaroa de todos os rnovime!.ltOs autonómicos que se plantean en España, por creer que con eles connibúese á liberdade dos povos".
(20) Solida_ridad, _n2 56 •. 18n/1936

ál)

"Hoxe é Galiza a que lle toca sofrer un .
Estatuto que ninguén pediu nen votou ( .. .)
Mañán, quizais hoxe, ser;ín Casti~la, Valencia, as que pedirán a sua A~tonomia ( ...) se
os anarquistas non ~aimos a loitar por varrer
as fronteirils e vencer neste último berro da
burgue5ia., que cerrilrnente se agarra ae seu
último chanzo· democrático, para estrelar no
mesmo as ansias revolucjonárias ... do povo
productor". Braz.o y Cerebro, n° 28,
15(7/1936.
1

•

Mitin .no Teatro Rosalia de Castro· (A Coruña); pedindo amnistia para os presos políticos. Intervén Xosé Villaverde, e póden5e ver na ·mesa a Anxel Pestafia e Antón Villar Ponte.
·

.(22) Ider=i(23) Ibídem. A. Ballcetls, Páx. 411.
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.AS GRUCES DE PRATA ·DA GALICIA MODERNA
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FRANCISCO SINGÜL
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Cando o visitante a "Galicia No-.
_Tempo" se achega á sala de ourivería cristián, espectacular despregue
de obxectos litúrxicos que a exposición amosa no Oratorio de San·
._ Felipe Neri cfo Mostéiro de Sa~
Martiño Pinario, a peza que está a
.recibi-lo de feito esplendoroso é a
famosa cruz procesional, "La Ri- ca", da catedral de Ourern~e, xoia
da ourivería hispano-flamenga ná
·que.traballou Enrique de Arfe a comenzos do século XVI segulndo o
estilo oxival florido que aprende un
obradoiros xermánícos ou dos Países Baixos, Importantes focos ar- ·
tísticos de grande tradición
traballo dos metais nobres e que desenvoJven uriha linguaxe moi . representativa da cristiandade europea. Doada polo V Conde de Bena- .
vente, a: cruz de prata dourada
riense é un moimento á' filigrana
flamíxera, un obis:ecto de culto·que
desprega de xeito triunfal. -~on ·se__
·celebraran daquela as sesións do
Concilio de Trertto- toda. unha iconografia dogmática: Cristo crucificado. baixo doselete de encaixe gó- ·
tico, co.a compaña da · virxe e de
San Xoán; San Martiño a cabalo
rachando a súa capa para darlle a
metade a un probe é a coñeci4a
exemplificación da caridade qo ca- ,
baleiro cristián. No reverso glorifícase-a Santa Eufe.mia con ·palma e '
dobremente cornada como virxe e
mártir; iei;natan os brazos da cpiz
.os relevos dos catro evanxeqstas,
Custódla procesional. Catedral de santiago.
XENARO MART CASTRO
fontes de coñecementó do momento cume da Paixón de Cristo que
impón unha comunidade rural de
da§_ xentes do pobo. A représentaArfe maxistralmente representa no
finais do XVI os avances·artísticos
ción da morte do Salvador fai$e de
anverso. A finalidade do conxunto
das vangardas italianas de finais do
xeito. mais patético que na obra· de
iconográfico ref4"ese á e~altación
Gonzalo ele Cea; se o (Jisto de cea ,
renacemenfo. A peza foi cuberta
das verdades da Fe, rasgo c;oinún
por decoración renacente en-toda a
. semellaba un atleta cos brazos esen·custodias, cruces e cálices postendidos~ o corpo de Cristo de Gastrentinos, tempos para exaltar todo ' súa superficie sen rexeitar as-representacións da Asunción da Virxe,
-par González e moito mais mj.úgo e
aquilo que Lutero ·critica e levados
do Padre Eterno, San Xoán Evancolga· verdaderramente dos cravos
a cabo por unha Igrexa Triunfante
que o atan á cruz~
que loita contra a Reforma de xeito · xelista_; a Dolorosa e os catro
Evanxelistas; !In despregue icono~
arrebatado, dándolle un forte emgrafico ·de luxo que non r~mata ila
A EXALTACIÓN EUCARÍSTICA
pu.xón ao culto á_Eucarestía, aos
cruz propiamente dita, serión que
DAS. CUSTÓDIAS GALEGAS
saptos e os mártirs<es de Crito. A
Igrexa xa contaba con artistas que ·- está _a seguir' no pé da mesma; unha
ar.quitectura <le fina linaxe rénacenA glorificación da Euc"aristía amofixeran da exaltación o "leit mótiv"
te está a ·protexer a figuras de san- . sancio ao pobo a Sagrada Forma de
da sua arté; Arfe era un deles. O nó
tos e apótolos que xiran os seus
feíto triunfal farase entiusiásticaonde descansa a cruz enténdese cocorpos coa gracia do mellor manie=
mente coas custodias que os cabimo unha verd.adeira arquitectura
rismo italiano; o que foi ·veciño da
lidos catedralicios e bispos piado·gótica de planta hexag01;ial, onde
vila de Viana do Bolo (asf aparece
sos encargan a fll!J1Ósos óurives
non se esquecen os pináculos, agunµn· documento do ano 1595) non
que levantarán arxénleos templetes
llas, gabletes e frechas das grandes
lle ten nada qµe enveiar en elegannos que se tlesenvolve unha iconocatedrais do · gótico europeo, quicia a nbigún famoso ourive do seu
grafía referida á Paixón de Crito, a
zais a de Coloña sexa a 'fábrica de
tempo·e da. súa e~tética, non esaxeInmaculada, os Apóstolos, a Igrexa
- m~llor referencia, xa que o ourive. é ,
. ramos cando dieimos que ollando
mili~te, o Año Místico.
de 'procedencia xefJ!lánica.
detidamente as figuras da ·_pe(\na
nos veñen ao pe~samento os r~or- · A peza estrela de San Felip'e Neri é
Tamén de comezos de s .. XVI é a·
dos da arte de Sansovino.
. , a Custodia Procesional da Cáte- cruz de prata sobredourada _d a
' dral de sántiago, ·obra de Antonio
igrexa· compostelá de. San Fi.z de
O prateiro ourensán Gaspar Gonzá- .· de Arfe, elaborada en ·Compostela
Solovio, peza de mestre anónimo e
lez trabaÍlou. con soltura en moito,s
entre os anos 1539 e-'1545 e deseque pettenceu á comunidade franfiada segurido os principios estilíscruces procesionais para igrexas rueiscana de Santiago, e precisamenticos ·do, renacemento, trátas'e pre- .
rais de Ourense, para o inosteiro ·de
te o santo de Asís aparece xunto
Celanova e para a propia catedral
cisamente da pri.meira custodia escon San Antonio e Santa Maria Saauriense; amósase a que fuera en
pañola feita neste estilko e servirá
1om é como acompañamento da
1614 para a igrexa parroqui)tl de
de modelo a moitas outras e constiVirxe co Neno. Metres. qu-e no anSanta Olálla de Banga (O' Carballituirá un cume no eido da ourivería
. ver~o é .Santiago Peregrino, co seu
ño, Ourense), xoia de recordos re-.
galega. O segundo da diriastía dos
borbón e a escrav.ina, o que está
naceµÜstas ben patentes nci carpo
Arfe xa non emprega arcos· oxi.,
·p erto· do Cristo crucificado (peza
inferior no que se ·asenta; as imaxes
vais, nin agullas, nin feixes de ·coposteri_or, do s.
. habitan nun espacio ~cotado por
lumniñas de estirpe gótica; agora·
columnas dóricas e acubíllanse baios arcos de medio punto, as colum::Outra das cruces de P.rocesión que
xo fornelas avieiradas, marco ar-'
nas abalaustradas, os entaboamenÍlos encfien de -Iedicia e sorpresa é
quitectónico de gosto moi clasicis- - tos con rica decoración baseada
a da igrexa parroquial de Viana do
ta; mais a riqueza vexetal que ·orna
nos ."candelieri", de gosto moi itaBolo.(Ourense); ledicia cando ollaos brazos da cruz, a paisaxe que ~ liano, e as forn.elas onde se acubiinos unha crucifixión iinpresionanaparece como fondo dá Crucifixión~ º11an os pro.fe tas que anuncian a
te; un Cristo en relevo coa ·cabeza
e o Cristo mesmo estanos a fálat da ~ Cristo, estannos a falar dunha lin:
en vulto ·redondó, que nos trae reestética do dezasete _gue vai á pm- ·
guaxe nova ·que, partindo de Sancordos innegábeis do manierisnio
cura dun naturalismo que sexax
tiago, será ~ lumieira que renovará
mingelanxelesco; Gonzalo de Cea,
os deseños das futur(!.s custodias
. acorde co s~ntimento e a·devoción
autor de&ta peza arxéntea de 1589

no
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peninsulares, que tQmarán a de
. Compostela como exemplificador
modelo a seguir. Antonio de Arfe
despregará unha mensaxe iéonográfica que semellé unlia composición polifónica na que ·as diferentes voc.es canien a un tempo a Gloria · de Cristo e a do se apóstolo
.Santiago o Maior. Na actnalidade
dita iconografia dogmátic;a está
moi alterada; pezas como a de San-.
tiago Peregriño, o Bo Pastor e os
. anxiños portadores de acios pe(ten,, cente ao s. XVIII; do XVI fican
seis dos doce apóstoies da Cena do
Noso Señor (agora acompañando a
un ~xo que porta o viril), os relevos dos podios das columnas que
tratari da Paixón de Cristo, os profetas das fomelas e os relevos que
nos falan fermosamente dos momentos mais sobranceiros· da Historia de Santiago o Maior; laboura-dos en da~as mais tardías por Arfe
(c. 1573), serviron de inspiración a
Bautista Celma para a iconografía
dos púlpitos da Catedral de Santiag9, e á súa vez, insplran~ e en
debuxos de Rafael; a técnica que
empregou Arfe tamén é de estirpe
italiana; fixándose m.oito nos logros florentinos no eido da perspectiva pictórica, conquerida mediante puntos de fuga centrais e
potenciada ·pola técnica ghilbertiana empregada ·polo xenial artista
florentino nas Portas do Paraíso do
· Batisteiro de Florencia.
As catedrais de Tui e Lugo tamén
prestaron· as súas custodias ; a primeira é unha custodia de asepto,
de 1602, feíta por varios mestres e
portadora dunha ~e~saxe iconográfica que r.esaltaba a apoteose
triunfal da Ecuaristía ñuñ viril que
non é o de hoxe, acompañado polos apóstoles e non poucos santos
entre os cales non faltaba San Pedro T~lmo, patrono da cidade. A
custodia de Lugo é peza de importancia e non ten cobiza da beleza
doutras obras que garda a sala de
San Felipe Neri; Xoán de Arfe realizounae a finais do s. XVI imbuído na corrente clasicista dos derra. deiros anos da estética renacente; o
que no mundo italiano comenzou
coa reacción clasicista de Alberti a
finais do Quattrocento, en España
foi a arquitectura trentina do
Escorial de Juan de Herrera a que
marcou un fito no eido da sobriedade e o bon gusto artí~tico. O terceiro artista da dinastía dos Arfe
déixanos unha custódia que é un
templete de planta~ cruz grega,
· cun alzado que fai alarde da arquitectura pura, desornamentada, con
cofomnas toscanas de fustes con .
éntase, arcos de medio punto de
gran elegancia e forza arquitectónica e uns elementos escultóricos
mínimos e decisivos: o Agnus Dei
e o desaparec\do viril.
No barroco as custodias acusarán
unha maior forza decorativa, aí ternos a custodia protátil <loada en
1695 á Colexiata de Satnta María
. do Campo (A -Coruña) por .Dona<
· Mariana de Neoburgo, chegada '
des.de terras xermanas para casar
co derradeiro Rei da Casa dos Aus- ·
tria, Carlos II; a peza foi feita en
Augsburgo -xunto c9a Arqqeta Eu- ·
· carística que tamén se expón el)
"Galicia No Tempo"- e desprega
outro canto á grandeza eucarística,
a Sagrada Forma rodeábase dun
sol de raios de pra_ta re!ulxente en-

tre os que asoman os anxos portadores dos Instrumentos da Paixón,
a Pomba do Espí~ito S~nto, o
Deus Padre, a Virxe, San Xoán e
Mar.fa Magdalena. De. í 702 data
espectacular Custodia de Xoán de
Figueroa y Vega, doación para a
Catedral de Santiago do arcebispomécenas Don Antonio de Monroy,
piadoso prelado de familia rica
orixe mexicána que fixo p<;>sible
gracias á súa entrega a ,maravilla
de ouro , esmeraldas, rubís, cü amantes e esmaltes que poda ollar o
visitante na minuciosa monstra de
ouriveira que se presenta.

e

A OURIVERIA DE GASPAR
BECERRA, FRANCISCO PECUL
E LUCAS DE TORO: A GRACIA
E O ESPECTACULO
Unha fermosa mostra da espiritualidade e a exquisitez artística é o
trabaUo conxunto do escultor Manuel de Prado Mariño e o ourive
compostelán Francisco Pecul (finais do s. XVII); xuntos fixero n
posible a c onxunción da gracia, a
dozura e a delicadeza da estética
rococó coa contención, serenidade
clasicista e delicada torsión praxitélica que poden ser tomadas conceptual e estilisticamente com o
parte importante da linguaxe neoclásica; de feito, esta Inmaculada
do Sagrari o da Capela Maior da
Catedral de-Santiago foi a peza que
lle outorgou en Madrid, na Academia de Samn Femando, o ·rango de
académico a Pécul. É unha 'Peza
esta Inmaculada que pode ser ir. manada en fermosura e delicadeza
espiritual co Cristo atado é\ column\ de Gaspar Becerra. O Cristo é
renacentista, de finais do XVI, tamén de prata fundida e cincelada
como a Inmaculada de Pecul, a
elegante curva praxiteliana, a contención de Cristo na súa Paixóo, a
aristocracia do semblante do Salvador que non deixa de amosar unha digna serenidade e o brillo da
prata, son características que comparten as duas obras. Se Becerra
trae á Capela das Reliquias a estética do romanismo, o manierismo
miguelanxeles'co, que encbe de gozosa quietude os espíritos de todos
aqueles q,ue se acheguen a San Felipe Neri, a Inmaculada e a Santa
Teresa de Jesús (estatua relicario
da mesma capela das reliquias) de
Francisco Pecul xogan connosco ó
xogo dos sentimentos sublimes; un
pasatempo espíritual que se rexe
por unhas normas preestablecidas
que non son <loadas de explicar
con palabras pero que non pode- mos rexeitar. O Cáliz precioso que
exquisitamente elaborou Lucas de.
Foro no ano 1818 e que decorou
con primor ·e aparato de base de
diamantes d~ bo tamaño, que non
fan outra cousa mais que tapar co
seu brillo. as esceas da Paixón ·deCristo ·nas que ninguén repara; foi
doación do Arcebispo de Santiago
Don Raf!iel de Múzquiz para a catedral do Apóstolo. Sen diibida unha peza de ourivería de deseño
moi equilibrado e qu~ arrinca non
poucos suspiros a moitos visitantes
da·exposición, mais non nos deixem os enganar pola surituosidade
dourada e o luxo dos brillos cio ouro-e dos diamantes e voltemos a
ollada ás sublimes creación de
Gaspat Beeerra e Francisco :Pecul,
. º· noso espíritu e o bon gusto o
agradecerán.
•
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AROSA TIB1lA

.a;CULTURAL~

NOVAS SENSUAIS

Pr~mio

Xerais
de novela

Entende que "é algo necesario.
Sobretodo porque hai que dar a
coñecer a moitos grupos que non

CHELO
están nos circuitos habituais. é
unha forma de achegar a cultura
ás xentes, ao p<>vo".
•

ACTOS
Carreira Popular
O 16 de Xuño, co itinerário e
condicións que xa veñen sendo
habituais desde hai unha década, celébrase unha nova edición
da carreira popular "Concello
de Fene". ·

Cine-Clube
Pontevedra
Se ión do Teatro Principal ás

22 horas.
Luns 3 de Xuño "Un mundo
sen piedade"
Martes 4 de Xuño "Adeus solidariedade"
·
Mércoles S de Xuño. "A recadeira"

Cine noruego
Ciclo organizado pola Confederación de Cine-Clubes e a Embaixada da Noruega segundo o
seguinte calendário:

Vagabundos:3-4 de Xuño
CG.AI; 21 de Xuño Carballo; 27
· de Xuño Adega Vilagarcia; 28
de Xuño Pontevedra.Miña Pequena Ida. 14 de
Xuño, Carballo; 19 de Xuño,
CC Pontevedra; 20 de Xuño
Adega; 27/28 "de Xuño CGAI.
Caza de·Bruxas. 13 de Xuño
Barbanza; 17/18 de Xuño
CGAI.
.
A recadeira 5 de Xuño CC
Pontevedra; 13/14 CGAI; 20 de
Xuño CC Barbanza.
t

Yendo elo , unha érie de 2 peeta da Expo Mundial da Pe ca
1973. Novo ·. A 500 pe etas.
hamar (9 6) 41 53 35.
Se de ejare os romance "Luzia, ou o camo das ereias" e
"Seguindo o caminho do vénto"
de Moncho de Fidalgo pode-los
pedir por correio a di tribuidora
Alem-Ocobrix S.L. O Pombal.
36626-Ilha de Arousa (Ponlevedra).

Edicións Xerais de Galiciá,
S.A., .convoca a oitava edición
do Premio "Xer~is" de :Nov~la
en lingua galega, dotado con
1,000.000 de pesetas que se rexeÍ'á polas seguintes bases:
l. Poderán concorrer ó premio todos aqueles autores de
calquera nacionalidade que presenten os seus orixinais en lingua galega, conforme á norma. tiva vixente. ·Ós textos presentados han de ser inéditos e totalmente orixinais.
2. De cada orixinal presentaranse seis copias en papel tamaño folío ou en holandesa, meca-.
nografados a dobre espacio, antes do día 1O de setembro do
199-1 nos locais sociais de EdicióQs Xerais de Galicia, S.A., r/
Drl. Marazón, 12. 36211 Vigo.
3. Co orixinal, que deberá ser
presentado baixo lema, adxuntarase, en sobre pechado, o no~
me completo, enderezo e teléfo. no do autor, así como o título da
novela, indicando no sobre: para Q Premio Xerais de Novela.
4. O xurado estará composto
por cinco membros; escolleitos,
·para cada edición, ·entre lectores, algúns reeoñecidos profesionais da cultura e un secretario .con voz e sen voto en representación de Edicións Xeraili de
Galicia, S.A. O premio outorgllrase por maioria de votos.
S. A composi_¡:;ión do xurado
darase a coñecer no mes de setembro.
6. O xurado emitirá o seu fallo no curso da Cea"Xerais" qÚe
se ceiebrará na semána do San
Martiño..
7. O premio poderá ser declarado deserto, no .caso de que o
Xurado así o estime, e a decisión será inape1áble.
8. Edicións Xerais de Galicia, S.A. que reserva os dereitos
de edición sobre a novela premiada en tódalas linguas do Estado español, .coa posibilidade
de ceder tales dereitos a terceiros, poderá publicar esta, sen limitación do número de exemplares nin de ediCións. Os cinco
mil primeiros exemplares esta~

CINE EN TELEVISION

ANUNCIOS DE BALDE
Vénde e chalet tre planta , subida ao Castro (Vigo). Gran luxo, uperfície 1500 metro cadrado . Tfno . (986) 42 44 1.
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• MC f COMPOSTELA

En Soloarte, Virginia Lasheras confesa através da súa ex presión plástica que é fácil definir ·a sensibilidade mentres o
espazo estexa definido nunha
me.n saxe de metafóricas cores.
Tamén Ornar Kessel fala desde o interior dos seus gravados,
no Ateneo. Mentres, no Antergo Pazo Provincial, César Lucas e Lucas Abreu suxiren
novas olladas atisbadas desde·o
olio que mira por detrás. Asemade, segundo fontes xeralmente ben informadas, está a
ponto de abrir a tempada de
verán o pintor noies, Alfonso
Costa.
Jossiff Radianov, Lili Outcharova, Arseny Arsov e Pavel
Gerdjiv foron os solistas do
coro Madrigal de Sofia que,
baixo a condución de Stoyan
Kralev, confluiu na cidade,
nestes días. A Orquesta de
Cámara de Bulgaria, unha
. das máis prestixiosas de Europa apostou máis unha vez por
convencer ao público galego
dirix ida, nestas polo maestro
Jordan Datov.
Noutra orde, non esquecer a
grande festa rachada na Praza de
Cervantes de Compostela, onde
músicos da máis variada persoalidade se darán cita desde xa gracias á orgaización da Asociación
Cultural Cidade Yella, "non cidade da vella", como un despistado compañeiro contou por R-3.
A asociación encarregase, ano
tras ano, de que non falte o sabor
nesa cidade. E Víctor é un pouco o voceiro dista xuntanzá.
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dos durante este periodo na Universidade ou no Ensino Médio,
co obxecto de fotocopialos e catalogalo dentro da sección de
Documentación do Centro. Para
contactar ou para máis información podedes dirixirvo a: Centro de Recurso para Estudantes
Mancomun. Pavillón de Servício E tudantis. Campus Universitário. Santiago de Compostela. Tfno (981) 5 6 ~ 1 00 Ext.
2222.
Danse clases de debuxo e pintura . Interesado /as dirixirse ao
teléfono de Vigo 42 23 72.
Oferécese deseñador gráfico

O Centro de Recur os para Estudiantes Mancomun, organismo
dependente da Universidade de
Santiago de Compostela e xestionado polos Comités Abertos
de Faculdade pretende criar un
· arquivo no que se acolla toda a
documentaci9n posíbel sobre o
movimento estudiantil gal~go
nos últimos cincuenta anos.
Por está razón estamos interesados en contactar con aquelas
persoas que teñan fotos, panfletos, boletins, octavillas ... edita-

PACO, os teus compañeiros
de Galiza Nova non te esquencen, xa que ti ensinaches que a poesía con amizade é loita. Deica a victória
sempre!!

UNTA
DE GALICIA

cl!y

u

Certame de. Pintura
Concello de Cambre
1: O Concello de Cambre conN"Oca o Oitavo· Certame de
·Pinturá "Concello de Cambre" dotado con 600.000 ptas.
para o primeiro premio,
300.000 ptas. para o segundo e
dous accésits.
2. Poderán concorre-los artis. tas de nacionalidade española e
extranxeira en España, que así o
acrediten, cun máximo de dúas
obras. O formato má~imo debe_rá ser de 80 F. (146 x 114) e mínimo de 20 f. (73 x 60), enmarcadas cun listón. As obras que
se presenten haberán de ser únicas e orixinais. Faránse so.bre
lenw ou táboa, con tema e técnica libre.
3. No dorso de cada obra deberán figurar: O título, medidas,
precio de venda ó público, nome e apelidos do autor e pseudónimo se o ten ..Adxuntaránse:
Fotocopia do D.N.L ou a tarxeta
de residente, breve "curriculum
vitae" do autor, domicilio ou
enderezo que o sustitúa, número
de teléfono e unha foto a cores
_ de cada cadro presentado. Esta
documentación pasará a formar
parte do Patrimonio do Córice-

.

A Comisión Galega ProAmazonia é unha asociación
criada por diversos grupos ecoloxistas que oferece infonnación e posibidade de colaborar
a todas aquetas persoas ou colectivos interesados n·a proble-·
mática e defensa do médio natural e das povoacións indíxenas da Amazonia. Aptdo. 641.
Santiago.

llo de Cambre.
4. A recepción das obras será
durante o ·mes de Setembro en
horario de oficina de 8 a 15 horas os días laborais e sábados de
9 a 13 horas. Remes·arán ó Concello de Cambre, Adro; n 2 l;.
Cambre (A Coruña). Teléfonos
(981) 67 52 34 - 67 52 08 - 67
5162.
S. Unha vez reunido o xurado, daránse a coñecer en rolda
de prensa, os premios acadados, ·
e tamén as obras selecdonadas .
A composición do xurado coñeceráse ó se facer público ó fallo, reservándose o dereito a declarar algún -premio deserto, se
o estimase oportuno. ·~
· 6. A entrega de premios terá
lu,gar día 30 de Novembro, ás
19. horas, na .Sala de Exposicións da Biblioteca Pública,
quedando <!_S obras seleccionadas expostas dende o día 1 ó 30
de Decembro.
7. Realizarase un catálogo no
que se incluirán as fotografías
das obras seleccionadas.
8. A obra correspondente ó ·
primeiro e segundo premio, pasárá a formar parte do Patrimonio Cultural do Concello."
9. O Comité Organjzador
porá o meirande ciume no trato
das obras, pero sen se responsabilizar dos perxuicios que accidentalemnte poidesen ocorrer.
10. As obras non seleccionadas poderán retíralas durante
os meses de Novermbro a Decembro na Casa do Concello.,
en horario de oficina. Os autores seleccionados dispoñerán
dun prazo de 60 día.~ para retira-las obras, dende que remate
a exposición. Transcurrido' este
período, noh terán dereito a
ningunha reclamación t'. pasarán a ser propiedade do Concello de Cambre.
11. As obras recibidas mediante transporte de mercaderías ou Correos, serán devoltas ós
seus autotes pola mesma vía, a
non s~r que foran retiradas persoalmente ou por persoa autorizada. Os gastos do traslado serán por conta dos participantes.
12. O feíto de participar neste
certame presupón a aceptación
das presentes bases.
•

o

•

leiabel e Equus son. a-s d1,1as
películas de prestíxio que a
TVG ten previstas para a primeira quincena do mes de Xuño. "Equus" de ~idney Lumet,
é un filme do ano 1977 portagonizado por Richard Burton e
Peter Firch. Calificado como
un dos grandes acontecementos teatrais dos setenta, esta
obra de Peter Shaffer foi Levada ao cine por un dos máis
prestixosos directores america-

para pequenas e grandes empresas. Ilustracións, folletos, membretes comerciais, etc ... Para
máis información escreber a
Maria Fonseca (Rua Ecuador 40
Bª dta. 36203 Vigo).

A Asociación Galega da MuHer
ten desde -comezos deste ano un.
servício gratuito de asesoria
xurídica para mulleres no seu
local de Santiago "(Rua do YiUar, 23-2º) para atender consultanformación sobre agresións,
maos tratos, separacións, tutela
de fillos. Atendido pofa avogada Isabel Castillo. Aberto os
Xoves (agás festivos) de 19 a
21 h.- O teléfono da AGM é
•
(981) 58 81 01

rán libres do pago de .dereitos
de_ autor. 9 benefifiario do pre- .
m10, que se compromete a renunciar expresamente a calquera pretensión sobre os devanditos dereitos, recibirá gratuitamente cincuenta exemplares da ·
obra publicada. ·Edicións Xerais ·
de Galicia; S.A., reserva, así
mesmo, e durante o p·razo de
seis meses, a contar desde o día
do outorgamento do premio, a
opción de publicar calquera das
. obras presentadas ó mesmo,
subscribindo a tal efecto, cos
autores, os correspondentes
contratos de edición.
9. Os orixinais non premiados poderá_n retir¡rse nos seis
meses seguintes ó fallo. Os que
non se retiren serán · destruídos.
A parti\;ipación nesta convocatoria requererá a aceptación
das normas contidas nas presentes bases e as deéisións do xurado que se te~a designado.

nos. A película tivo importantes problemas de censura, debido a que o personaxe permanece espido -unha gran parte da
metraxe do filme.
"Jezabel" é un dos grandes
dramas do cine, fiel ao esquema clásico, realizado no 1938
por un Wylér que só tiña trinta
anos. Protagonizada por Bette
Davis e Hellry Ford, "Jezabel"
supuxo o segundo Osear para a
•
Davis.

nio" e coa participación de nu-·
merosos fotografos, deseñadores e pintores .

Tarxetas Unicef .
Exposición aberta at~ o 12 de
Xuño na Nova Sá de Exposicións de Caixavigo.

Alba Qu~zada
Represión no .Ensino
Colectiva en apoio e solidarie

dade cos profesores expedientados do Instituto "Manuel Anto-

Actuación da soprano Alba Quezada, con TeÍry Graves, guitarrista; e Yelena Kurdina, pianista.
O martes 4 de Xuño &s 20 h. +

CONSELLERIA DE CULTURA EXUVENTUDE

.TRES EN.RAJA

O filme de ·aliver Stone, símbolo dunha época_

.The Doors ·.
.
e a revolución erótica dos sesenta
ULIS ES

MANUEL VEIGA

e

ando Oliver Stone, director de P/atoon e Wall Street, conseguiu rodar
unha película sobre The Doors,
nbn o fixo probabelm.ente c9 fin exclusivo
de recrear a existéncia dun· grupo histórico do rock dos sesenta, máis ou menos
esquecido, nen sequer por tirarlle partido
ao seu lider, Jim Morrison, ·un poeta de
vocación que se fixo· famoso p9las suas
representacións en escea, algunhas especialmente provocadoras como as de masturbación ante milleiros de fans.

MANUEL RIVAS

esulta lamentable ver como as
circunstancias adversas tan di- ·
mitir a un home feito de madeira noble do país, mentres os votos das
listas pechadas dan respaldo a tanto
mediocre e mesmo a .algún que outro
defraudador da Facenda. Pero o xesto
de Camilo Nogueira non creo que invite a espallar resentimentos, senón
máis ben a unha reflexión futurista,
non exclusiva dos que teñen a honra
de simpatizar coa sua odisea en mareas altas e baixas.

R

Stone tentou -ainda que quedou a médio
camiño- de radiografiar a xeracjón dos sesenta através da música e dun grupo
concreto. Pero son apontes insuficientes
para situarnos no significado da reb.efión
de hai duas décadas.
·

De todas formas, e desde a subxectividade propia dun confeso admirador,
creo que é de xustiza contribuir a duas
reparacións de imaxe que el mesmo
tratou de enmendar non moi exitosamente. A Camilo fénselle presentado
como unha especie de paladín político
dunha certa posmodernidade galega,
como un descafeinador de esencias.
Algo así, como 'chamarlle coca cola ó
manantial do lriña. Foi a ignorante interpretación que mereceu o seu esforzo por facer razonable, ilustrado e riguroso o que ás veces se presenta como
un mero sentimento de redención nacional.

~

Morrison morreu en Paris en 1971 , cando
xa cumplira os 27 anos. En 1969 tora det.ido én Miami após dun concerto e acusado
de "obscenidade e comportamento lascivo;· exibicionismo, blasfémia e embria- ·
guez". Stone retrata estas esceas con amplitude, pero non chega a explicar porque
The Doors ou tantos outros grupos ( Th~
Who, Jefferson Airplans, Rolling Stones
ou Grateful Dead), formados por rapaces
moi novas, c0nseguiron en apenas uns
meses facerse con milleiros de seguidores e abanear as costumes sociais de médio mundo.
Está claro que aqueles líderes musicais sé
foron a mecha de algo moi combustibel
que habia no ambiente. Os mozos dos 50,
,nacidos nos Estados Unidos e na Europa
Ocidental, decatábanse de qüe un mundo,
o dos seus pais, e un esquema de valores,
viña de ·cair xunto coa explosión de Hiros-:
~¡ma. A 11 Guerra Mundial produciu un corte xeneracional. Unha guerra de~cubre as .
traquezas e os enganos de calquer sistema social e os xovenes norteamericanos
albiscaron que tras os honores daquel enfrentamento non h;¡ibia máis que mentiras.
· Pero os anos cincuenta foron ainda de tímida protesta, :!e romanticismo sen saida, .
de mitos suicidas como James Dean, de
abaneas per'ceptibelmente erótico.s, pero
ainda garimosos, como os de Elvis Pres-·
ley ou os, algo máis dinámicos, de Jerry
Lee L:ewis (tq.mén levado ao cine recentemente).
A ·década posterior seria xa ·a da rebelión,
a da chegada do paróxismo e da excita- .
ción, da enerxia liberada. As letras das
cancións, segundo Leonardo Acosta, ca- ·
. racterizábanse pola suq incoeréncia, até
chegar ao absurdo ou ao que se consideraba asociado ao berro primitivo~ pala sua
simplicidade, antisofisticación e mesmo, ás .
veces, deliberado infantilismo; palas claras
alusións á sexualidade e 'palas referéncias
á vida contemporánea, cunha certa teima
polo~ Cadillacs e veloddade.

a

Nos anos sesenta 'producirase un ha situa- :
ción político-social que daba pé a todo
aquelo. Os xovenes dos paises oapitalis~
tas industrializados que, paradóxicamente, alcanzaran un poder adquisitivo moito
maior que os adolescentes das anterio~es
xeracións, estaban fondamente desconténtos.
As costumes estreitas dunha sociedade
victoriana proviñan da anteguerra e ab.áfaban aos rapaces novas ·que vian co
todo o mundo estaba en mans dos a

Val Kilnen, actor que interpreta a Jim Morrisoh

tos·. lsto deu pe ao primeiro descontenta _ ción, .búscaba novas formas de coñecedos 50 e ao nacemento do rock, a partir
níento e de aí o uso do peyote, alucinóxedo country (música popular de orixe irlanno empregado polos índios americanos,
dés e .ingles) e da música negra· (blues e
procuraba saidas alternativas para o desjazz)', e, co ascenso económico posterior,
contento e o inconformismo.
á explqsión dos 60. A mocidade percebiu
enton o desequilíbrio entre unha sociedaOutro home, esta vez do teatro con todas
de nova e uns hábitos vellos. Decátaronse
as letras, Artaud, tivo durante os anos vinantes que ninguén, se be~ fose semente
te precisamente todos os gustos (agás o
como intuición, de que a exte.nsión do
entusiasmo polos comics, a ciéncia fición
consumo, a ch~gada do aytomóvil e.d~ la'e o marxismo) que haberian de. destacarvadora a todos os fogares -mesmo aos
se na contracultura norteamericana dos
proletários- fa<(ia precisa unha relaxación
anos sesenta, sinala Susan Sontag. Misti~
dos hábitos puritanos e Qlasistas. A socia- .ctsmo, psiquiatria, antropoloxia, tarot, aslización das costumes debía ir paralela á
troloxia,. ioga, acupuntura, son os temas
coincidentes.
·
·
socialización do consumo. Até o estoupido ~dos sesenta, en todos os paises ocidentais, lembremos, os fapaces non poMorrison, como Artaud e como alguns oudian ir á universidade en mangas pe camitros líderes do- rock finados en plena xusa e ás mulleres -con escaso aceso aos
ventude, tiña a capa~idade de escandaliestudos superiores, por certo- tiñan case
zár á sociedade burguesa. Pero non sucevedado o uso de pantalón~s. Ademais, se
deu así na maioria daquel mundo.
a guerra de Corea tora bendecid.a, Viétnam comezaba a amasarse como unha . "LÓnxe de ser subversivo, escrebe Son·das primeiras derrotas que ia a sofrer o
tag, o espíritu dos surrealistas é, en última
imperialismo na década.
· instáncia, constructivo e ben calle dentro
da tradición humanista, e as suas teatrais
Contra todo iso .Protestaba Jin:i Morrison,
violacións ao decoro burgués non _toron
identificándose, deste modo, cos mille,iros
feitos perigosos, verdadeiramente antisode xóvenes que comezaron aquela orxia
ciais". O mesmo serve para o rock, empede liberdade.
· zando por- ese perviven.te fenómeno da
escea chamado Micke Jagger.
No seu nacemento levaba o seu próprio
fin. Se o rock na<;:era da paradoxa dunha
sociedad e e11 periodo de ascenso económico, pero moralmente encorsetada, seria
ese mesmo crecemento o que o acabaria
. convertindo nun movimento inofensivo, incorporandoo ao negócio comercial, un ha
·vez que· as mentalidades conservadoras
preferiron afrouxar os .costumes e apróv9itar os benefícios económicos de toda
·aqueta novidade.
•

A outra deformación, é presentar a
obra de Camilo como unha serte de
casa axardinada para disfroite del. Os
resultados vistos, puideron ser ata o
de agora moi minoritarios, pero en absoluto a persoa e o proxec!o teñen esta condición elitista. Camilo, Ulises, é
un tipo normal, transparente. Poda que
na política, as condicións da navegaciqn, non o sexan.
O tempo venlle dando a1razón en moitas causas e a xente correspondéulle
coa mellar valoración a un líder político,
ainda que non lle dera votos. Ogallá o
tempo e a xente lle dean razón na sua
teima por conseguir a converxéncia das
correntes transformadoras que alentan
en Galicia. Quitarse do medio unha
tempada non era necesario, pero no
seu caso é un merecido dereito. Non é
certo que Ulises fose de ferro.
•

·v

OLVER AO REGO

O

Director do rcona, Santiago
Marraco, ven de declarar que
en Galiza "só hai dous procesos abertos por incéndios intencionados". Na sua opinión, "a meirande parte dos incéndios forestais prodócense
por venganzas persoais, envexas e
pordescuidos". Marraco descartou que
existiran intereses das indústrias papeleiras, madereiras e urbanísticas tras o
problema dos incéndios intenc.ionados.
O Director do leona lembra aes propa. gandistas das guerras coloniais que
xustificaban as matanzas decindo ·que
eran os indíxenas, ignqrantes e atrasados, os que se mataban entre .efes. •
'
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